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ELŐSZÓ 

 

 

Az első magyar nyelvű monográfia az európai integráció jog- és 

intézményrendszeréről több mint négy évtizede jelent meg. A kilencvenes 

évektől kezdve, és különösen az Európai Unióhoz való csatlakozás óta eltelt 

időben számtalan monográfia, tankönyv, jegyzet látott napvilágot az uniós 

jogról, az intézményekről és az egyes politikákról. Ebbe a sorba illeszkedik 

ez a munka is. 
 
A könyv célja, hogy átfogó, ugyanakkor könnyen áttekinthető rendszerbe 

foglalja össze az Európai Unió egységes belső piacára vonatkozó joganyag 

fontosabb szabályait és az arra épülő joggyakorlat eredményeit. A belső piac 

jogának feldolgozása valamennyi alapszabadság esetén azonos sémát követ. 

Az adott területre vonatkozó elsődleges és másodlagos uniós jogi normák 

rendszerezett bemutatása az Európai Bíróság (a továbbiakban: Bíróság) 

kapcsolódó döntéseinek rövid összefoglalásával párosul. A könyvben 

feldolgozott ítéletek rámutatnak arra, hogy az uniós jogrendszer jelentős 

részben, egyfajta precedensjogként is működik, amiből az következik, hogy 

annak megértése nem lehetséges a Bíróság ítélkezési gyakorlatának 

mélyreható ismerete nélkül. A mintegy 130 jogesetre való hivatkozást 

magába foglaló könyv, a címével összhangban, mintegy bevezetést kínál a 

belső piac joggyakorlatában az évtizedekkel korábbi ügyektől kezdve a 

napjainkig felmerült tipikus jogkérdések tanulmányozásához.  
 
A könyv egyrészt az egyetemi oktatásban résztvevő alap-, és mester szakos 

hallgatók, és az európai jogi szakjogász szakirányú továbbképzési szak 

hallgatói számára kínál egy tankönyvként is használható anyagot, másrészt 

célja az is, hogy a gyakorló jogászok, az uniós joggal a munkájuk során 

kapcsolatba kerülő szakemberek számára is használható kézikönyv legyen. 

A címben szereplő „bevezetés” azt is jelenti, hogy jelen munka 

értelemszerűen nem törekszik a választott terület teljes körű, valamennyi 

részterületet magába foglaló feldolgozására. Az öt fejezet, a belső piac 

jogának alapvető területeit öleli fel, az áruk szabad mozgását, a 

munkavállalók szabad mozgását, a letelepedés (vállalkozás) szabadságát, a 

szolgáltatások szabad mozgását, valamint a tőke és fizetések szabad 

mozgását.  
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A könyv a 2016/2017-es tanév során a Miskolci Egyetem Állam- és 

Jogtudományi Kar Európajogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszékének „Az 

Európai Unió egységes belső piacának működését szabályozó uniós 

normarendszer átfogó kutatása, illetve vizsgálata” című, az Igazságügyi 

Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai 

keretében támogatott kutatási projektje során valósult meg. A tananyagként 

is használható könyv fejlesztése és bővítése a projekt lezárását követően is 

folytatódik. Bízom benne, hogy jelenlegi és leendő hallgatóink és joggal 

foglalkozó szakemberek számára is hasznos és szívesen forgatott munka 

született, melynek használatához jó munkát kívánok. 

 

 

Miskolc, 2017 májusában 

 

 

a szerző 
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BEVEZETÉS 

 

 

Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó, 1957-es szerződés (a 

továbbiakban: EGK-Szerződés) legalapvetőbb célja a tagállamokat átfogó, 

versenyképes, hatékony, szabadversenyen alapuló piacgazdaság kiépítése 

volt. Ennek adta meg a keretét a kezdetben közös piacnak, majd a 

nyolcvanas évektől egységes belső piacnak nevezett integrációs forma. 

Ennek közvetlen előzménye az Európai Szén- és Acélközösség sikere és 

eredményei voltak a szén és acélágazatban létrehozott vámunióval. Az 

EGK-Szerződésben megfogalmazott közös piac koncepciója az áruk, a 

munkaerő, a szolgáltatások és a letelepedés, valamint a tőke és a fizetések 

tagállamok közötti szabad áramlására irányult, oly módon, hogy a 

tagállamok közötti piaci verseny liberalizálásával lebontja a termeléshez és 

a szolgáltatásokhoz kötődő gazdasági tényezők tagállamok közötti mozgását 

gátló akadályokat. A lehetséges akadályok rendkívül változatosak lehetnek: 

a más tagállamból származó árukat sújtó pénzügyi terhektől kezdve, az 

állampolgárságon alapuló közvetett vagy közvetlen hátrányos 

megkülönböztetésen át, a tagállamokon belüli engedélyeztetési 

rendszereken keresztül, egészen például a gazdasági tényezők tagállamok 

közötti szabad mozgását nem megengedhető és igazolt módon korlátozó 

tagállami jogszabályokig és jogalkalmazásig. Milyen előnyöket vártak az 

alapítók a közös piactól? Mindenekelőtt a gazdasági erőforrások jobb 

kihasználását, a gazdasági verseny erősödését, ezáltal pedig egy folyamatos 

és kiegyensúlyozott gazdasági növekedést, nagyobb stabilitást és az 

életszínvonal gyorsabb emelkedését. 
 
 Az EGK-Szerződés elsődleges céljának megfelelően három kiemelt 

területre összpontosított a gazdasági integráció terén. Egyrészt a teljes 

árukereskedelemre kiterjedő vámunió létrehozására, másrészt ezzel szoros 

összefüggésben a harmadik államokkal szembeni közös 

kereskedelempolitika kialakítására, valamint a közös mezőgazdasági 

politika kialakításának szükségességére. A közös piac eredeti programjában 

a hangsúly tehát a vámunión volt, a többi alapszabadság ehhez képest 

kisebb figyelmet kapott, nem is szólva a tőke és fizetések szabad 

mozgásáról, amely területen egészen a kilencvenes évek közepéig váratott 

magára a teljes liberalizáció. Az európai integrációs folyamatnak új 

lendületet adó 1987-es Egységes Európai Okmány vezette be az elsődleges 

jogba az egységes belső piac fogalmát, amely az alapszabadságok 
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akadálymentes mozgása megteremtésének célját kiegészítette azzal az 

elemmel, hogy azok megvalósításához szükséges a fizikai (például a 

határellenőrzések), a technikai, a jogi és a pénzügyi jellegű akadályok 

lebontása is. Az ezt követő intenzív közösségi jogalkotási folyamat jelentős 

eredményeket hozott. Ennek, valamint a gazdasági és monetáris unió 

előfeltételét jelentő tőke- és fizetések teljes körű liberalizálásának 

köszönhetően a belső piac megteremtése szabályozási szinten a kilencvenes 

évek közepére nagyobb részben megvalósult. Napjainkig fennmaradtak 

azonban olyan akadályok, amelyek lassítják ezt a folyamatot. Ezek közé 

sorolható egyebek mellett a tagállami adórendszerek széttagoltsága, a 

pénzügyi szolgáltatások terén továbbra is fennálló elkülönült tagállami 

piacok, a szolgáltatási ágazat lassabb integrációja, valamint a szakmai 

képesítések elismerésére vonatkozó szabályok alkalmazásának nehézségei. 
 
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 

26. cikke értelmében az Unió a Szerződések rendelkezéseinek megfelelően 

meghozza a belső piac létrehozásához, illetve működésének biztosításához 

szükséges intézkedéseket. Az Unió belső piaca egy olyan belső határok 

nélküli térség, amelyben a Szerződések rendelkezéseivel összhangban 

biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. 

Az Unió és a tagállamok közötti hatáskörmegosztási rendszerben a belső 

piac az úgynevezett megosztott hatáskörbe tartozik, amely azt jelenti, hogy 

ezen a területen mind az Unió, mind a tagállamok alkothatnak és 

elfogadhatnak kötelező erejű jogi aktusokat. A tagállamok azonban e 

hatáskörüket csak olyan mértékben gyakorolhatják, amilyen mértékben az 

Unió nem él az őt megillető jogalkotási hatáskörrel. Az Európai Unióról 

szóló szerződés 3. cikke a belső piac létrehozását a fenntartható fejlődés 

fogalmával kapcsolja össze, amelyet a következők jellemeznek: 

kiegyensúlyozott gazdasági növekedés, árstabilitás, valamint olyan szociális 

piacgazdaság, amelyet magas versenyképesség, teljes foglalkoztatottság, és 

a társadalmi haladásra törekvés jellemez. Hangsúlyozni kell, hogy a belső 

piac nem csupán az egyik, az Unió különböző együttműködési területei 

közül, hanem közülük a legfontosabb, központi szerepet játszó terület, 

amelyre uniós szinten ráépülnek más szakpolitikák, amelyek nélkül a belső 

piac nem működhetne megfelelően. Ide kell sorolni mindenekelőtt az Unió 

versenyjogát, amely a belső piaci jog széles értelemben vett fogalmához 

tartozik. Ennek magyarázata az, hogy a liberalizált belső piacon a 

vállalkozások versenyellenes megállapodásai, valamint az erőfölényben 

lévő helyzetben lévő vállalkozások versenyellenes fellépései is jelentősen 

akadályozhatják a belső piac működésének hatékonyságát. Szintén a belső 
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piac kiteljesedéséhez járul hozzá a gazdasági és monetáris unió, amely a 

kizárólagos uniós hatáskörbe utalt monetáris politikával és egységes 

fizetőeszközzel további jelentős előnyöket kínál az abban résztvevő uniós 

tagállamoknak. A belső piac működéséhez kapcsolódnak továbbá olyan 

szakpolitikai területek is, mint például a mezőgazdasági politika, a 

közlekedéspolitika, a kereskedelempolitika, vagy éppen a közbeszerzésekre 

vonatkozó uniós normák. Itt kell megemlíteni még az EUMSZ-nek az Unió 

számára a belső piacra vonatkozó jogharmonizációs hatáskört biztosító 

rendelkezéseit, és annak joggyakorlatát. 
 
Mint azt az eddigiekből is láthattuk, a belső piac joga és joggyakorlata az 

egész uniós joganyag legalapvetőbb területét képezi. A belső piac joga egy 

többrétegű szabályozási rendszerben létezik. E rendszer alapjait az 

alapszerződések vonatkozó rendelkezései adják, amelyek az egyes 

szabadságokra nézve meghatározzák az alapvető előírásokat, valamint 

jogharmonizációs célú jogalkotási felhatalmazást tartalmaznak a belső piac 

létrehozása, fenntartása és fejlesztése céljából az Unió jogalkotó hatáskörrel 

rendelkező intézményei számára. Ez utóbbi képezi a belső piac másodlagos 

jogi rendszerét. Az elsődleges és másodlagos uniós jog azonban 

működésképtelen volna akkor, ha az abban foglalt rendelkezéseket az 

Bíróság nem értelmezné a tagállami bíróságok számára. A belső piac jogát 

nem értheti meg az, aki nem tájékozott a belső piaccal összefüggő bírósági 

joggyakorlatot illetően. A háromrétegű uniós normarendszer kiegészül még 

egyrészt a tagállamok jogával, másrészt a nemzetközi gazdasági közjoggal. 

A tagállamok szabályozási hatáskörét ezen a területen erőteljesen 

behatárolja az uniós jog, ugyanakkor a gazdasági tevékenységek részletes 

jogi szabályozása alapvetően jelenleg is a tagállami jogalkotó kezében van. 

Az uniós jogot és a tagállami jogot pedig kiegészítik a nemzetközi 

gazdasági közjogba tartozó szervezetek, illetve szabályozások. 
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I. fejezet 

 

AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA 

 

 

1. Az áruk szabad áramlására vonatkozó szabályok tárgyi és 

személyi hatálya 
 

1.1. Az áru belső piaci fogalma 

 

A Szerződés nem ad definíciót az árura, ezért a Bíróságra hárult a feladat, 

hogy azt megalkossa, valamint adott esetben elhatárolja egymástól az árukat 

és a szolgáltatásokat. Ezekkel a kérdésekkel a Bíróság számos ítéletében 

találkozhatunk. A fogalom és az elhatárolási szempontok meghatározása 

alapvető fontosságú annak eldöntésénél, hogy adott árura lehet-e alkalmazni 

a belső piaci jogot. 
 
Az áru definiálásával a Bíróság első alkalommal a 7/68. sz. Bizottság kontra 

Olaszország, vagy más néven „olasz műkincs” ügyben foglalkozott.1 A 

Bizottság azért kezdeményezett kötelezettségszegés megállapítás iránti 

eljárást a tagállammal szemben, mert az 1962 után, az úgynevezett átmeneti 

időszak2 első szakaszát követően is folytatatta a művészeti, történelmi, 

régészeti, illetve népművészeti értékkel bíró tárgyaknak a Közösség többi 

tagállamába történő kivitelénél egy, még 1939-ban elfogadott olasz törvény 

által előírt progresszív díj kivetését. A Bizottság álláspontja szerint 1962-tól 

Olaszországnak ezt a díjat, mint „vámmal azonos hatású díjat” hatályon 

kívül kellett volna helyezni, mert ezek a javak is a vámunióval kapcsolatos 

rendelkezések hatálya alá tartoznak.  Az ítéletnek a vámmal azonos hatású 

díjakra vonatkozó rendelkezéseiről később még lesz szó. Ami az áru 

fogalmát illeti, a tagállam úgy vélte, hogy a szóban forgó javakat nem lehet 

az általánosan használt kereskedelmi javakkal azonosaknak tekinteni, 

következésképpen azok nem tartoznak a Szerződés rendelkezéseinek hatálya 

alá. A Bíróság ezt az érvelést nem fogadta el. A vámuniónak a „teljes 

árukereskedelemre kiterjedő” szerződési szakaszából levezetve a Bíróság 

                                                 
1 A Bíróság 1968. december 10-i ítélete. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz 

Köztársaság. 7-68. sz. ügy 
2 Az 1957-es EGK-Szerződés az átmeneti időszak alatt a vámunió fokozatos létrehozására 

irányuló, eredetileg háromszor négy éves periódust értette, amely végül a tervezettnél 

hamarabb, már 1968. július 1-jére megvalósult. 
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úgy határozta meg az áruk fogalmát, mint olyan, pénzben kifejezhető 

értékkel rendelkező termékeket, amelyek alkalmasak arra, hogy 

kereskedelmi ügyletek tárgyát képezzék. A kérdéses tárgyakra a díjat azok 

értéke alapján számították ki, amelyből a Bíróság szerint az következik, 

hogy azok pénzben kifejezhetőek, következésképpen kereskedelmi ügyletek 

tárgyát képezhetik. Ezzel a döntéssel a Bíróság lényegében lehetetlenné 

tette, hogy a tagállamok egyoldalú döntésükkel bármilyen árut kivonjanak a 

belső piaci szabályozás hatálya alól. 
 
Az áruk és a szolgáltatások elhatárolásának szemléletes példája a C-2/90. sz. 

Bizottság kontra Belgium, vagy más néven „belga hulladék” ügy.3 Az ügy 

előzménye, hogy Belgium megtiltotta egy más tagállamból vagy a Wallon 

Régión kívüli más régióból származó hulladékoknak a Wallon Régióban 

való ideiglenes elhelyezését, lerakását vagy elvezetését, illetve ideiglenes 

elhelyeztetését, lerakatását vagy elvezettetését. A Bizottság szerint ezzel 

Belgium megsértette a hulladékokról szóló irányelvet, a veszélyes 

hulladékok országhatárokat átlépő szállításának felügyeletéről és 

ellenőrzéséről szóló irányelvet, valamint a Szerződésnek az áruk szabad 

mozgására vonatkozó rendelkezéseit. A Bizottság és a tagállam között nem 

volt vitatott, hogy az újra feldolgozható és ismételten felhasználható 

hulladékok egy esetleges kezelés után saját kereskedelmi értékkel 

rendelkeznek, ezért a Szerződés alkalmazása szempontjából áruknak 

tekintendők. Csak az újra fel nem dolgozható és ismételten fel nem 

használható hulladékok tekintetében folyt vita a Bíróság előtt azon kérdést 

illetően, hogy ezek a hulladékok is árunak minősülnek-e. Belgium úgy 

érvelt, hogy az utóbbi hulladékok nem tekinthetők áruknak, ugyanis nem 

rendelkeznek semmilyen sajátos értékkel, és így nem lehetnek adásvétel 

tárgyai sem. A tagállam szerint továbbá az ilyen hulladékok 

ártalmatlanításával és lerakásával kapcsolatos tevékenységek a Szerződés 

szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá 

tartoznak. A Bíróság a döntésénél abból indult ki, hogy az újra feldolgozható 

és az újra fel nem dolgozható hulladékok között különbségtétel gyakorlati 

nézőpontból komoly alkalmazási nehézséget vet fel, mivel az olyan 

bizonytalan, szükségszerűen szubjektív megítélése alá eső tényezőkön 

alapul, amelyek idővel, a technika fejlődésével változhatnak. Ezek közé 

tartozik például az újrafeldolgozás költsége, és az abból fakadó szándékolt 

ismételt felhasználás gazdaságossága. A Bíróság erre tekintettel úgy foglalt 

                                                 
3 A Bíróság 1992. július 9-i ítélete. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga 

Királyság. Tagállami kötelezettségszegés. C-2/90. sz. ügy 
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állást, hogy a hulladékokat – az újra feldolgozható vagy újra fel nem 

dolgozható hulladékokat egyaránt – áruknak kell tekinteni, amelyeknek a 

forgalma elvileg nem akadályozható meg. Belgiumnak be kellett érni 

annyival, hogy a kötelezettségszegését a Bíróság csak a veszélyes 

hulladékokra vonatkozó irányelv tekintetében állapította meg, mivel 

elfogadta a környezet védelme által támasztott kényszerítő követelményekre 

való tagállami hivatkozást, mint az áruk szabad mozgásának megengedhető 

korlátozását.  
 
Ami az áru Bíróság általi definíciója által kivételeket illeti, azok köre 

meglehetősen szűk. Az árukereskedelemre vonatkozó uniós szabályok 

főszabályként alkalmazandóak a mezőgazdasági termékekre is, kivéve, ha 

azokra a Szerződés másként nem rendelkezik, vagy másodlagos uniós jogi 

aktusok vannak hatályban. Az EUMSZ 346. cikke kivételként fogalmazza 

meg, hogy a tagállamok megtehetik az alapvető biztonsági érdekeik 

védelme érdekében általuk szükségesnek tartott, fegyverek, lőszerek és 

hadianyagok előállításával vagy kereskedelemével kapcsolatos 

intézkedéseiket. Azonban ezek az intézkedések sem befolyásolhatják 

hátrányosan a belső piacon belüli versenyfeltételeket a nem kifejezetten 

katonai célokra szánt termékek tekintetében. A Bíróság által azonosított 

rendkívül ritka kivételek egyik még a kábítószerek. A C-137/09. sz. 

Josemans ügyben4 a Bíróságnak egyebek mellett arra kellett választ adnia, 

hogy valamely coffee-shop üzemeltetője hivatkozhat-e a Szerződésre egy 

önkormányzati szabályozással szemben. Ami a kannabisz értékesítését illeti, 

Josemans úgy vélte, hogy e tevékenység az uniós jog hatálya alá tartozik. 

Ezzel szemben a Bíróság megállapította, hogy a kábítószerek – ideértve a 

vadkenderalapú kábítószereket is, mint a kannabisz – ártalmas volta 

általánosan elismert, forgalmazásuk valamennyi tagállamban tilos, így azok 

a kábítószerek, amelyek nem képezik részét az orvosi vagy tudományos 

célokat szolgáló felhasználásra tekintettel az illetékes hatóságok által 

szorosan felügyelt forgalomnak, jellegüknél fogva valamennyi tagállamban 

behozatali és forgalmazási tilalom alatt állnak. Az ítélet szerint a coffee-

shop üzemeltetője nem hivatkozhat az uniós jogra a kábítószernek minősülő 

áruk értékesítéséből álló tevékenysége tekintetében. A kábítószerek tehát 

csak a tagállamok közötti úgynevezett szorosan felügyelt forgalomban 

minősülhetnek árunak, egyéb jogalanyok tekintetében nem. 

 

                                                 
4 A Bíróság 2010. december 16-i ítélete. Marc Michel Josemans kontra Burgemeester van 

Maastricht. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Raad van State - Hollandia. C-137/09. 

sz. ügy 
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1.2. A szabályok alanyai 

 

Az áruk szabad mozgására vonatkozó Szerződéses rendelkezések nem 

jelölik meg kifejezetten az alanyi hatályukat. A Szerződés rendszeréből és a 

Bíróság joggyakorlatából azonban megállapítható, hogy azok alapvetően a 

tagállamokat és az uniós intézményeket kötelezik. Azokra tehát a nemzeti 

bíróságok előtt csak vertikális viszonyban lehet hivatkozni, a Bíróság még 

nem állapított meg a vonatkozó elsődleges uniós jogi szabályokra nézve 

horizontális közvetlen hatályt. A tagállamok azonban felelősek azokért az 

áruk szabad mozgását akadályozó vagy megnehezítő korlátozásokért is, 

amelyeket más személyek alkalmaztak az adott ország területén. 

Megállapítható továbbá a tagállamok felelőssége a mások által hozott, de a 

tagállam által is támogatott vagy általa jogellenesen megtűrt korlátozások 

tekintetében is. A tagállam támogatásával megvalósuló korlátozást állapított 

meg a Bíróság a 249/81. sz. Bizottság kontra Írország ügyben.5  Egy 

tagállam által jogellenes mulasztással megtűrt korlátozásra példa a 

későbbiekben részletezendő C-265/95. sz. Bizottság kontra Franciaország 

ügy.6 

 

 

2. A vámunióra vonatkozó szabályozás 
 

2.1. A vámunió fogalma  

 

A vámok régóta ismert és egykor fontos kereskedelempolitikai eszközei 

voltak az államoknak. Vámnak általában az államok vagy valamilyen 

közhatalom által kivetett olyan fizetési kötelezettséget tekintjük, amelyeket 

áruk kiviteléhez (exportjához), behozatalához (importjához), vagy 

átviteléhez (tranzitjához) kapcsolódóan írnak elő. A vámok eredeti funkciója 

kettős. Egyrészt az ilyen jogcímen befolyó bevétel az adott állam 

költségvetését növeli, másrészt mértéküktől függően alkalmas lehetnek a 

hazai termelők védelmére és előnyben részesítésére a külföldi áruk 

versenyével szemben. A vámok jelentősége a globális szabadkereskedelmet 

előmozdító szabadkereskedelmi megállapodásoknak köszönhetően az elmúlt 

évtizedekben jelentősen csökkent. 
 
                                                 
5 A Bíróság 1982. november 24-i ítélete. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra 

Írország. 249/81. sz. ügy 
6 A Bíróság 1997. december 9-i ítélete. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia 

Köztársaság. C-265/95. sz. ügy 
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Az 1947. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT 1947) 

megteremtette annak nemzetközi jogi lehetőségét, hogy az abban részes 

államok egymás között szabadkereskedelmi övezetet, illetve vámuniót 

hozzanak létre. 1994-ben új megállapodás született (GATT 1994), amely 

felöleli az 1947. évi GATT-ot, valamint a Kereskedelmi Világszervezetet 

(WTO) létrehozó megállapodás előtt elfogadott valamennyi jogi eszközt. 

Mindkét egyezmény megfogalmazza a megkülönböztetésmentesség elvét a 

legnagyobb kedvezményes elbánásról szóló alapelvében, amely szerint a 

WTO valamennyi tagja nem részesítheti kevésbé kedvező elbánásban egy 

másik tag termékét, mint az összes többi ország hasonló termékeit. Ez alól 

pozitív kivételt jelent a szabadkereskedelmi övezet és a vámunió. A 

szabadkereskedelmi övezet esetében a részt vevők államok között az 

árukereskedelem liberalizált, azaz nem alkalmaznak vámokat és azzal 

azonos hatású díjakat az egymás közötti forgalomban. Ugyanakkor az 

övezetben részes államok továbbra is önálló külkereskedelmi politikát 

folytatnak, azaz fenntartják az áruforgalom ellenőrzésének jogát az 

övezetben belső határain is, továbbá önállóan köthetnek két- vagy 

többoldalú kereskedelmi megállapodásokat harmadik országokkal. A 

szabadkereskedelmi övezetek legismertebb példái közé tartoznak az 1994 

óta működő Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) 

vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás.7 
 
A szabadkereskedelmi övezethez képest a vámunió már jóval szorosabb 

együttműködést feltételez, mivel az abban részes államok közös külső 

vámtarifát alkalmaznak harmadik országokkal szemben és csak közösen 

köthetnek kereskedelmi megállapodásokat velük. Ez praktikusan azt jelenti, 

hogy az áru bármelyik tagállam határán lépi át a vámunió határát, 

ugyanannyi vámot és ugyanolyan vámeljárásban kell az importőrnek 

megfizetnie. A vámunióban ennélfogva a tagállamok lemondanak a 

kereskedelempolitika tekintetében fennálló szuverenitásukról, és azt az adott 

szervezet kizárólagos hatáskörébe helyezik át. Vámunióra már jóval 

kevesebb példát találunk a világgazdaságban. A világ legrégebbi vámuniója 

az 1910-ben alakult Dél-afrikai Vámunió. 
 
A vámunió belső piaci fogalmát az EUMSZ 28. cikke határozza meg, amely 

szerint: „Az Unió vámuniót alkot, amely a teljes árukereskedelemre kiterjed, 

és magában foglalja a behozatali és kiviteli vámok, valamint az azokkal 

azonos hatású díjak tilalmát a tagállamok között, továbbá közös vámtarifa 

bevezetését harmadik országokkal fenntartott kapcsolataikban.” A vámunió 

                                                 
7 Lásd: Megállapodás az Európai gazdasági térségről (HL L 1., 1994.1.3., 3-522. o.) 
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tehát azt jelenti, hogy az  

- a teljes árukereskedelemre kiterjed;  

- a tagállamok között tilos bármilyen behozatali vagy kiviteli vám és 

azzal azonos hatású díj, amely tilalmat a fiskális vámokra is 

alkalmazni kell (EUMSZ 30. cikk);  

- uniós szinten meghatározott közös vámtarifa van hatályban az Unión 

kívül érkező termékekre.  

A vámunió célja tehát a tagállamok között meglévő kereskedelmi akadályok 

teljes lebontása. A vámunió ennélfogva egy olyan egységes kereskedelmi 

térség, ahol mind az Unióban előállított, mind az Unión kívüli országokból 

importált áruk szabadon mozognak. A Svédországban gyártott 

mobiltelefonokat például anélkül lehet Portugáliába behozni, hogy vámot 

kellene értük fizetni, illetve hogy a termékeket vámellenőrzésnek kellene 

alávetni. Az Unión kívüli országokból importált áruk – például a Kínából 

behozott mobiltelefonok – esetében csak akkor kell vámot fizetni, amikor a 

termékek átlépik az Unió külső határát. Ezt követően nincs további 

vámfizetési kötelezettség, és újabb ellenőrzésekre sem kerülhet sor. 

 

 

2.2. A vámunió hatálya 

 

A vámunióra vonatkozó rendelkezések hatálya az EUMSZ 28. cikke alapján 

kiterjed egyrészt a tagállamokból származó, másrészt a harmadik 

országokból érkező és a tagállamokban szabad forgalomban lévő 

termékekre. A harmadik országból érkező termékek az EUMSZ 29. cikke 

értelmében akkor tekinthetők egy tagállamban szabad forgalomban lévőnek:  

- ha az adott tagállamban eleget tettek a behozatal alaki 

követelményeinek, és 

- a fizetendő vámot vagy azzal azonos hatású díjakat az adott 

tagállamban e termékekre beszedték; és 

- azt sem teljes egészében, sem részben nem térítették vissza. 

 

 

2.3. A vámunió megvalósulása 

 

A vámunió az Unió legelső vívmányainak egyike. Az Európai Gazdasági 

Közösséget létrehozó 1957. évi EGK-Szerződésben az alapítók egyik 

legfontosabb célkitűzése volt egy valamennyi árura kiterjedő vámunió 

létrehozása. Ennek megteremtése azonban nem ment egyik napról a 

másikra. Az EGK-Szerződésben eredetileg 1969. december 31. volt a 
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vámunió megvalósításának végső határideje. A viszonylag hosszú átmeneti 

időszak célja egyebek mellett az volt, hogy a tagállamokban működő 

vállalkozások és piaci szereplők fokozatosan készülhessenek fel a teljesen 

vámmentes kereskedelemre. Az átmeneti időszakra vonatkozóan a 

fokozatosság elve és a súlyosítási tilalom érvényesült. A fokozatosság elve 

alapján a tagállamoknak nem egy lépésben, hanem hosszú évek alatt 

fokozatosan kellett csökkenteniük a vámok mértékét az 1958-as szinthez 

képest. A súlyosítási tilalomról az EGK-Szerződés eredeti 12. cikke előírta, 

hogy a tagállamok nem vezetnek be egymás között új behozatali és kiviteli 

vámokat, és vámmal azonos hatású díjakat, az 1958. január elsején 

hatályban lévőket pedig nem emelik. Ez az ún. stand still elve.  
 
Ezt a cikket a Bíróság a rendkívüli jelentőségű,8 az uniós jog közvetlen 

hatályát elsőként megállapító 26/62. sz. Van Gend & Loos ügyben 

értelmezte.9 Az ítéletben a Bíróság kimondta, hogy annak megállapításához, 

hogy a vámok vagy azokkal azonos hatású díjak megemelése 12. cikkben 

található tilalom megsértésével történt-e, figyelembe kell venni az EGK-

Szerződés hatálybalépésének időpontjában az adott tagállam által 

ténylegesen alkalmazott vámokat és díjakat. Továbbá a Bíróság szerint ilyen 

emelés ugyanúgy származhat a vámtarifa átszervezéséből, melynek a 

következménye lehet a termék magasabb vámmal sújtott vámtarifaszám alá 

sorolása, mint a vámtétel tényleges emeléséből. A vámunió végül másfél 

évvel a kitűzött határidő előtt, 1968. július 1-én jött létre. Ekkor a hat akkori 

tagállam alkotta közös piacon belüli kereskedelem útjában álló utolsó 

vámjellegű akadályok is megszűntek, és az eltérő nemzeti vámtarifákat 

egységes közösségi vámtarifák váltották fel a világ más országaival 

folytatott kereskedelem tekintetében. A vámellenőrzések 1993-ben szűntek 

meg teljesen a belső határokon. 

 

 

2.4. A vámok és a vámmal azonos hatású díjak alkalmazásának tilalma 

 

Az EUMSZ 30. cikke értelmében a tagállamok között tilos bármilyen 

behozatali vagy kiviteli vám és azzal azonos hatású díj, valamint a tilalmat a 

fiskális vámokra is alkalmazni kell. Vámnak minősül minden olyan fizetési 

                                                 
8 Az ítélet jelentőségét mutatja az a tény is, hogy ítélet kihirdetésének 50. évfordulójára 

2013. május 13-án konferenciára került sor a Bíróságon. 
9 A Bíróság 1963. február 5-i ítélete. NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming 

van Gend & Loos kontra Nederlandse administratie der belastingen. Előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem: Tariefcommissie - Hollandia. 26-62. sz. ügy 



24                                                      I. FEJEZET 

kötelezettség, amelyet egy tagállam egyoldalúan, egy adott áru behozatal 

vagy kivitele esetére határoz meg a termék egy jellemzője vagy értéke 

alapján, miközben a hasonló hazai termékeket nem terheli ilyen díj 

megfizetésének kötelezettsége. A vámok alkalmazásának tilalma abszolút, 

azaz a belső piac olyan szabályáról van szó, amely nem ismer kivételt. A 

tagállamok számára sem a Szerződés, sem a bírósági joggyakorlat nem 

határoz meg olyan körülményt, amelyre hivatkozással, akárcsak 

ideiglenesen is, eltérhetnének ettől a szabálytól. 
 
A Szerződés azonban nemcsak a vámok alkalmazását tiltja a tagállamok 

közötti árukereskedelemben, hanem a vámokkal azonos hatású díjakét is. 

Mivel az elsődleges és a másodlagos uniós jog napjainkig adós maradt 

ennek meghatározásával, a Bíróságra maradt a fogalom tartalmának 

tisztázása. A fentebb már említett 7/68. sz. Bizottság kontra Olaszország, 

vagy más néven „olasz műkincs” ügyben a Bíróság már foglalkozott ezzel a 

kérdéssel is.10 Az ügyben a Bizottság azzal érvelt, hogy a vitatott díj a 

kiviteli vámokkal azonos hatású díjnak felel meg, és ezért azt legkésőbb a 

közös piac első szakaszának a végén, vagyis 1962. január 1-jétől kezdődően 

meg kellett volna szüntetni. A tagállam ezzel szemben vitatta a szóban forgó 

díj ilyen minősítését, melynek célja, hogy a nemzeti területen fennálló 

művészeti, történelmi és régészeti örökség védelmét és megőrzését 

biztosítani lehessen. Továbbá úgy érvelt, hogy a díj valójában nem 

adójellegű, és a belőle származó költségvetési bevételek is jelentéktelenek. 

A Bíróság a vámmal azonos hatású díjak fogalmáról azt állapította meg, 

hogy azok olyan díjak, amely a kivitt áru árának megváltoztatásával 

ugyanolyan korlátozó hatást gyakorolnak az adott áru szabad 

kereskedelmére, mint amilyet a vámok. A tilalom ezen kívül nem tesz 

különbséget az eltörölni rendelt vámok és díjak célja tekintetében. A Bíróság 

szerint így a vitatott díj – a kivitt árukra kivetett pénzbeli teherrel – 

akadályozza a szóban forgó javak kiviteli kereskedelmét, ezért vámmal 

azonos hatású díjnak minősül. A Bíróság ezzel a döntésével a vámokkal 

azonos hatású díjakat elválasztotta a vámok eredeti fogalmától annyiban, 

hogy azok értelmezésekor nem a rendeltetésüket, hanem a tagállamok 

közötti kereskedelemre gyakorolt hatásukat vizsgálta. 
 
A 24/68. sz. Bizottság kontra Olaszország, más néven statisztikai illeték 

ügyben a Bíróság tovább pontosította a vámmal azonos hatású díjak 

                                                 
10 A Bíróság 1968. december 10-i ítélete. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz 

Köztársaság. 7-68. sz. ügy 
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fogalmát.11 A kötelezettségszegési eljárás alapja az volt, hogy a tagállam egy 

statisztikai díjnak nevezett terhet vetett ki a többi tagállamba kivitt 

árucikkekre, továbbá egy statisztikai díjnak nevezett terhet vetett ki a többi 

tagállamból behozott, az egyes mezőgazdasági piacok közös szervezésére 

vonatkozó tanácsi rendeletek hatálya alá tartozó termékekre, amivel 

megszegte a Szerződés és az említett rendeletek vonatkozó előírásait. Az 

olasz kormány szerint az a tény, hogy statisztikai díj terhel valamennyi árut, 

amely áthalad az országhatáron – a behozatalra és kivitelre, vagy a nemzeti 

és külföldi termékek közötti különbségtétel nélkül –, már önmagában 

kizárja, hogy a statisztikai díjat vámokkal azonos hatású díjnak tekintsék, 

mivel a nemzeti termelésre vonatkozó védő, illetve megkülönböztető 

hatásokat kiküszöbölték. Ezzel szemben a Bizottság a vitatott díjat két 

külön, a behozatali illetve kiviteli vámokkal azonos hatású díjként 

értelmezte, amelyek védelmi, illetve megkülönböztető hatással bírnak, még 

ha minimális mértékben is. A tagállam továbbá úgy érvelt, hogy a vitatott díj 

egy szolgáltatással szembeni ellenszolgáltatást jelent, és ennélfogva nem 

tekinthető vámmal azonos hatású díjnak. A kérdéses statisztika célja az áruk 

valódi mozgásainak, és ennélfogva a piaci helyzet változásainak pontos 

meghatározása, az így szolgáltatott adatok abszolút pontossága az 

importőröket előnyösebb versenyhelyzetbe hozza az olasz piacon, az 

exportőrök pedig hasonló előnyöket élvezhetnek külföldön. A Bíróság ezzel 

szemben úgy látta, hogy annyira általános előnyről van szó, hogy a vitatott 

díjat nem lehet ellenszolgáltatásnak tekinteni, amely egy meghatározott és 

ténylegesen nyújtott gazdasági előny ellenértékét jelenthetné. A Bíróság 

szerint a vámok tilalmának a vámokkal azonos hatású díjakra való 

kiterjesztése azt a célt szolgálja, hogy hatékonyabbá tegye és kiegészítse a 

vámokból származó kereskedelmi akadályok tilalmát. A Bíróság nem 

fogadta el tagállami érveket, hanem új fogalmi elemekkel bővítette a 

vámmal azonos hatású díjak definícióját. Ezek szerint egy olyan,  

- akár minimális összegű pénzügyi teher,  

- amelyet egyoldalúan vetnek ki,  

- bármi legyen is az elnevezése és alkalmazásának módja, és 

- amely a határ átlépésének tényéből eredően sújtja a nemzeti vagy 

külföldi árukat, 

- amennyiben nem minősül a szó szoros értelmében vett vámnak,  

- vámmal azonos hatású díj, még akkor is, 

                                                 
11 A Bíróság 1969. július 1-i ítélete. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz 

Köztársaság. 24-68. sz. ügy 
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- ha azt nem az állam javára vetik ki, 

- nincs semmiféle megkülönböztető vagy védelmi jellege, 

- és a pénzügyi teherrel sújtott áru nem áll versenyben egyetlen nemzeti 

termékkel sem. 
 
A Bíróság a 2/69. és 3/69. sz. Diamantarbeiders ügyben megerősítette ezt az 

értelmezést.12 Az ügy előzménye az a tagállami jogszabály volt, amely a 

belga gyémántimport után 0,33%-os fizetési kötelezettséget írt elő a 

gyémántcsiszoló iparban dolgozók szociális alapjába. A Bíróság ezt a díjat is 

vámmal azonos hatású díjként értelmezte. A Bíróság később tovább 

szélesítette a vámmal azonos hatású díjak alkalmazásának tilalmát azzal, 

hogy azt határon átnyúló tényállási elem hiányában is érvényesnek 

tekintette. A C-163/90. sz. Legros ügyben13 és a C-485/93. és C-486/93. sz. 

Smitzi ügyben14 már a valamely tagállamon belüli területi határ átlépésekor 

kivetett adót vámmal azonos hatású díjnak minősítette. 
 
Erre az egyik legújabb példa a C-72/03. sz. Carbonati ügy.15 Egy olasz 

törvény és az önkormányzati rendelet értelmében a Carrara területén 

kifejtett, és annak területéről elszállított márványt adó terhelte az 

önkormányzat javára. Ezt az adót az önkormányzati képviselőtestület által a 

szociális partnerekkel való konzultációt követően hozott külön rendelet 

alapján az önkormányzat vetette ki és szedte be, amikor a márvány elhagyta 

határait. Az alapeljárás felperese egy tagállami bíróság előtt megtámadta az 

adófizetési felszólítást, amelyben Carrara önkormányzata kivetette az adót a 

részére átadott márványra. A kérdés az volt, hogy vámmal azonos hatású 

díjnak minősül-e a márványadóhoz hasonlóan kizárólag valamely tagállam 

közigazgatási területén szedett, és az áruk meghatározott típusát – azaz az e 

közigazgatási területen kifejtett márványt – az adott közigazgatási terület 

határán kívülre való szállítása okán terhelő adó. Az olasz kormány és 

Carrara önkormányzata szerint a vámok és a vámmal azonos hatású díjak 

                                                 
12 A Bíróság 1969. július 1-i ítélete. Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders kontra S.A. 

Ch. Brachfeld & Sons és Chougol Diamond Co. Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek: 

Vredegerecht Antwerpen (2e kanton) - Belgium. 2-69. és 3-69. sz. egyesített ügyek 
13 A Bíróság 1992. július 16-i ítélete. Administration des douanes et droits indirects kontra 

Léopold Legros és társai. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Cour d'appel de Saint-

Denis (La Réunion) - Franciaország. C-163/90. sz. ügy 
14 A Bíróság 1995. szeptember 14-i ítélete. Maria Simitzi kontra Dimos Kos. Előzetes 

döntéshozatal iránti kérelmek: Dioikitiko Protodikeio Rodou - Görögország. C-485/93. és 

C-486/93. sz. egyesített ügyek 
15 A Bíróság 2004. szeptember 9-i ítélete. Carbonati Apuani Srl kontra Comune di Carrara. 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Commissione tributaria provinciale di Massa 

Carrara - Olaszország. C-72/03. sz. ügy 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-485/93&language=hu
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tilalmát csak a „tagállamok közötti” forgalom tekintetében írja elő a 

Szerződés. A szó szerinti értelmezés valóban ezt támasztja alá. A Bíróság 

azonban úgy vélte, hogy az a tény, hogy a Szerződés szóban forgó 

rendelkezése kifejezetten csak a tagállamok közötti kereskedelmi forgalmat 

említi, azzal magyarázható, hogy a Szerződés alkotói feltételezték, hogy a 

tagállamokon belül nem léteznek vámjellegű díjak. A Bíróság szerint 

azonban mind a tagállamok közötti, mind a tagállamokon belüli vámjellegű 

vagy azzal azonos hatású díjak felszámolása nélkülözhetetlen előfeltételét 

képezi az olyan vámunió megvalósításának, amelyben biztosított az áruk 

szabad mozgása.  

 

 

2.5. Kivételek a vámmal azonos hatású díjak esetén 

 

Az előző pontban már utaltunk arra, hogy a vámok tilalma abszolút, kivételt 

nem engedő szabálya az uniós belső piaci jognak. A vámmal azonos hatású 

díjak esetében azonban nem ez a helyzet. 

 

2.5.1. A tagállami bevételek rendszeréhez tartozó közterhek 

 

A Bíróság a 2/69. és 3/69. sz. Diamantarbeiders ügyben16 a diszkriminatív 

adóztatást tiltó szerződési rendelkezéseket is figyelembe véve elismert egy 

lehetséges kivételt. Az ítélet kimondta, hogy a vámokkal azonos hatású díj 

fogalma nem foglalja magába azokat a terheket, amelyek az adott államon 

belül a behozott és a hasonló hazai termékeket egyformán sújtják, vagy 

amelyek ilyen hazai termék hiányában általános belső terheknek felelnek 

meg, vagy amelyeknek rendeltetése az ilyen jellegű adónak a Szerződésben 

meghatározott korlátok közötti ellentételezése. A Bíróság szerint így ezek a 

tagállami bevételek rendszerébe tartozó közterhek nem minősülnek vámmal 

azonos hatású díjnak.  
 
A 143/78. sz. Denkavit ügyben17 ezt azzal pontosította a Bíróság, hogy a 

belső közterhek általános rendszeréhez tartozás feltétele, hogy az importált 

árura kivetett tehernek ugyanazon forgalmi szakaszban azonosnak kell 

                                                 
16 A Bíróság 1969. július 1-i ítélete. Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders kontra S.A. 

Ch. Brachfeld & Sons és Chougol Diamond Co. Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek: 

Vredegerecht Antwerpen (2e kanton) - Belgium. 2-69. és 3-69. sz. egyesített ügyek 
17 A Bíróság 1979. március 27-i ítélete. Jacques de Cavel kontra Louise de Cavel. Előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem: Bundesgerichtshof - Németország. 143/78. sz. ügy 
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lennie a hazai termékeket terhelő teherrel, és az annak alapjául szolgáló 

ténynek is azonosnak kell lennie mindkét áru esetében. 
 
A joggyakorlatban azonban találunk példát a kivétel alóli kivételre is. Erre 

az első példát a 77/72. sz. Capolongo ügyben hozott ítéletben találjuk meg.18 

A Bíróság ebben úgy foglalt állást, hogy a nemzeti termékekre és a behozott 

termékekre azonos feltételek mellett, rendszeresen alkalmazott és a belső 

adók általános rendszerébe tartozó díjak mégis behozatali vámmal azonos 

hatású díjnak minősülhetnek, ha e díjat kizárólag olyan tevékenységek 

finanszírozására szánják, amelyek kizárólag a megterhelt nemzeti termékek 

hasznát szolgálják. A Bíróság ezt azzal indokolta, hogy a behozatali 

vámokkal azonos hatású díj fogalmának értelmezése során figyelembe kell 

venni a kivetett pénzbeli terhek rendeltetését is. A Bíróság szerint 

amennyiben egy ilyen pénzbeli teher vagy díj kizárólag olyan 

tevékenységek finanszírozására szolgál, amelyekből kizárólag az azokkal 

megterhelt nemzeti termékek húznak hasznot, akkor a behozott termékre és 

a nemzeti termékre azonos feltételek mellett kivetett általános díj az utóbbi 

vonatkozásában kiegészítő jellegű nettó pénzbeli terhet fog jelenteni, míg az 

előbbi vonatkozásában valójában a kapott előnyök vagy támogatás 

ellentételezését szolgálja. 

 

 

2.5.2. Szolgáltatások arányos ellentételezése 

 

A Bíróság már a statisztikai illeték ügyben hozott döntésében sem zárta ki, 

hogy bizonyos esetekben valamely szolgáltatás nyújtása a ténylegesen 

nyújtott szolgáltatással arányos díjazás követelését igazolhatja. Hozzátette 

azonban, hogy ez csak egyedi esetekben fordulhat elő, amelyek nem 

vezethetnek a Szerződés vonatkozó cikkeinek megkerüléséhez.  
 
A 158/82. sz. Bizottság kontra Dánia ügyben19 kötelezettségszegési eljárás 

alapja azon dán szabályozás volt, amely egészségügyi vizsgálati díjat 

szabott ki a más tagállamokból Dániába importált földimogyoróra és 

földimogyorót tartalmazó termékekre annak megállapítása érdekében, hogy 

azok tartalmaznak-e aflatoxint, amely egy veszélyes, rákkeltő mikotoxin. A 

                                                 
18 A Bíróság 1973. június 19-i ítélete. Carmine Capolongo kontra Azienda Agricole Maya. 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Pretura di Conegliano - Olaszország. 77-72. sz. 

ügy 
19 A Bíróság 1983. november 9-i ítélete. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Dán 

Királyság. 158/82. sz. ügy 
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Bíróság megállapította, hogy nem minősül vámmal azonos hatású díjnak az 

olyan, tagállam által kiszabott pénzügyi teher, ha az ténylegesen a gazdasági 

szereplőknek nyújtott szolgáltatások ellenértékének megfizetésére szolgál.  

 

 

2.5.3. Az uniós jog által előírt kivételek 

 

A Bíróság elsőként a 46/76. sz. Bauhuis ügyben20 újabb kivételt állapított 

meg a határátlépéssel összefüggően előírt pénzügyi terhek alkalmazásának 

általános tilalma alól. Az alapügyben a holland közigazgatás ellen indított 

eljárást egy állatkereskedő, aki élő állatokat exportált más tagállamokba, és 

a holland hatóság által az exportot megelőzően foganatosított egészségügyi 

ellenőrzés díjának megtérítését igényelte arra hivatkozással, hogy a díjak 

kiviteli vámmal azonos hatású díjnak minősülnek. A vitatott díjakat 

egyrészről egy tanácsi irányelv által szabályozott egészségügyi ellenőrzés 

alkalmával szedték be, másrészről pedig olyan ellenőrzések alkalmával, 

amelyeket nem az irányelvben, hanem csupán a nemzeti jogszabályokban 

említett állatfajtákon végeztek el. Ami az irányelv alapján kivetett díjakat 

illeti, a Bíróság megállapította, hogy egy közösségi rendelkezés által előírt, 

az egységes és a feladás előtt az exportőr állam hatóságai által kötelezően 

végrehajtandó egészségügyi ellenőrzésre kivetett díjak nem minősülnek 

kiviteli vámmal azonos hatású díjnak abban az esetben, ha az összegük nem 

haladja meg annak az ellenőrzésnek a tényleges költségeit, amelyre 

kivetették. 
 
A 18/87. sz. Bizottság kontra Német Szövetség Köztársaság ügyben21 a 

Bíróság tovább pontosította a közösségi jog által előírható kivételek esetét. 

Az ügy előzménye, hogy több német tartomány a behozott vagy a területén 

tranzitként átszállított élőállatok után fizetési kötelezettséget írt elő. A 

kiszabott díj egy tanácsi irányelv által előírt kötelező állat-egészségügyi 

vizsgálatokkal volt összefüggésben. A Bíróság elsőként megállapította, hogy 

a vitatott díj nem tekinthető a belső közterhek rendszere részének, nem 

tekinthető szolgáltatás ellenértékének sem. A Bíróság az előző ügyben 

hozott döntését megerősítve, hogy a közösségi jogi rendelkezéssel 

                                                 
20 A Bíróság 1977. január 25-i ítélete. W. J. G. Bauhuis kontra holland állam. Előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem: Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage - Hollandia. 46-

76. sz. ügy 
21 A Bíróság 1988. szeptember 27-i ítélete. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra 

Németországi Szövetségi Köztársaság. 18/87. sz. ügy 
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összefüggésben kivetett tagállami díj akkor nem tekinthető vámmal azonos 

hatású díjnak, ha eleget tesz az alábbi, meglehetősen szigorú feltételeknek: 

- nem haladja meg annak a vizsgálatnak a tényleges költségeit, amellyel 

kapcsolatban kiszabták; 

- a vizsgálat a Közösség egész területén kötelező; 

- valamennyi érintett áru tekintetében egységes; 

- a vizsgálatokat a közösségi jog írja elő a Közösség érdekeinek 

védelmében; 

- a vizsgálatok elősegítik az áruk szabad mozgását, különösen azzal, 

hogy semlegesítik a vizsgálatokról a tagállamok által egyoldalúan 

hozott intézkedéseket. 

 

 

2.6. A vámunió külső oldala 

 

A vámunió magába foglalja közös vámtarifa bevezetését és közös 

külkereskedelem-politikát is a harmadik országokkal fenntartott 

kapcsolataikban. Figyelemmel arra, hogy a vámunió területén az Unió 

kizárólagos hatáskörrel rendelkezik, a közös vámtarifa vámtételeit a 

Bizottság javaslata alapján a Tanács állapítja meg. Az EUMSZ 32. cikke 

előírja a Bizottság számára, hogy a vámunióval kapcsolatos feladatok 

végrehajtása során a következő szempontokat vegye figyelembe: 

- a tagállamok és a harmadik országok közötti kereskedelem 

előmozdítása; 

- az Unión belüli verseny feltételeinek fejlesztése a vállalkozások 

versenyképességének növelése érdekében; 

- az Unió nyersanyag- és félkésztermék-ellátásával kapcsolatos követel-

mények; 

- a tagállamok gazdaságaiban bekövetkező komoly zavarok elkerülése; 

- az Unión belüli termelésfejlesztés és fogyasztásbővítés biztosítása. 
 
A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 

2658/87/EGK rendelet22 létrehozta az online integrált vámtarifa-adatbázis, a 

TARIC jogi alapját, valamint  (KN) néven egységes rendszert vezetett be az 

áruk kódolása és osztályozása tekintetében, amely létfontosságú szerepet 

tölt be az uniós kereskedelmi statisztikák kidolgozásában és közzétételében. 

A közös vámtarifa tehát az áruk és az árutételekre alkalmazandó vámtételek 

                                                 
22 A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai 

nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1-675. o.) 
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osztályozásának az egész Unióban alkalmazandó kombinálása. A TARIC 

tartalmaz minden vámtételt és bizonyos, az EU külkereskedelmére 

alkalmazandó uniós szabályokat. A TARIC alapját a KN képezi, és a 

TARIC-alszámokra utaló kiegészítő albontásokat is tartalmaz azon 

árutételekre vonatkozóan, amelyekre származásuk alapján egyedi 

vámtarifák vonatkoznak, vagy egyéb kereskedelempolitikai szabályok 

alkalmazandók. A rendelet I. melléklete határozza meg a vámtételeket, 

amelyet rendszeres időközönként naprakésszé tesznek. A TARIC-ot 

az Európai Bizottság teszi közzé és kezeli, meghatározza a kódszámokat, 

naprakésszé teszi a TARIC-ot, valamint tájékoztatja az uniós országokat a 

módosításokról. A KN módosítására irányuló kérelmeket a Bizottság, az 

uniós országok vagy az európai szakmai szervezetek terjeszthetik elő. A 

Bizottság minden évben rendeletet ad ki, amely tartalmazza a KN teljes 

változatát a közös vámtarifa vámtételeivel együtt, figyelembe véve 

a Tanács és a Bizottság által elfogadott módosításokat. A rendeletet a 

Hivatalos Lapban legkésőbb október 31-én teszik közzé, és a következő év 

január 1-jétől alkalmazandó. A Bizottságot az uniós országok képviselőiből 

álló Vámkódexbizottság segíti. Ez a bizottság felel a KN-nel, a TARIC-kal 

és egyéb nómenklatúrákkal kapcsolatos valamennyi kérdés vizsgálatáért. 
 
Az uniós vámjog másik fontos alkotóeleme a Parlament és a Tanács 

450/2008/EK rendelete23 az úgynevezett Modernizált Közösségi Vámkódex 

létrehozásáról, amely 2013-tól egy új, elektronikus vámkörnyezetet hozott 

létre, egyesítve a tagállamok közös vámeljárásait. A Vámkódex hatálya 

kiterjed többek között a következőkre: 

- a vámjogszabályok hatályára, a vám küldetésére, valamint a 

személyek vámjogszabályok szerinti jogaira és kötelezettségeire 

vonatkozó rendelkezések; 

- azok a tényezők, amelyek alapján az áruforgalomra vonatkozó 

behozatali és kiviteli vámokat és más intézkedéseket alkalmazzák 

(közös vámtarifa ), áruk származása, vámérték); 

- a vámtartozás és e tartozás biztosítékai; 

- a Közösség vámterületére beszállított áruk vámkezelése; 

- a szabad forgalomba bocsátás és a behozatalivám-mentesség; 

- a négy gazdasági területre (árutovábbítás, tárolás, különleges 

felhasználás, feldolgozás) csoportosított különleges vámeljárások; 

                                                 
23 Az Európai Parlament és a Tanács 450/2008 rendelete (2008. április 23.) a Közösségi 

Vámkódex létrehozásáról (Modernizált Vámkódex) (HL L 145., 2008.6.4., 1-64. o.) 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/european_commission.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/eu_council.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/procedural_aspects/general/community_code/rulesofprocedureofthecommittee_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=uriserv:l11003
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- az áruknak a Közösség vámterületéről való kiléptetéséhez kapcsolódó 

vámkezelése (a vámterületet elhagyó áruk, kivitel és újrakivitel, 

kivitelivám-mentesség); 

- a Vámkódexbizottság, valamint a kódex végrehajtási intézkedéseinek 

a Bizottság általi elfogadását lehetővé tevő eljárások. 

A Vámkódex végrehajtása, a vámkezelés, a vámok kiszabása a tagállami 

vámszervek feladata. A nem uniós termékekre 

kivetett importvámok nagyobb része az uniós költségvetés bevétele lesz, 

kisebb részben a vámot beszedő tagállam részesül belőlük. 

 

 

3. A diszkriminatív és piacvédő adóztatás tilalma 
 

3.1. A tilalom lényege és célja 

 

A vámok és az azzal azonos hatású díjak tilalma önmagában még nem lenne 

elegendő az áruk szabad mozgásának tagállamok közötti biztosításához. A 

Szerződés célja az is, hogy a tagállamok az adók révén se korlátozhassák az 

egymás közötti kereskedelmet, ezzel se részesíthessék kedvezőbb 

elbánásban a hazai termékeket, illetve termelőket. Az áruk előállításához 

vagy kereskedelméhez kötődő tagállami hatáskörben megállapított és 

beszedett különböző adókkal szemben az uniós jog több követelményt is 

állít, amelyek központi elve a megkülönböztetésmentesség.  
 
A tilalom lényegét az EUMSZ első olvasásra meglehetősen bonyolultnak 

tűnő 110. cikke határozza meg. Ennek értelmében a tagállamok sem 

közvetlenül, sem közvetve nem vetnek ki más tagállamok termékeire a 

hasonló jellegű hazai termékre közvetlenül vagy közvetve kivetett adónál 

magasabb belső adót. A tagállamok továbbá nem vetnek ki más tagállamok 

termékeire olyan természetű belső adót, amely más termékek közvetett 

védelmét szolgálhatja. A Szerződés tehát kétféle adóztatási tilt. Egyrészt 

nem lehet egy másik tagállamból származó termék belső adója magasabb, 

mint egy hasonló jellegű hazai terméké. Ez a diszkriminatív adóztatás 

tilalma. Másrészt a más tagállamokból származó termékekkel szemben a 

belső adóztatás nem szolgálhatja a hazai termékek védelmét. Utóbbi a 

piacvédő adóztatás tilalma. 
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A tilalom célját első alkalommal a Bíróság a 168/78. sz. Bizottság kontra 

Franciaország ügyben hozott ítéletében határozta meg.24 A 

kötelezettségszegési eljárás megindításának oka az volt, hogy a Bizottság 

álláspontja szerint Franciaország megsértette ezt a Szerződéses 

kötelezettségét azzal, hogy diszkriminatív adót vetett ki egyes párlatokra. A 

Bíróság szerint a diszkriminatív és piacvédő adóztatás tilalma kiegészíti a 

vámok és vámokkal azonos hatású díjak eltörlésére vonatkozó 

rendelkezéseket. Céljuk pedig az, hogy biztosítsák az áruk tagállamok 

közötti szabad mozgását a rendes versenyfeltételek mellett, a védelem 

minden olyan formájának eltörlésével, mely a más tagállamokból származó 

termékekre kivetett diszkriminatív belső adókból származik. A tilalom 

feladata tehát, hogy a belső adók teljes semlegességét biztosítsa a hazai és 

az importált termékek közötti verseny tekintetében. A Bíróság szerint a 

diszkriminatív adóztatás tilalmának alkalmazása a „hasonló jellegűnek” 

tekinthető hazai és importtermékekre vonatkozó adóterhek összehasonlítását 

követeli meg. A Bíróság az ítéletében megállapította, hogy Franciaország a 

párlatokra, egyrészt a borókapálinkára és az egyéb gabonalepárlással nyert 

szeszes italokra, valamint másrészt a bor- és gyümölcspárlatokra 

alkalmazott diszkriminatív adóval a más tagállamokból importált termékek 

tekintetében megsértette a diszkriminatív és piacvédő adóztatás tilalmából 

eredő kötelezettségeit. 
 
Az EUMSZ 110. cikkében foglalt tilalmak első látásra abban is különböznek 

a vámok és a vámokkal azonos hatású díjak alkalmazásának tilalmától, hogy 

azok nem védik az exportra szánt belföldi árukat a diszkriminatív vagy 

piacvédő adóztatással szemben. A 142/77. sz. Larsen-Kjerulff ügyben25 a 

nemesfém árucikkek hatósági ellenőrzésének dán adószabályozásával 

kapcsolatban merült fel a tilalom esetleges megszegése. A Bíróság egyrészt 

rögzítette, hogy a tilalom annak általános garantálását célozza, hogy a belső 

adók rendszere a Közösségen belüli kereskedelem tekintetében minden 

olyan esetben semleges legyen, amikor egy tagállam határán átnyúló 

kereskedelmi ügylet egy ilyen rendszer keretében egyidejűleg adóköteles 

eseménynek is minősül. Ebből pedig azt a következtetést vonta le a Bíróság, 

hogy összeegyeztethetetlen a Szerződés adórendelkezéseinek rendszerével, 

hogy a tagállamoknak, a Szerződés általi kifejezett tiltás hiányában, 

                                                 
24 A Bíróság 1980. február 27-i ítélete. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia 

Köztársaság. 168/78. sz. ügy 
25 A Bíróság 1978. június 29-i ítélete. Statens Kontrol med ædle Metaller kontra Preben 

Larsen; Flemming Kjerulff kontra Statens Kontrol med ædle Metaller. Előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem: Københavns Byret - Dánia. 142/77. sz. ügy 
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megkülönböztető módon alkalmazzák a belső adók rendszerét a más 

tagállamokba irányuló kivitelre szánt termékek tekintetében. A 

diszkriminatív és piacvédő adóztatás tilalma tehát fennáll a kivitelre szánt 

hazai termékek tekintetében is. Ahogy a Bíróság is megfogalmazta ebben az 

ügyben, bár főszabály szerint a tagállamoknak nem érdeke, hogy kiviteleiket 

ehhez hasonló intézkedésekkel fékezzék, mégsem lehet teljesen kizárni az 

ilyen megkülönböztetések lehetőségét a ritka, különösen nagy értékű vagy 

nagyon keresett termékek kivitele esetében. 

 

 

3.2. A vámmal azonos hatású díjak és az adók megkülönböztetése 

 

Az adók és a vámok/vámmal azonos hatású díjak közötti megkülönböztetés 

adott esetben fontos lehet egy ügy elbírálásakor. Bár mindkét esetben 

pénzügyi teherről van szó, azok eltérő szabályok alá eshetnek az EUMSZ 

alapján. Egy tagállam által kivetett díj esetében ezért alapvető fontosságú 

lehet annak vámként, vámmal azonos hatású díjként vagy adóként való 

besorolása. A forgalmi adók alapvetően abban különböznek a vámoktól és 

az azzal azonos hatású díjaktól, hogy azonos mértékben alkalmazandóak a 

hazai és a más tagállamból származó árukra, továbbá nem a határátlépés 

ténye keletkezteti az adófizetési kötelezettséget. Az elhatárolási szempontok 

megismerésében itt is a Bíróság joggyakorlata nyújt számunkra segítséget. 
 
A kiindulási pont a 24/68. sz. statisztikai illeték ügyben26 rögzített fogalmi 

elem, amely a határ átlépésének tényéhez köti a vámmal azonos hatású 

díjakat. Ez alapján a nemzeti vagy külföldi árukat a határ átlépése miatt 

sújtó egyoldalú pénzügyi teher, ami nem minősül a szó szoros értelemben 

vett vámnak, vámmal azonos hatású díj. A 90/79. sz. Bizottság kontra 

Franciaország, más néven sokszorosító gépek ügyében27 a Bíróság ezt azzal 

egészítette ki, hogy a vámmal azonos hatású díjat alapvetően az 

különbözteti meg az adótól, hogy az előbbi kizárólag egy importált árut 

terhel, míg az utóbbit az importált és a hazai termékek után is fizetni kell.  
 
A főszabály azonban nem érvényesül a tagállami bevételek rendszeréhez 

tartozó közterheknek minősül vámmal azonos hatású díjak esetében, 

amelyek a kivételek kapcsán már említésre kerültek. A Bíróság a villamos 

                                                 
26 A Bíróság 1969. július 1-i ítélete. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz 

Köztársaság. 24-68. sz. ügy 
27 A Bíróság 1981. február 3-i ítélete. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia 

Köztársaság. 90/79. sz. ügy 
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energiát terhelő finn adószabályok értelmezésével kapcsolatos C-213/96. sz. 

Outokumpu Oy ügy.28 Az alapeljárásban az Outokumpu Oy a finn 

Outokumpu csoport anyavállalata indított a helsinki regionális vámhatóság 

határozata ellen, amelyben a hatóság az Outokumpu által Svédországból 

importált villamos energiára adót állapított meg. Finnországban a kőszén, a 

fűtőanyagként használt tőzeg, a földgáz, a villamos energia és a fenyőolaj 

alapadó- és kiegészítőadó-köteles termék, amely adókat az állam részére 

kell megfizetni, az adók kivetése és ellenőrzése a vámhatóságok feladata. Az 

Outokumpu a svéd Vattenfall AB társasággal kötött szerződés alapján 

Svédországból importált villamos energiát. Az Outokumpu azt állította, 

hogy az ezekre az importügyletekre vonatkozó villamos energiát terhelő adó 

kivetése tiltott, vámokkal azonos hatású díjnak minősül, ezért ellentétes a 

Szerződéssel. A finn bíróság azt kérdezte a Bíróságtól, hogy – a belföldön 

előállított villamos energiát terhelő, annak előállítása módján alapuló, míg 

az importált villamos energiát terhelő, a belföldi eredetű villamos energia 

legalacsonyabb adójánál magasabb és legmagasabb adójánál alacsonyabb, 

átalányjellegű adókulcs összeegyeztethető-e a Szerződéssel. A Bíróság 

szerint egy pénzügyi terhet nem vámmal azonos hatású díjnak, hanem 

adónak kell minősíteni, amennyiben a belső díjak egy általános, a termékek 

csoportjaira objektív ismérvek alapján, a termék származásától függetlenül, 

szisztematikusan alkalmazott rendszerének részét képezi. Ez esetben az 

adott tagállami rendelkezésre nem alkalmazható az EUMSZ 34. és 35. 

cikke, ugyanakkor az még lehet ellentétes az uniós joggal a 110. cikk 

alapján. A Bíróság megállapította, hogy egyrészt a tárgybelihez hasonló adó 

általában az általános adórendszer részét képezi, és nem kizárólag a 

villamos energiára, hanem több elsődleges energiaforrásra is vonatkozik; 

másrészt az importált és a belföldi eredetű villamos energia egyaránt 

ugyanazon adórendszer részét képezi, és az adót a villamos energia 

származási helyétől függetlenül ugyanazon hatóság szedi be, az áruk adójára 

vonatkozó általános jogszabály szerinti eljárás alapján. A Bíróság ebből arra 

a következtetésre jutott, hogy a finn adó belső adónak minősül, nem pedig 

vámmal azonos hatású díjnak. Az ítélet szerint ellentétes a Szerződéssel egy 

olyan adó, amely az energiaforrásokra vonatkozó adórendszer részét képezi, 

és annak előállítási módja alapján differenciált kulcsokat állapít meg a 

belföldi eredetű villamos energiára, míg az importált villamos energia 

vonatkozásában átalányjellegű adókulcsot állapít meg, akkor is, ha ez 

alacsonyabb a belföldi eredetű villamos energiára alkalmazandó 

                                                 
28 A Bíróság 1998. április 2-i ítélete. Outokumpu Oy. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: 

Uudenmaan lääninoikeus - Finnország. C-213/96. sz. ügy 
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legmagasabb adókulcsnál, ha legalább bizonyos esetekben magasabb 

adókivetést valósít meg az importált villamos energia tekintetében. 

 

 

3.3. A diszkriminatív adóztatás tilalma 

 

A diszkriminatív adóztatás tilalmát az EUMSZ 110. cikkének első mondata 

tartalmazza, amely szerint a tagállamok sem közvetlenül, sem közvetve nem 

vetnek ki más tagállamok termékeire a hasonló jellegű hazai termékre 

közvetlenül vagy közvetve kivetett adónál magasabb belső adót. Ennek 

értelmében nem lehet egy másik tagállamból származó termék belső adója 

magasabb, mint egy hasonló jellegű hazai terméké. A diszkriminatív 

adóztatás tilalma vonatkozik mind a közvetlen, mind a közvetett formában 

megvalósuló adóztatásra. A tilalom alkalmazásának kulcskérdése a termékek 

hasonlósága. A termékek hasonlóságának megítélése változatos szempontok 

alapján történhet, amelyek termékenként változhatnak. Nyilvánvalóan más 

alapon lehet dönteni az esetleges hasonlóságról például a szénsavas üdítők, 

és megint más alapon a zöldségfélék esetében. A Bíróság gyakorlata 

értelmében ahhoz, hogy azt a hasonló jelleget, amelyre a tilalom alapul, 

értékelni lehessen, meg kell vizsgálni, hogy a termékek hasonló 

tulajdonságokat mutatnak-e és a fogyasztók ugyanazon szükségleteit 

elégítik-e ki. A Bíróság a hasonlóság fogalmát következetesen tágan 

értelmezi és azt nem a szigorú azonosság kritériuma függvényében értékeli, 

hanem a felhasználás hasonlóságát és összehasonlíthatóságát vizsgálja. 
 
A 106/84. sz. Bizottság kontra Dánia ügyben29 abban kellett állást foglalnia 

a Bíróságnak, hogy a gyümölcsbor és a szőlőből készült bor hasonlónak 

tekinthető-e. Erre azért volt szükség, mert a dán jog eltérő adóztatási 

rendszert írt el a két italfajtára. Az ítélet összefoglalta a hasonlóság 

megállapításának különös szempontjait a szeszes italokra vonatkozóan. A 

Bíróság szerint a hasonló jelleg értékeléséhez egyrészt a két italkategória 

objektív jellemzőinek összességét kell vizsgálni, ilyenek az eredet, az 

előállítási eljárás, az organoleptikus jellemzők, nevezetesen az íz és az 

alkoholtartalom, és másrészt azt, hogy a két italkategória alkalmas-e arra, 

hogy a fogyasztók ugyanolyan szükségleteit kielégítse. Ami a konkrét ügyet 

illeti, a Bíróság megállapította, hogy a gyümölcsborokat és a szőlőborokat 

ugyanolyan fajta alaptermékekből, ugyanolyan eljárással állítják elő, ízük és 

                                                 
29 A Bíróság 1986. március 4-i ítélete. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Dán 

Királyság. 106/84. sz. ügy 
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alkoholtartalmuk hasonlóak, továbbá a fogyasztók azonos szükségleteinek 

tudnak megfelelni, mivel ugyanazon módon fogyaszthatók, mind szomjat 

oltó és frissítő italként, mind pedig az étkezéseket kísérő italként. Az ügyben 

ebből következően megállapították Dánia kötelezettségszegését. 
 
A 148/77. sz. Hansen ügyben30 a szeszes italok német adóztatási rendszere 

tekintetében merült fel a tilalom esetleges tagállami megszegése. Az 

alapeljárás felperese különböző helyekről származó, feldolgozatlan vagy 

házasított szeszes italokat forgalmazott, melyek nemzeti gyártású szeszes 

italokból, illetve Guadeloupe-ból, Suriname-ból, Jamaicából és 

Indonéziából származó szeszes italokból készültek. A felperes és a német 

hatóságok között e különböző szeszes italokra alkalmazandó adókulcs 

tárgyában jogvita alakult ki, mivel a tagállami hatóság a rendes adókulcs 

szerint szabta ki azokra az adót, míg a felperes az importált szeszes italokra 

a német jogalkotás által néhány termékfajtára, nevezetesen a gyümölcsből 

készült szeszes italokra és bizonyos típusú lepárlóüzemekre (átalányadózó 

lepárlóüzemek, kis kapcsolt lepárlóüzemek és a szövetkezeti 

gyümölcsfarmok lepárlóüzemei) vonatkozóan meghatározott 

legalacsonyabb adókulcs alkalmazását kérte. A Bíróság úgy ítélte meg, hogy 

amennyiben a nemzeti adójogi szabályozás adómentességek vagy 

csökkentett adókulcsok révén kedvez meghatározott szeszes italok 

termelésének vagy a termelők bizonyos csoportjainak, még akkor is, ha e 

kedvezmények a nemzeti termelés csekély részét érintik, illetve ha 

társadalmi megfontolásból nyújtják is azokat, e kedvezményeket ki kell 

terjeszteni a Közösségből importált, azonos feltételeknek megfelelő szeszes 

italokra is. A Bíróság álláspontja szerint ezért a német szabályozás 

közvetlenül megsértette a diszkriminatív adóztatás tilalmát. 
 
A közvetett formában megvalósuló diszkriminatív adóztatásra példa az 

55/79. sz. Bizottság kontra Írország ügy.31 Írországban bizonyos jövedéki 

termékekre kivetett adó tekintetében az adókulcs ugyan azonos volt a hazai 

és a más tagállamból származó termékekre, az eljárásjogi szabályokban 

azonban eltérés volt. Az adó megfizetésének határideje azonban nem volt 

azonos a hazai és a külföldi áruk tekintetében. Amíg a hazai termék 

írországi forgalomba hozásakor több hetes határidő állt az adózók 

                                                 
30 A Bíróság 1978. október 10-i ítélete. H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co. kontra 

Hauptzollamt de Flensburg. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Finanzgericht 

Hamburg - Németország. 148/77. sz. ügy 
31 A Bíróság 1980. február 27-i ítélete. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Írország. 

55/79. sz. ügy 
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rendelkezésére, addig az importtermékek után közvetlenül a tagállamba való 

behozatalkor meg kellett fizetni az adót. A Bíróság a tagállam 

kötelezettségszegését megállapító ítéletében úgy foglalt állást, hogy a 

diszkriminatív adóztatási tilalom érvényesítéséhez nemcsak az adókulcsot, 

hanem az adóalapot és az egyes adókra vonatkozó részletszabályokat is 

figyelembe kell venni. Az összehasonlítás meghatározó szempontja az egyes 

adók tényleges hatása egyrészt a tagállami, másrészt az importtermékekre. 

 

 

3.4. A piacvédő adóztatás tilalma 

 

Azon termékek eltérő adóztatása, amelyek nem minősülnek hasonlóaknak, 

még lehet piacvédő jellegű, tekintettel az EUMSZ 110. cikkének második 

mondatára, amely szerint a tagállamok továbbá nem vetnek ki más 

tagállamok termékeire olyan természetű belső adót, amely más termékek 

közvetett védelmét szolgálhatja. Itt tehát olyan helyzetekről van szó, amikor 

csak az importterméket terhelő adó vagy az importtermék magasabb 

adószintje egy nem ugyanolyan, nem hasonló, de a más tagállamból 

behozott termékkel mégis versenyben álló hazai terméket részesíti előnyben, 

piacvédő hatást kifejtve. Az adóztatás piacvédő jellegének megítélésekor a 

legfontosabb a versenyhelyzet fogalmának megítélése, ezért a Bíróság is ezt 

vizsgálja az ilyen ügyekben. A versenyhelyzet elemzésekor a fogyasztói 

szokásokat kell vizsgálni, vagyis azt, hogy egy termék mennyire 

helyettesíthető egy másik termékkel. Amennyiben a versenyhelyzetet 

fennállónak lehet tekinteni, akkor a Bíróságnak azt kell vizsgálnia, hogy az 

adóztatásnak vagy-e olyan hatása, amely a hazai árut védi a vele versenyben 

lévő más tagállamból származó termékkel szemben. 
 
A 356/85. sz. Bizottság kontra Belgium ügy32 előzménye, hogy a belga 

jogszabályok szerint bizonyos, otthoni fogyasztásra szánt italok, és 

különösen a friss szőlőből készült borok értékesítését 25%-os adókulcsú 

HÉA33 terheli. Ezzel szemben az otthoni fogyasztásra szánt sör 

értékesítésére alkalmazandó HÉA kulcsa 19%. Mivel a Belga Királyság nem 

bortermelő, viszont jelentős sörtermelő, a Bizottság számára úgy tűnt, hogy 

                                                 
32 A Bíróság 1987. július 9-i ítélete. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga 

Királyság. 356/85. sz. ügy 
33 Az uniós jogalkotó egységes szabályokat hozott a hozzáadottérték-adóra (HÉA) 

vonatkozóan, de ezeket a szabályokat az egyes tagállamok eltérően alkalmazhatják. A 

HÉÁ-t alapszabályként minden áru és szolgáltatás után – minden adásvételkor, a végső 

fogyasztónak történő értékesítésig bezárólag – meg kell fizetni.  
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az a termék viseli a legsúlyosabb adóterhet, amely esetében szinte a teljes 

belföldi keresletet behozatallal elégítik ki, míg az a termék, amelynek hazai 

termelése jelentős, a legkevésbé súlyos adóterhet viseli.  A Bizottság tehát 

arra alapozta a keresetét, hogy a bor és a sör versengő termékek. A Bíróság 

megállapította, hogy a piacvédő adóztatás tilalmának funkciója az, hogy 

megakadályozza a közvetett adóprotekcionizmus valamennyi formáját a 

behozott termékek esetében, amelyek, anélkül, hogy valamely hazai 

termékekhez hasonlóak lennének, néhány hazai termékkel mégis – akár csak 

részleges, közvetett vagy potenciális – versenyviszonyban vannak. Az ítélet 

értelmében a belga szabályozás értelmezése során figyelembe kell venni 

ennek az adótehernek az érintett termékek közötti versenyviszonyokra 

gyakorolt hatását. A lényegi kérdés tehát az, hogy ez a teher olyan jellegű-e, 

amely a behozott termékek potenciális fogyasztását a versengő hazai 

termékek javára csökkentve, befolyásolja az érintett piacot. Az ügy végül a 

kereset elutasításával zárult, mivel a Bíróság szerint a Bizottság nem 

bizonyította az érintett adórendszer védő jellegének meglétét. 
 
A versenyhelyzetben lévő termékek adóztatásának tehát semlegesnek kell 

lennie, az nem torzíthatja a versenyt. Az adóztatás piacvédő hatásának 

megítélése sok esetben bonyolult feladat, a tagállami bíróságnak ennek 

mérlegelése során tekintettel kell lenni az egymással versenyhelyzetben lévő 

áruk piaci helyzetére, a fogyasztói szokásokra, az eladási árukra, és akár 

még az eladási statisztikákra is. 

 

 

3.5. Kivételek a diszkriminatív és piacvédő adóztatás tilalma alól 

 

A Bíróság gyakorlata értelmében az objektív kritériumokon alapuló 

adóztatásbeli megkülönböztetés kimenthető a tagállam részéről, amennyiben 

az igazolható valamely olyan tagállami közérdek érvényesítésével, amely 

egyúttal az Unió valamely gazdaságpolitikai céljával is összhangban van. 
 
Erre az egyik legkorábbi példa a 140/79. sz. Chemial Farmaceutici ügy,34 

amelynek előzménye az volt, hogy Olaszországban az etilalkohol magasabb 

adókulccsal adózott, mint a fermentálással előállított. A Bíróság ítéletében 

azért tartotta mégis elfogadhatónak a diszkriminatív adóztatást, mert az 

adóval a közös agrárpolitikai egyik akkori aktuális céljához is – a 

                                                 
34 A Bíróság 1981. január 14-i ítélete. Chemial Farmaceutici SpA kontra DAF SpA. 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Pretura di Castell'Arquato - Olaszország. 140/79. 

sz. ügy 
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borfeleslegtől fermentálással való megszabaduláshoz – hozzájárult az 

érintett tagállam. 
 
Ugyanezt a következtetést erősítette meg a Bíróság a 243/84. sz. Walker 

ügyben35 hozott ítéletében is, amelyben ismét kimondta, hogy a piacvédő 

adóztatás tilalma nem zárja ki olyan adóztatási rendszer alkalmazását, amely 

objektív kritériumok alapján megkülönböztetést tesz bizonyos italok között. 

 

 

3.6. A gépjárművek adóztatásának különös esetei 

 

A diszkriminatív és piacvédő adóztatás tilalmának értelmezése különös 

nehézséget jelent azokban az esetekben, amikor egy tagállam fokozatosan 

emelkedő, úgynevezett lépcsőzetes adóztatást alkalmaz egyes termékekre, 

tipikusan a gépjárművek tekintetében. Az ilyen adóztatatás csak akkor 

ütközik az uniós tilalomba, ha megkülönbözteti a hazai autókat, a más 

tagállamokból származókkal szemben. 
 
A 112/84. sz. Humlot ügy36 alapja az a francia szabályozás volt, amelyben 

két éves adótípus létezett a gépjárművekre vonatkozóan: egyrészt a 16 LE 

(fiskális LE) alatti vagy azzal egyenlő teljesítményű gépkocsikat sújtó 

differenciális adó, és másrészt, a 16 LE fölötti teljesítményű gépkocsikra 

vonatkozóan kivetett különleges adó. Míg a differenciális adó összege 

progresszíven és folyamatosan növekedett a gépkocsik adómegállapítás 

szempontjából figyelembe veendő teljesítményének függvényében, a 

különleges adó összege rögzített volt és jóval magasabb. Humblot egy 36 

LE adómegállapítás szempontjából figyelembe veendő teljesítményű 

gépkocsi tulajdonosa lett. E gépkocsi forgalomba helyezéséhez Humblot-

nak meg kellett fizetnie a különleges adót. Ennek megfizetését követően 

Humblot panaszt nyújtott be az adóhatóságnál, ezen összeg és a 

differenciális adó legmagasabb összege közötti különbség visszatérítése 

céljából. Az előzetes döntéshozatali eljárásban a Bíróság arra a 

következtetésre jutott, hogy bár a rendszer nem tartalmaz formális 

megkülönböztetést a termékek származása szerint, a közösségi joggal 

ellentétes diszkriminatív vagy védő vonásokat mutat, mivel az 

                                                 
35 A Bíróság 1986. március 4-i ítélete. John Walker & Sons Ltd kontra Ministeriet for 

Skatter og Afgifter. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Østre Landsret - Dánia. 

243/84. sz. ügy 
36 A Bíróság 1985. május 9-i ítélete. Michel Humblot kontra Directeur des services fiscaux. 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Tribunal de grande instance de Belfort - 

Franciaország. 112/84. sz. ügy 
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adómegállapítás szempontjából figyelembe veendő teljesítmény, amely 

meghatározza a különleges adó alkalmazhatóságát, olyan szinten került 

rögzítésre, hogy ez a különleges adó csak a - különösen a más 

tagállamokból - importált gépkocsikat terheli, míg az összes nemzeti 

gyártású gépkocsi a differenciális adó határozottan előnyösebb rendszerében 

részesül. A Bíróság végül azt is megállapította, hogy a különleges adó olyan 

természetű, hogy semlegesíti a más tagállamokból behozott bizonyos 

gépkocsik esetleges előnyeit a fogyasztók szemében az összehasonlítható 

nemzeti gyártású gépkocsikhoz képest, különös tekintettel arra, hogy ez a 

teher több éven keresztül ismétlődik. A különleges adó tehát a Bíróság 

szerint csökkenti azt a versenyt, amelyben ez utóbbi gépkocsik részt 

vesznek, és ezáltal ellentétes a belső adóztatással szemben elvárt 

semlegesség elvével. 
 
Az előbbihez nagyon hasonló tényállású C-132/88. sz. Bizottság kontra 

Görögország ügyben37 azonban a Bíróság már nem állapított meg 

kötelezettségszegést. Ennek indoka az volt, hogy szemben az előző francia 

esettel, a görög lépcsőzetes adóztatásban több kategória is létezett, ahol 

jelentősen emelkedett az adó mértéke, így a nagyobb adókulcs nem 

kizárólag a külföldi gyártmányú járműveket érintette. 
 
A C-290/05. sz. és a C-333/06. sz. Nádasdi és Németh ügyekben38 a magyar 

regisztrációs adóra kellett alkalmaznia a Bíróságnak az EUMSZ 110. cikkét. 

Az ügyekben a Magyarországon forgalomba helyezett gépjárműveket 

terhelő, a 2004. május 1-től 2005. december 31-ig hatályban lévő 

regisztrációs adóhoz hasonló adókat értelmezte a Bíróság. A legfontosabb 

alapkérdés az volt, hogy a korábban, és az újonnan behozott használt 

gépjárművek ugyanolyan adóteher alá esnek-e. A Bíróság érvelésének 

kiindulópontja az volt, hogy a regisztrációs adó rendszerében objektív 

szempontoknak minősülnek a motorra, a hengerűrtartalomra és a 

környezetvédelmi megfontoláson alapuló besorolásra vonatkozó 

szempontok, a más tagállamokból származó termékeket terhelő adó összege 

viszont nem lehet nagyobb a hasonló belföldi termékeket terhelő adó 

összegénél. Az ítélet indokolása szerint az az új személygépkocsi, amely 

után Magyarországon megfizették a regisztrációs adót, idővel veszít piaci 

                                                 
37 A Bíróság 1990. április 5-i ítélete. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög 

Köztársaság. C-132/88. sz. ügy 
38 A Bíróság 2006. október 5-i ítélete. Ákos Nádasdi kontra Vám- és Pénzügyőrség Észak-

Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-290/05) és Ilona Németh kontra Vám- és 

Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-333/05). C-290/05. és C-

333/05. sz. egyesített ügyek 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-290/05&language=hu
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-290/05&language=hu
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értékéből, és ezen értékvesztéssel arányosan szintén csökken a 

személygépkocsi megmaradó értékében foglalt regisztrációs adó összege. A 

jármű eredeti értékének csak tört részéért értékesíthető használt 

személygépkocsiként, amely rész magában foglalja a 

regisztrációsadó-maradványt. A Bíróság megállapította, a valamely másik 

tagállamban vásárolt, Magyarországon nyilvántartásba vett ugyanilyen 

típusú, korú, valamint a futott kilométert és egyéb jellemzőit tekintve is 

azonos személygépkocsit e kategóriában 100%-os regisztrációs adó terhelte. 

Következésképpen magasabb adó terhelte a behozott használt 

személygépkocsikat, mint a Magyarországon már nyilvántartásba vett és 

megadóztatott hasonló használt személygépkocsikat, ami diszkriminatív 

adóztatás tilalmába ütközött. 
 
Meg kell jegyezni, hogy a Bíróság joggyakorlatában nem ez volt az első 

alkalom, amikor a használt gépjárművek értékcsökkenésének 

figyelembevétele állt az egyes tagállami adórendszerek semlegessége 

vizsgálatának középpontjában.  Az egyik első ilyen jogeset a C-47/88. sz. 

Bizottság kontra Dánia ügy39 volt, amelyben a Bíróság hasonló okok miatt 

megállapította a tagállami kötelezettségszegést. 

 

 

4. A mennyiségi korlátozások és az azzal azonos hatású 

intézkedések tilalma 
 

4.1. Bevezetés 

 

Az áruk szabad mozgását biztosítani hivatott belső piaci normarendszer 

szempontjából a mennyiségi korlátozások és az azokkal azonos hatású 

intézkedések jelentik az egyik legbonyolultabb területet. Az egyes államok 

közötti áruforgalomban ugyanis nem csak a vámok, a vámmal azonos hatású 

díjak és az adók képezhetnek kereskedelmi akadályt. Az egyes tagállami 

jogrendszerekben a legkülönbözőbb olyan belső előírások és szabályok 

érvényesülhetnek, amelyek pénzügyi teher kiszabása nélkül képesek arra, 

hogy a belföldi áruknak kedvezőbb piaci helyzetet teremtsenek, és egyúttal 

kiszorítsák, vagy hátrányos helyzet hozzák a más tagállamból származó 

árukat. A nemzetközi kereskedelemben is megfigyelhető tendencia az, hogy 

                                                 
39 A Bíróság 1990. december 11-i ítélete. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Dán 

Királyság. C-47/88. sz. ügy 
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a második világháborút követő évtizedekben a vámok nagymértékben 

csökkentek, köszönhetően elsősorban a GATT-egyezménynek. Mind a 

nemzetközi, mind az Unión belüli belső piaci kereskedelemben a vámoknál 

jóval összetettebb problémát okozhatnak a mennyiségi korlátozások és az 

azokkal azonos hatású intézkedések. A problémát egyrészt az okozza, hogy 

az ilyen tagállami intézkedések bizonyítása sokszor rendkívül nehéz, 

másrészt ezek az intézkedések a legkülönbözőbb formákban és előírásokban 

jelenhetnek meg.  
 
A tilalom alapját az EUMSZ 34. és 35. cikke fekteti le, amelyek szerint a 

tagállamok között tilos a behozatalra és a kivitelre vonatkozó minden 

mennyiségi korlátozás és azzal azonos hatású intézkedés. A gyakorlatban 

értelemszerűen a behozatalra vonatkozóan jelenhetnek, illetve jelennek meg 

az ilyen tagállami intézkedések. Ennek megfelelően a Bíróság kapcsolódó, 

rendkívül gazdag ítélkezési gyakorlatának középpontjában is a behozatallal 

kapcsolatos korlátozások állnak, különös tekintettel az értelmezési viták 

középpontjában álló mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású 

intézkedésekre. 

 

 

4.2. A rendelkezések tárgyi és alanyi hatálya 

 

A mennyiségi korlátozásokról és az azokkal azonos hatású intézkedésekről 

szóló uniós jogi rendelkezések tárgya az áru. Ahogyan arra a fejezet elején 

már utaltunk, a Szerződés nem ad definíciót az árura, ezért a Bíróságra 

hárult a feladat, hogy azt megalkossa, valamint adott esetben elhatárolja 

egymástól az árukat és a szolgáltatásokat. A fent részletezett ítélkezési 

gyakorlatban a Bíróság úgy határozta meg az áruk fogalmát, mint olyan, 

pénzben kifejezhető értékkel rendelkező termékeket, amelyek alkalmasak 

arra, hogy kereskedelmi ügyletek tárgyát képezzék. Adott esetben szükség 

lehet az áru fogalmának elhatárolására a szolgáltatások és a tőke szabad 

mozgását illetően is.  
 
A 7/78. sz. Regina ügyben40 az a kérdés merült fel, hogy a Szerződés 

értelmében az áru fogalma kiterjed-e, azokra az ötvözött ezüst érmékre, 

amelyek valamely tagállamban törvényes fizetőeszközök, azokra a harmadik 

országban előállított arany érmékre, amelyek tagállami szabad forgalomban 

                                                 
40 A Bíróság 1978. november 23-i ítélete. Regina kontra Ernest George Thompson, Brian 

Albert Johnson és Colin Alex Norman Woodiwiss. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: 

Court of Appeal (England) - Egyesült Királyság. 7/78. sz. ügy 
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vannak. A Bíróság úgy foglalt állást, hogy a mennyiségi korlátozások, 

illetve az azokkal azonos hatású intézkedések eltörlésére vonatkozó 

Szerződéses cikkeket nem csak a tőkemozgások különleges szabályaira, 

hanem a Szerződés valamennyi, pénzügyi mozgásokra vonatkozó 

rendelkezéseire tekintettel kell figyelembe venni. A tőkemozgásokra a 

tényállás idején hatályos Szerződés rendelkezéseiből a Bíróság azt a 

következtetést vonta le, hogy az a tőkemozgások liberalizációjához, illetve 

az áruk, a szolgáltatások és a személyek szabad mozgásához szükséges 

pénzmozgások biztosítását célozza. A Bíróság szerint az ötvözött ezüst 

érmék, amelyek valamelyik tagállamban törvényes fizetőeszközök, 

természetüknél fogva fizetőeszköznek tekintendők, így a Bíróság szerint 

azok a Szerződés rendszerében nem minősülnek árunak. 
 
A rendelkezések címzettjei a tagállamok. A mennyiségi korlátozások vagy 

az azokkal azonos hatású intézkedések mindig valamilyen állami aktív vagy 

passzív intézkedés, illetve magatartás formájában jelennek meg. Az állami 

intézkedések fogalmát a Bíróság gyakorlata rendkívüli szélesen értelmezi, 

amelybe beletartozhatnak a tagállami jogszabályokon kívül a közigazgatási 

szervek, önkormányzatok, közalapítványok előírásai is, valamint az olyan 

szervezetek, amelyekre ha korlátozottan is, de közhatalmi jogosítványokat 

gyakorolnak. Kivételesen az is elképzelhető, hogy egy állami tisztviselő 

nyilatkozata minősül mennyiségi korlátozásnak vagy azzal azonos hatású 

intézkedésnek, amennyiben az eset körülményei alapján megállapítható, 

hogy a nyilatkozat állami felhatalmazás alapján történt.  
 
Az állami intézkedések fogalmának széles értelmezésére az egyik klasszikus 

példa a 249/81. sz. Bizottság kontra Írország ügy,41 amelyben formailag 

ugyan magántársaság intézkedéseiről volt szó, a Bíróság azt mégis állami 

intézkedésként értékelte, tekintettel arra, hogy annak vezetőit a kormány 

nevezte ki, működéséhez közpénzeket kapott, és a szóban forgó intézkedés 

céljait szintén a kormány határozta meg. A kötelezettségszegési eljárás 

előzménye, hogy az ír kormány az ír termékek támogatására irányuló három 

éves programot hozott létre. A program elemei közé tartozott egyebek 

mellett az ír termékeken a „garantáltan ír” árucímke használatának 

ösztönzése, valamint egy nagy reklámkampánynak az Ír Termékek Tanácsa 

(a továbbiakban: Tanács) által az ír termékek érdekében történő 

megszervezése, különösen a fogyasztókat kizárólag a hazai termékek 

megvásárlására ösztönző dokumentumoknak e szervezet által történő 

                                                 
41 A Bíróság 1982. november 24-i ítélete. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra 

Írország. 249/81. sz. ügy 
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közzétételével és forgalmazásával. A Bizottság szerint Írország a területén 

történő ír termékek eladását és vásárlását támogató kampány szervezésével 

a Szerződés által tiltott, mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedést 

valósított meg.  A tagállam arra hivatkozott, hogy bár a Tanács 

tevékenységében a kormány részt vesz, az mégsem tekinthető hatóságnak, 

mivel a tevékenysége nem alapul hivatalos szabályozáson, a kormány 

részvétele pedig kizárólag pénzügyi és erkölcsi támogatás biztosításából állt. 

A Bizottság ezzel szemben amellett érvelt, hogy a Tanács aktusai az ír 

kormánynak tulajdoníthatók, mivel tagjait az egyik miniszter nevezte ki. A 

Bíróság megállapította, hogy a Tanács irányítóbizottságának tagjait az ír 

kormány nevezte ki, nyújtott közpénzből támogatást számára, amely 

kiadásai nagy részét fedezte, és végül nagy vonalakban meghatározta az 

ezen intézmény által vezetett, az ír termékek eladását és vásárlását támogató 

kampány céljait. A kormány így nem hivatkozhat arra, hogy a kampányt 

magánjogi társaság hozta létre. Írország továbbá úgy vélte, hogy mennyiség 

korlátozásokkal azonos hatású intézkedések tilalma csak az 

„intézkedésekre”, azaz az egy hatóság által kibocsátott, kötelező erővel bíró 

jogi aktusokra vonatkozik, az ír kormány azonban ilyen aktust nem 

bocsátott ki, hanem az ír ipari tevékenységek számára csupán erkölcsi és 

pénzügyi támogatást nyújtott. A Bíróság azonban úgy foglalt állást, hogy 

egy ilyen tagállami gyakorlat nem mentesül a Szerződés tilalma alól csak 

azért, mert a vállalkozások számára kötelező erővel nem bíró határozatokon 

alapul. A Bíróság szerint még a tagállam kormányának kötelező erővel nem 

bíró aktusai is befolyásolják az e tagállam területén levő kereskedők és 

fogyasztók magatartását, 
 
A C-292/92. sz. Hünermund ügyben42 a Baden-Württemberg-i Gyógyszerész 

Kamara hozott egy szakmai etikai szabályt, amely megtiltotta a tartomány 

területén működő gyógyszerészeknek azon gyógyszernek nem minősülő 

gyógyhatású készítmények gyógyszertáron kívüli reklámozását, amelyek 

értékesítésére jogosultak. A kamara azzal érvelt, hogy a nemzeti bíróság 

előtti kérdéses szakmai etikai szabályt nem lehet „intézkedésnek” minősíteni 

a Szerződés értelmében, mivel a német jog szerint a gyógyszerészek 

szakmai kamarái nem jogosultak a szakmai eltiltás fegyelmi büntetését 

kiszabni, erre csak az érintett tartomány illetékes hatóságainak van joga. A 

Bíróság azonban megállapította, hogy a német jog szerint a szakmai kamara 

az állam által irányított közjogi testület, amely jogi személyiséggel bír, és 

                                                 
42 A Bíróság 1993. december 15-i ítélete. Ruth Hünermund és társai kontra 

Landesapothekerkammer Baden-Württemberg. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: 

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg - Németország. C-292/92. sz. ügy 
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amelynek tagsága minden, Land Baden-Württemberg területén működő 

gyógyszerész számára kötelező, továbbá a kamara részét képező szakmai 

fegyelmi tanácsok, amelynek tagjait a szervezet javaslatára nevezik ki, a 

szakmai etikai kódex szabályait megsértő gyógyszerészeket fegyelmi 

intézkedésekkel sújthatják. A Bíróság ezért úgy foglalt állást, hogy a 

nemzeti jog által ilyen jellegű jogkörrel felruházott szakmai testület aktusait 

a Szerződés alapján „intézkedéseknek” kell tekinteni, ha azok érinthetik a 

tagállamok közötti kereskedelmet. 
 
Az állami passzivitás következtében megvalósuló mennyiségi korlátozásra a 

klasszikus példa a C-265/95. sz. Bizottság kontra Franciaország ügy.43 Az 

eset előzménye volt, 1993-tól kezdődően a francia mezőgazdasági termelők 

bizonyos mozgalmai intenzív kampányba kezdtek a más tagállamokból 

származó mezőgazdasági termékek kínálatának korlátozása érdekében. 

Ennek során a spanyol földieper is, a nagyáruházak fenyegetésével és az 

áru, valamint a szállítóeszközök megsemmisítésével járó támadások 

célpontjává vált, és ugyanazon a helyen rövid időn belül több alkalommal is 

erőszakos cselekményekre került sor anélkül, hogy a jelenlévő rendfenntartó 

erők hatékonyan beavatkoztak volna a kamionok és szállítmányaik védelme 

érdekében. A Bíróság arra hivatkozva állapította meg a tagállam 

kötelezettségszegését, hogy a francia kormány nyilvánvalóan és hosszú 

ideig nem hozta meg a szükséges és megfelelő intézkedéseket annak 

érdekében, hogy véget vessen a más tagállamokból származó 

mezőgazdasági termékek szabad mozgását Franciaország területén 

veszélyeztető vandál cselekményeknek, és megelőzze ezek ismételt 

elkövetését. Az ítélet indokolása szerint a tilalom nem csak azt írja elő, hogy 

a tagállamok nem hozhatnak olyan intézkedéseket, illetve nem tanúsíthatnak 

olyan magatartást, amely akadályozhatja a kereskedelmet, hanem a 

tagállamok terhelő együttműködési kötelezettséggel összefüggésben 

kötelezi a tagállamokat, hogy hozzanak meg minden megfelelő és szükséges 

intézkedést annak érdekében, hogy területükön biztosítsák ezen alapvető 

szabadság tiszteletben tartását. 

 

 

 

 

                                                 
43 A Bíróság 1997. december 9-i ítélete. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia 

Köztársaság. C-265/95. sz. ügy 
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4.3. A behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozások tilalma 

 

A mennyiségi korlátozások fogalmát első ízben a 2/73. sz. Geddo ügyben44 

fogalmazta meg a Bíróság. A rizs közös piacának szervezéséről szóló 

közösségi rendelet értelmezése során a Bíróság megállapította, hogy a 

mennyiségi korlátozások tilalma kiterjed az adott esettől függően behozatalt, 

kivitelt vagy tranzitot teljesen vagy részlegesen korlátozó intézkedésekre. A 

mennyiségi korlátozások a tagállamok közötti kereskedelem 

leglátványosabb, és legerőteljesebb kereskedelempolitikai eszközei. Ennek 

legdurvább példája a behozatalra vagy kivitelre vonatkozó teljes tilalom. 
 
Erre volt példa a 34/79. sz. Henn és Darby ügy,45 amelyben a Bíróság a 

pornográf filmek és magazinok importját tiltó brit szabályzás kapcsán 

megállapította, hogy a behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozás tilalma 

az áru behozatalának teljes megakadályozására is kiterjed. A mennyiségi 

korlátozások megvalósulhatnak egyebek mellett a behozatal vagy a kivitel 

kereskedelmi kvótában való meghatározásával, a határon való átlépési 

helyek számának esetleges csökkentésével. A mennyiségi korlátozások 

fogalmának értelmezésével kevesebb probléma van, mint az azonos hatású 

intézkedésekkel. A két fogalom közé nem is érdemes éles határvonalat 

húzni, mivel az azonos hatású intézkedések természetszerűleg tágabb 

fogalomkört ölelnek fel. 

 

 

4.4. A behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású 

intézkedések fogalmának fejlődése 

 

A Szerződés nem ad eligazítást a tekintetben, hogy mit kell mennyiségi 

korlátozással azonos hatású intézkedés alatt érteni. A fent hivatkozott Geddo 

ügyben a Bíróság még csak azt állapította meg, hogy az azonos hatású 

intézkedések nem kizárólag az úgynevezett korlátozó formában jelennek 

meg, hanem azonos hatású akadályok formájában is, függetlenül azok 

elnevezésétől vagy működésétől. Az értelmezés szempontjából legfontosabb 

kérdés, hogy egy adott tagállami intézkedés hatásában ugyanazt 

eredményezi-e, mint egy mennyiségi korlátozás. Az ezt eredményező 

                                                 
44 A Bíróság 1973. július 12-i ítélete. Riseria Luigi Geddo kontra Ente Nazionale Risi. 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Pretura di Milano - Olaszország. 2-73. sz. ügy 
45 A Bíróság 1979. december 14-i ítélete. Regina kontra Maurice Donald Henn és John 

Frederick Ernest Darby. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: House of Lords - Egyesült 

Királyság. 34/79. sz. ügy 
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tagállami intézkedések sokféle formában és típusban jelenhetnek meg, ezért 

azok azonosítása és értelmezése sokszor nehéz és körülményes feladat. A 

Bíróság rendkívül gazdag ítélkezési gyakorlata azonban sok segítséget nyújt 

ehhez. A következőkben azt tekintjük át, hogyan változott a mennyiségi 

korlátozásokkal azonos hatású intézkedések fogalmának értelmezése az 

uniós jogban, és különösen a Bíróság ítéleteiben. 

 

 

4.4.1. A Bizottság irányelve 

 

A mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések körét első 

alkalommal az Európai Bizottság jelenleg is hatályban lévő 70/50/EGK 

irányelve igyekezett meghatározni.46 Az irányelv preambuluma értelmében 

„intézkedés” alatt törvényeket, rendelkezéseket, közigazgatási 

rendelkezéseket, közigazgatási gyakorlatokat, valamint a hatóság által 

kiadott valamennyi jogszabályt kell érteni, beleértve az ajánlásokat is. A 

jogszabály elsősorban azokkal az intézkedésekkel foglalkozik, amelyek 

hatásukban megkülönböztetett elbánásban részesítik a más tagállamokból 

származó termékeket a hazai áruk javára. Az irányelv egy viszonylag hosszú 

felsorolásban adja meg a hatálya alá tartozó intézkedéseket. Ilyenek például 

azok az intézkedések, amelyek: 

- kizárólag a behozott termékekre vonatkozóan minimális vagy 

maximális árakat állapítanak meg; 

- a behozott termékekre vonatkozóan a hazai termékeknél 

kedvezőtlenebb árakat állapítanak meg; 

-  kizárólag a behozott termékekre vonatkozóan rögzítik a 

nyereséghányadot vagy az ár egyéb összetevőit; 

- kizárólag a hazai termékek bekerülési ára vagy minősége alapján, 

olyan szinten rögzítik az árakat, amely akadályozza a behozatalt; 

- a behozott termékek hazai piacra való bejutását ahhoz a feltételhez 

kötik, hogy az importáló tagállamban rendelkezik-e a termék 

megbízottal vagy képviselővel; 

- kizárólag a behozott termékekre vonatkozóan fizetési feltételeket írnak 

elő, vagy a behozott termékeket olyan feltételeknek vetik alá, amelyek 

                                                 
46 A Bizottság irányelve (1969. december 22.) a 33. cikk (7) bekezdésének rendelkezései 

alapján a behozatal mennyiségi korlátozásaival azonos hatású és az EGK-Szerződés 

értelmében elfogadott egyéb rendelkezések hatálya alá nem tartozó intézkedések 

megszüntetéséről (HL L 13., 1970.1.19., 29-31. o.) 
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eltérnek a hazai termékekre előírt feltételektől és azoknál nehezebben 

teljesíthetők;   

- kizárólag a behozott termékek magánszemélyek által történő 

megvásárlását akadályozzák, vagy kizárólag a hazai termékek 

megvásárlását ösztönzik, követelik meg vagy részesítik előnyben; 

-  kizárólag a behozott termékek vonatkozásában tiltják vagy 

korlátozzák a reklámot, illetve teljes mértékben vagy részben a hazai 

termékekre korlátozzák a reklámot; 

- a behozott termékek esetében nem elégséges vagy túlzottan hosszú 

határidőket adnak meg a különböző ügyletek rendes menetére 

vonatkozóan, amelyekre e határidőket alkalmazni kell; 

- kizárólag a hazai termékek számára tartják fenn az olyan 

elnevezéseket, amelyek nem jelzik a termék származását vagy 

eredetét. 

Fontos kiemelni még, hogy az irányelv hatálya alá tartoznak a termékek 

értékesítésére nézve irányadó olyan intézkedések is, amelyek a formával, a 

mérettel, a súllyal, az összetétellel, a külső megjelenéssel, az azonosítással 

vagy a kiszereléssel foglalkoznak, és amelyek egyformán vonatkoznak a 

hazai és a behozott termékekre is, ha az ilyen intézkedéseknek az áruk 

szabad mozgására gyakorolt korlátozó hatása túllép a kereskedelmi 

szabályozással járó hatások keretein. Ezzel összefüggésben a szükségesség 

és arányosság követelményét is rögzítette az irányelv. A Bizottság az 

irányelv megalkotásakor láthatóan abból az alapfeltevésből indult ki, hogy a 

nem diszkriminatív jellegű tagállami intézkedések nem tartoznak a 

behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású 

intézkedések tilalma alá. 

 

 

4.4.2. A Dassonville-formula 

 

Néhány évvel az irányelv után a Bíróságnak is alkalma nyílt foglalkozni a 

mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések értelmezésével a 

8/74. sz. Dassonville ügyben,47 amelyik a Bíróság egyik legtöbbet 

hivatkozott határozatává vált. Az alapeljárás Belgiumban, olyan kereskedők 

ellen indított büntetőeljárás keretében merült fel, akik rendszeresen 

                                                 
47 A Bíróság 1974. július 11-i ítélete. Procureur du Roi kontra Benoît és Gustave 

Dassonville. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Tribunal de première instance de 

Bruxelles - Belgium. 8-74. sz. ügy 
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vásároltak Franciaországban szabad forgalomban lévő Scotch whisky 

tételeket, és ezeket anélkül importálták Belgiumba, hogy rendelkeztek volna 

a brit vámhivatal származási bizonyítványával, megsértve ezáltal a belga 

szabályokat. Az akkor belga előírások szerint ugyanis alkoholt csak az áru 

előállítójától közvetlenül beszerzett eredetigazolással lehetett Belgiumban 

kereskedelmi forgalomba hozni, azon túl, hogy a belga hatóságok külön is 

kiállítottak egy hasonló igazolást. Az a kereskedő, aki Franciaországból, ott 

már szabad forgalomban lévő Scotch whiskyt kívánt Belgiumba importálni, 

a terméket közvetlenül az előállító országból behozó importőrtől eltérően 

csak komoly nehézségek árán juthatott ilyen bizonyítványhoz. A tagállami 

bíróság előtt így Dassonville arra hivatkozott, hogy a belga hatósági előírás 

a mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású tagállami importkorlátozásnak 

minősül. Az előzetes döntéshozatalra utalt kérdés az volt, hogy a Szerződés 

értelmében vett mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedésnek 

minősül-e, ha egy nemzeti rendelkezés az exportáló ország kormánya által 

kiállított, az eredet-megjelöléshez való jogot igazoló hivatalos dokumentum 

hiányában megtiltja az eredet-megjelöléssel rendelkező áruk importját. A 

Bíróság a kérdésre igennel válaszolt, és kifejtette, hogy amíg nem hoznak 

létre a fogyasztók számára a termékek eredet-megjelölésének valódiságát 

biztosító közösségi rendszert, egy tagállam csak bizonyos feltételekkel 

hozhat intézkedéseket a tisztességtelen gyakorlat megelőzésére e 

vonatkozásban. Az egyik feltétel, hogy ezek az intézkedések ésszerűek 

legyek. A másik kritérium, hogy a megkívánt bizonyítási eszközöknek ne 

legyen a tagállamok közötti kereskedelmet akadályozó hatása. Az utolsó 

követelmény pedig az, hogy azok a tagállamok minden állampolgára 

számára hozzáférhetőek legyenek. Az ítélet egyúttal megalkotta a 

mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések első bírósági 

definícióját, amely Dassonville-formulaként vonult be az uniós jog 

történetébe. Az ítélet 5. pontja szerint a tagállamok minden olyan 

kereskedelmi szabályozását, amely közvetlenül vagy közvetve, ténylegesen 

vagy potenciálisan akadályozhatja a Közösségen belüli kereskedelmet, 

mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedésnek kell tekinteni. 
 
A Dassonville-formula rendkívüli módon kiszélesítette azoknak a tagállami 

intézkedéseknek a körét, amelyekre a tilalom vonatkozhat. Ellentétben a 

bizottsági irányelvvel, a Bíróság új formulája nem kizárólag azokat a 

tagállami intézkedéseket fogja át, amelyek az importtermékeket nyíltan 

vagy rejtett módon hátrányos helyzetbe hozzák, hanem azokat is, amelyek 

megkülönböztetés nélkül hatnak. A döntő szempont a tagállamok 

kereskedelemre vonatkozó szabályozásának megítélésekor nem azok 
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kimondott célja, hanem a lehetséges hatásaik. Ettől függetlenül a 

Dassonville-ügyben született ítélet és az azt követő bírósági gyakorlat 

alapvetően és elsődlegesen a diszkriminatív jellegű mennyiségi 

korlátozásokkal azonos hatású intézkedéseket sorolta a tilalom hatálya alá 

esőknek. A formula alapján továbbá az olyan tagállami rendelkezések is 

mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedésnek minősülhetnek, 

amelyek ugyan nem közvetlenül az áruk gyártására vagy azok 

kereskedelmére vonatkoznak, azonban mégis a tagállamok közötti 

kereskedelem tényleges vagy potenciális akadályainak minősülhetnek. Mint 

látható, a Dassonville-formula nagyon tág kereteket adott a fogalom 

értelmezéséhez. A Bíróságnak a következő évtizedekben e tárgyban hozott 

döntései jelentős részben arra is irányultak, hogy pontosítsák, illetve 

bizonyos értelemben szűkítsék annak határait. 

 

 

4.4.3. A Cassis de Dijon ügy 

 

A 120/78. sz. Rewe-Zentral, közismertebb néven Cassis de Dijon ügyben48 

1979-ben hozott a Bíróság ítéletet. A tényállás szerint az alapeljárás 

felperese, egy német cég egy rakomány Franciaországból származó „cassis 

de Dijon”-t akart importálni az NSZK-ba történő forgalomba hozatal 

céljából. Amikor a felperes a szeszes italok szövetségi 

monopóliumhivatalához fordult annak érdekében, hogy megszerezze a 

kérdéses termékre vonatkozó behozatali engedélyt, e hivatal tájékoztatta, 

hogy elégtelen alkoholtartalma miatt a termék nem rendelkezik az NSZK-

ban történő forgalomba hozatalhoz megkívánt tulajdonságokkal. A német 

előírások a likőrök és más szeszes italok meghatározott fajtáira minimális 

alkoholtartalmat határoztak meg. A német hatóság az elutasító döntést azzal 

indokolta, hogy a gyümölcslikőrök – mint amilyen a „cassis de Dijon” is – 

forgalomba hozatalának feltétele a 25% minimális alkoholtartalom, míg a 

kérdéses, Franciaországban szabad forgalomban lévő termék 

alkoholtartalma 15–20% között van. Az alapügyben eljáró német pénzügyi 

bíróság előtt a cég arra hivatkozott, hogy a behozatalra vonatkozó 

mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedésről van szó, amely 

ellentétes a Szerződéssel. A cég szerint a minimális alkoholtartalom német 

                                                 
48 A Bíróság 1979. február 20-i ítélete. Rewe-Zentral AG kontra Bundesmonopol-

verwaltung für Branntwein. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Hessisches 

Finanzgericht - Németország. 120/78. sz. ügy 
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jogszabályok által történő meghatározásának az a következménye, hogy a 

más tagállamaiból származó, ismert szeszes italok nem hozhatók fogalomba 

az NSZK-ban és hogy ezért e rendelkezés az áruk tagállamok közötti szabad 

mozgásának korlátozását jelenti. A Bíróságnak arra a kérdésre kellett 

elsősorban válaszolnia, hogy a Dassonville-formula vonatkozik-e az 

alapügyben irányadó tagállami szabályozásra. A Bíróság az ítéletben 

megállapította, hogy mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedésnek 

minősül az emberi fogyasztásra szánt szeszes italokra vonatkozó minimális 

alkoholtartalom megállapítása, amelyet egy tagállam jogszabályai írnak elő, 

ha másik tagállamban jogszerűen előállított és forgalmazott szeszes italok 

behozataláról van szó. 
 
A Bíróság ítélete kiterjesztette a tilalom hatályát nemcsak a diszkriminatív, 

de a megkülönböztetés nélkül bevezetett és alkalmazott tagállami 

intézkedésekre is. A Bíróság szerint tehát a tagállami szabályozások puszta 

eltérése is magában hordozhatja a tagállamok közötti kereskedelem 

potenciális akadályát. Ezek a korlátozó hatású intézkedések csak akkor 

vannak összhangban a közösségi joggal, ha azokról a tagállam bizonyítani 

tudja, hogy valamelyik megengedhető korlátozás közé tartoznak. Az ítélet 

egy másik sokat idézett és a lentebb még részletezett megállapítása, amely 

megalkotta az ún. „feltétlenül érvényesítendő követelmények” fogalmát, 

mint a mennyiségi korlátozások és az azzal azonos hatású intézkedések 

tilalma alóli kivételek egyik, Bíróság által megfogalmazott csoportját. A 

döntés ezek közé sorolta az adóellenőrzés hatékonyságát, a közegészség 

védelmét, a kereskedelmi ügyletek tisztességességét és a fogyasztóvédelmet. 

A feltétlenül érvényesítendő követelmények köre a Bíróság később 

esetjogában folyamatosan bővült. Itt kell megjegyezni azt is, hogy az e 

körbe tartozó tagállami intézkedések csak megkülönböztetés nélküliek 

lehetnek, meg kell felelniük az arányossági tesztnek, és szükségességüket 

illetően a tagállamokat terheli a bizonyítási teher. A jogvitában a tagállam 

által felhozott egészségvédelmi és fogyasztóvédelmi érveket a Bíróság nem 

fogadta el a tilalom megsértésének igazolásaként, mivel úgy vélte, hogy 

 szeszes italok minimális alkoholtartalmára vonatkozó előírások nem 

szolgálnak olyan közérdekű célt, amelynek elsőbbsége lehetne az áruk 

szabad mozgásának követelményével szemben, amely a Közösség egyik 

alapvető szabályát jelenti.  
 
Az ítéletben fogalmazta meg a Bíróság a kölcsönös elismerés elvét is, 

amelynek alapvető célja, hogy az ún. nem harmonizált területeken is 

elősegítse az áruk szabad mozgását. A kölcsönös elismerés elve értelmében 

a tagállamok – az uniós jogi szabályozást nélkülöző, nem harmonizált 
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területeken – kötelesek elismerni és tiszteletben tartani egymás nemzeti 

jogszabályait, és nem akadályozhatják vagy korlátozhatják az áruk szabad 

forgalmát az eltérő tagállami normákra hivatkozással. Másképp fogalmazva, 

amennyiben egy terméket valamely tagállamban jogszerűen állítottak elő és 

hoztak forgalomba, akkor azt az Unió egész területén szabadon 

forgalmazhatónak kell tekinteni, amennyiben nincs az adott területen uniós 

jogi szabályozás. 

 

 

4.4.4. A Keck-formula 

 

A Dassonville-formula és a Cassis de Dijon ügyben hozott döntés 

következtében a mennyiségi korlátozások és az azzal azonos hatású 

intézkedések elsődleges jogi szabálya árubehozatali tilalomból lényegében 

áruforgalmazásra is vonatkozó rendelkezéssé alakult át a Bíróság 

joggyakorlatában. A Bíróságra került későbbi ügyekben azonban mind 

gyakrabban merült fel az a probléma, hogy a Dassonville-formula alapján 

hol lehet meghúzni az értelmezési határt a tagállamok közötti kereskedelem 

még jogszerű és már jogszerűtlen korlátozása között. A gazdasági élet 

szereplői, különösen a tagállamok kereskedői mind gyakrabban hivatkoztak 

a formulára a számukra valamilyen okból kedvezőtlen tagállami 

szabályokkal szemben, még olyan esetekben is, ahol a megkérdőjelezett 

tagállami intézkedés csak nagyon távoli és közvetett kapcsolatban volt az 

import vagy az export korlátozásával.  
 
A mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések tilalmának új 

határának kijelölését a Bíróság a C-267/91. sz. és C-268/91. sz. Keck és 

Mithouard egyesített ügyekben49 hozott ítéletével végezte el. Keck és 

Mithouard francia kiskereskedők voltak, akik Franciaországban, közel a 

német-francia határhoz, egy bevásárlóközpontot üzemeltettek. Az üzletben 

többek között olyan kávét és sört is kínáltak eladásra, amelyek ára a 

termékek beszerzési ára alatt került rögzítésre. A kereskedőkkel szemben 

büntetőeljárás indult, azzal gyanúsították őket, hogy megsértették 

tisztességtelen üzleti magatartásról szóló egyik francia törvényt azzal, hogy 

egyes termékeket változatlan formában olcsóbban adtak el azok beszerzési 

áránál. Keck és Mithouard védekezéséül előadták, hogy a veszteséges 

                                                 
49 A Bíróság 1993. november 24-i ítélete. Bernard Keck és Daniel Mithouard elleni 

büntetőeljárás. Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek: Tribunal de grande instance de 

Strasbourg - Franciaország. C-267/91. és C-268/91. sz. egyesített ügyek 
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viszonteladás általános tilalma, ahogyan azt az említett rendelkezések 

előírják, összeegyeztethetetlen a mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású 

intézkedések tilalmával. A tagállami bíróság annak értelmezését kérte az 

előzetes döntéshozatali kérelmében, hogy a francia törvény mennyire 

egyeztethető össze egyebek mellett az áruk szabad mozgására vonatkozó 

Szerződéses rendelkezésekkel, különös tekintettel arra, hogy az alkalmas 

lehet a verseny torzítására. A Bíróság a válaszában előbb megismételte a 

Dassonville-formulát és a Cassis de Dijon ügyben rögzített korábbi 

értelmezést, majd utalt arra, hogy a gazdasági szereplők egyre gyakrabban 

hivatkoznak a Szerződésre kereskedelmi szabadságukat korlátozó hatású 

jogszabályok elleni tiltakozásképpen, még olyan esetekben is, amikor e 

jogszabályok nem másik tagállamból származó termékekre vonatkoznak. A 

Bíróság ezért szükségesnek tartotta, hogy ismételten megvizsgálja, és 

pontosítsa e téren kialakított ítélkezési gyakorlatát. Ennek következtében 

megszületett az ún. Keck-formula, amely szerint az értékesítés egyes 

módjait korlátozó vagy megtiltó nemzeti jogszabályok más tagállamokból 

származó termékekre történő alkalmazása nem tartozik a Dassonville-

formula alá, amennyiben: 

- e jogszabályok minden olyan érintett gazdasági szereplőre 

vonatkoznak, akik az adott állam területén tevékenykednek, 

- és amennyiben mind jogilag, mind ténylegesen ugyanúgy érintik a 

nemzeti termékek és a más tagállamokból származó termékek 

forgalmazását. 

A Bíróság ezzel az árukra vonatkozó tagállami szabályozást kvázi két részre 

osztotta. Egyrészt magára az árukra vonatkozó szabályokra, mint amilyenek 

a megnevezésre, a formára, a méretre, a súlyra, az összetételre, a 

kiszerelésre, a címkézésre, a csomagolásra vonatkozó szabályok. Ezekre 

nézve továbbra is vonatkozik a Dassonville-formula, valamint a kölcsönös 

elismerés elve. A szabályok másik csoportjába pedig az áruk értékesítésének 

módjára vonatkozó tagállami normák tartoznak, amelyek a fenti két feltétel 

teljesülése esetén a továbbiakban nem szolgálhatnak alapot a mennyiségi 

korlátozással azonos hatású intézkedésekre vonatkozó tilalom tagállami 

megsértésének megállapítására. A Bíróság ezt azzal indokolta, hogy 

amennyiben a feltételek teljesülnek, az ilyen típusú jogszabályok 

alkalmazása a más tagállamból származó, az ezen állam által meghatározott 

szabályoknak megfelelő termékek értékesítésére nem akadályozza meg, 

vagy nehezíti jobban ezek piacra jutását, mint a nemzeti termékek 

esetében. A konkrét ügyben a Bíróság mindkét feltételt teljesülni látta, és a 

válaszában rögzítette, hogy a tilalom nem alkalmazandó valamely tagállam 

olyan jogszabályára, amely általánosságban tiltja a veszteséges 
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viszonteladást. 

 

 

4.4.5. Egyéb példák a Bíróság esetjoga alapján 

 

Az áruk forgalmazását elősegítő reklámok esetén különösen nehéz lehet a 

tagállami szabályok Keck-formula alapján történő elhatárolása.  
 
Erre egyik klasszikus példa a C-470/93. sz. Mars ügy.50 Az alapügy egy 

tisztességtelen verseny ellen harcoló egyesület és a Mars GmbH között 

folyamatban lévő jogvita keretében merült fel, a Mars, Snickers, Bounty és 

Milky Way márkájú jégrém szeletek árusításának bizonyos megjelenésére 

vonatkozóan. Ezen árukat a Mars Franciaországból importálta, ahol azokat 

egy, az amerikai Mars Inc. csoporthoz tartozó vállalkozás, a Mc Lean 

jogszerűen gyártotta és csomagolta, egységes kiszereléssel az Európán 

belüli forgalmazás érdekében. Az alapeljárás idején a jégkrém szeletek 

„+10%” felirattal ellátott csomagolásban jelentek meg. Erről a kiszerelésről 

egy egész Európára kiterjedő rövid reklámkampány részeként határoztak, 

amelynek időtartama alatt minden egyes termék mennyiségét 10%-kal 

növelték. A tisztességtelen verseny visszaszorításáról szóló német törvény 

szerint eljárást lehetett indítani a tisztességtelen versenycselekmények 

megszüntetése érdekében, továbbá a félrevezető információk használatának 

megszüntetése érdekében. E cikkekre alapozva az egyesület eljárást indított 

a német bíróság előtt a „+10%” jelzés használatának németországi 

megszüntetése érdekében. Az egyesület egyrészt azzal érvelt, hogy a 

fogyasztónak azt kell feltételeznie, hogy a „+10%” jelzéssel feltüntetett 

előnyt áremelés nélkül biztosítják, mivel az a termék, amelynek összetételét 

csekély mértékben megváltoztatták, és magasabb áron értékesítik, nem nyújt 

semmilyen előnyt. Tehát, annak érdekében, hogy a fogyasztót ne vezessék 

félre, a kiskereskedőnek a korábban alkalmazott végleges árat kell 

fenntartania. Másrészt az egyesület azt állította, hogy a fogyasztóban azt a 

benyomást keltette a „+10%” jelzést tartalmazó kiszerelés, hogy a termék 

mennyiségét az új csomagolás színezett részének megfelelő mértékben 

növelték. A színezett rész a csomagolás teljes felületének jóval több, mint 

10%-kát foglalta el. A Bíróságnak arra kellett válaszolnia, hogy mennyiségi 

korlátozással azonos hatásúnak minősül-e az olyan áruk forgalmazására 

vonatkozó tilalom, amelyek csomagolásán az alapeljárásban szóban forgó 

                                                 
50 A Bíróság 1995. július 6-i ítélete. Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln 

e.V. kontra Mars GmbH. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Landgericht Köln - 

Németország. C-470/93. sz. ügy 
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reklámfelirat szerepel. A Bíróság megállapította, hogy bár különbségtétel 

nélkül minden termékre vonatkozik a tilalom, amely ugyanazon - a többi 

tagállamban jogszerűen alkalmazott - reklámfelirattal ellátott termékeknek 

egy tagállamban történő forgalmazására vonatkozik, jellegénél fogva 

akadályozza a Közösségen belüli kereskedelmet. A Bíróság szerint ez arra 

kényszerítheti az importőrt, hogy termékeinek kiszerelését a forgalmazás 

helyéhez igazítsa, és ebből következően viselje a többlet csomagolási- és 

reklámköltséget, a tilalom ennélfogva mennyiségi korlátozással azonos 

hatású intézkedést képez. 
 
A Bíróság újabb esetjogában egyre inkább a piacra jutást tekinti az 

elsősorban vizsgálandó kérdésnek, azzal szemben, hogy az adott 

rendelkezés értékesítési körülménynek minősül-e vagy sem. Erre az egyik 

példa a C-110/05. sz. Bizottság kontra Olaszország ügyben hozott ítélet.51 

Az olasz szabályozás értelmében kizárólag a gépkocsik, a trolibuszok 

(elektromos motorral ellátott, nem sínen közlekedő gépjárművek, amelyek 

felsővezetékhez kapcsolódnak, és a mozgáshoz szükséges energiát ezáltal 

nyerik) és a vontatók (háromkerekű, félpótkocsik vontatására szolgáló 

gépjárművek) vontathatnak pótkocsit. A Bizottság szerint annak tilalma, 

hogy a motorkerékpárok pótkocsit vontassanak, a Szerződés 

vonatkozásában kötelezettségszegésnek minősül. A Bizottság szerint a 

termékek használatára vonatkozó szabályozásoknak két kategóriáját lehet 

elkülöníteni, nevezetesen egyrészt az olyan jellegűeket, amelyek e termék 

használatát a termékre jellemző egyes feltételekhez kötik, illetve amelyek a 

termék használatát térben vagy időben korlátozzák, másrészt pedig az 

olyanokat, amelyek az említett termék használatának abszolút vagy szinte 

abszolút tilalmát írják elő. A Bíróság megállapította, hogy a behozatalra 

vonatkozó mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedéseknek kell 

tekinteni a valamely tagállam által meghozott olyan intézkedéseket, 

amelyeknek a célja vagy a hatása a más tagállamokból származó 

termékekkel szembeni kedvezőtlenebb bánásmód nyújtása, továbbá minden 

más olyan intézkedést, amely valamely tagállamban akadályozza a más 

tagállamokból származó termékek piacra jutását. Emellett ugyanakkor a 

Bíróság a konkrét tagállami intézkedést a közúti közlekedés biztonsága 

védelméhez kapcsolódó indokok által igazoltnak tekintette. 
 
 
 
 

                                                 
51 A Bíróság 2009. február 10-i ítélete. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz 

Köztársaság. C-110/05. sz. ügy 
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A C-142/05. sz. Mickelsson és Ross ügyben a Bíróság hasonló 

következtetésre jutott.52 A svéd alapügy vádlottjai ellen büntetőeljárást 

indítottak a motoros vízi sporteszközök (MVS) használatára vonatkozó 

szabályok megszegése miatt. A svéd rendelet kimondta, hogy a motoros vízi 

sporteszközök csak a hajózható vízi utakon használhatók. A tartományi 

kormányzat továbbá kijelölheti, hogy a hajózható vízi utakon kívül a megye 

mely vizein megengedett a motoros vízi sporteszközök használata. Ilyen 

kijelölésre azonban az eset tényállásáig nem került sor. A vádlottak szerint a 

nemzeti szabályozás mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedést 

képez. A Bírósághoz a benyújtott iratokból megállapította, hogy az 

alapügyben szereplő tényállás idején nem volt egyetlen, az MVS-ek számára 

hajózásra kijelölt víz sem, így az MVS-ek használata csak a hajózható vízi 

utakon volt engedélyezett. A vádlottak, valamint a Bizottsága azt állította, 

hogy e vízi utakon súlyos kereskedelmi hajók közlekednek, ami az MVS-ek 

használatát veszélyessé teszi, és hogy mindenesetre a svéd hajózható vizek 

legnagyobb része az említett hajóutakon kívül található. Az MVS-ek 

Svédországban való tényleges használatának lehetősége következésképpen 

nagyon korlátozott. A Bíróság azzal érvelt, hogy még ha a vitatott nemzeti 

szabályozásnak nem célja, sem pedig hatása, hogy kedvezőtlenebb 

bánásmódban részesítse a más tagállamokból származó termékeket, az e 

szabályozásban, valamely termék valamely tagállam területén való 

használatára vonatkozóan előírt korlátozás, a terjedelmétől függően jelentős 

hatással lehet a fogyasztók magatartására, amely ugyanakkor hat e 

terméknek az e tagállamban való piacra jutására. A hatást abban látta a 

Bíróság, hogy a fogyasztók annak ismeretében, hogy az ilyen szabályozás 

által engedélyezett használat igen korlátozott, gyakorlatilag alig érdekeltek 

abban, hogy megvásárolják a vitatott terméket. Az ítélet szerint ezért 

amennyiben a vizek és hajózható vízi utak kijelölésére vonatkozó nemzeti 

szabályok azzal a hatással járnak, hogy megakadályozzák az MVS-ek 

használóit abban, hogy e termékeket rendeltetésszerűen és megfelelően 

használják, vagy jelentősen csökkentik használatukat, az ilyen szabályok 

azzal a hatással járhatnak, hogy akadályozzák e termékeknek az érintett 

nemzeti piacra való jutását, és így a behozatalra vonatkozó mennyiségi 

korlátozásokkal azonos hatású intézkedéseknek kell tekinteni. A konkrét 

ügyben azonban a Bíróság elfogadta a környezetvédelemre vonatkozó 

tagállami igazolást. 

                                                 
52 A Bíróság 2009. június 4-i ítélete. Åklagaren kontra Percy Mickelsson és Joakim Roos. 

C-142/05. sz. ügy 
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4.5. A kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozások és az azzal azonos 

hatású intézkedések tilalma 

 

A Szerződés nemcsak a behozatal, hanem az export tekintetében is tiltja a 

mennyiségi korlátozások és az azzal azonos hatású tagállami intézkedések 

alkalmazását. A vonatkozó esetjoga alapján megállapítható, hogy míg az 

importra vonatkozó tilalmat a Bíróság következetesen tágan értelmezte, 

addig az exportra vonatkozó EUMSZ 35. cikket inkább megszorítóan. 

Összehasonlíthatatlanul kevesebb ügyben volt szükség ennek a szerződési 

szakasznak az alkalmazására, hiszen a tagállamoknak általában nem fűződik 

különös érdeke ahhoz, hogy korlátozzák az exportot, éppen ellenkezőleg. A 

kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozásnak az minősülhet, ha egy 

tagállam úgynevezett exportkontingenseket hoz létre bizonyos árukra nézve, 

amellyel vagy teljesen megtiltja vagy csak bizonyos mértékig engedi meg az 

adott termék kivitelét. Ritkán előforduló példa lehet még az esetleges 

exportengedély tagállami hatóság általi megtagadása, továbbá az olyan 

tartalmú tagállami szabályozás, amely bizonyos árura vonatkozóan csak 

belföldi forgalomba hozatalt és értékesítést tesz lehetővé. 
 
A kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású 

intézkedésekről akkor beszélhetünk, ha egy tagállami intézkedésnek az a 

célja, hogy az exportot valamilyen módon behatárolja, korlátozza vagy 

teljesen megtiltsa. A bírósági joggyakorlat két feltétel fennállásához köti 

ennek megállapítását. Az egyik az, hogy az eltérő feltételeket 

eredményezzen a bel- és a külkereskedelem tekintetében, a másik pedig, 

hogy különleges előnyt biztosítson a nemzeti termelés vagy tagállami piac 

számára. Ezt a két feltételt a Bíróság a 15/79. sz. Groenveld ügyben53 

fogalmazta meg. Ebben a jogesetben az alapeljárás felperese egy olyan 

holland jogszabályi rendelkezésnek a közösségi jogba való ütközését 

kérdőjelezte meg, amely tiltotta a kolbászfélék gyártói számára a lóhúsok 

készletezését, továbbá azt, hogy a kolbászba lóhúst is tegyenek. Érvelésének 

lényege az volt, hogy szerinte a holland szabályozás lényegében 

exporttilalomnak minősült. A Bíróság amellett, hogy megfogalmazta a fenti 

két feltételt, megállapította, hogy nem ellentétes a Szerződéssel az olyan 

nemzeti intézkedés, amely valamennyi hústerméket előállító vállalkozás 

számára megtiltja a lóhús készletezését, illetve feldolgozását, amennyiben 

az nem okoz diszkriminációt az exportra szánt, valamint a Hollandiában 

                                                 
53 A Bíróság 1979. november 8-i ítélete. P.B. Groenveld BV kontra Produktschap voor Vee 

en Vlees. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: College van Beroep voor het 

Bedrijfsleven - Hollandia. 15/79. sz. ügy 
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forgalmazandó termékekkel szemben. 
 
A kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású 

intézkedésekre egy másik példa a C-388/95. sz. Belgium kontra 

Spanyolország ügy.54 A rendkívül ritkán alkalmazott, tagállam által egy 

másik tagállammal szemben közvetlenül kezdeményezett 

kötelezettségszegési ügy előzménye az volt, hogy a borok származási 

megjelöléséről szóló spanyol jogszabály előírta, hogy csak azok a borok 

viselhetik az adott spanyol helységre vonatkozó származási hely nevét, 

amelyeket ott is palackoztak. Belgium úgy vélte, hogy ez a rendelkezés 

korlátozó hatású a borok kivitelére nézve, mivel különböző feltételeket 

teremt a spanyol bel- és külkereskedelemnek. A Bíróság azonban mégsem 

állapította meg Spanyolország kötelezettségszegését, mert elfogadta azt a 

spanyol érvelést, amely a Szerződés által biztosított egyik megengedett 

korlátozásra, nevezetesen az ipari és kereskedelmi tulajdon védelmére 

hivatkozott. A Bíróság a származási hely megjelölését is az 

iparjogvédelemhez tartozónak ítélte meg, ezért a közösségi joggal 

összeegyeztethetőnek mondta ki a vitatott spanyol törvényt. 

 

 

4.6. Kivételek a mennyiségi korlátozások és az azzal azonos hatású 

intézkedések tilalma alól 

 

Az áruk szabad mozgását esetlegesen korlátozó mennyiségi korlátozások és 

az azzal azonos hatású intézkedések nem abszolút uniós jogi tilalomként 

érvényesülnek. A megengedhető tagállami korlátozásokat két nagy csoportra 

oszthatjuk. Egyrészt az EUMSZ maga is meghatároz bizonyos igazolási 

lehetőségeket, másrészt a Bíróság joggyakorlata is számos lehetőséget 

biztosít a tagállamok számára, hogy adott esetben bevezessenek vagy 

fenntartsanak a főszabályba ütköző nemzeti intézkedéseket. Itt kell 

megjegyezni, hogy a Bíróság – mint ahogy valamennyi más belső piaci 

alapszabadság esetén – az áruk szabad mozgását biztosítani hivatott uniós 

jogi rendelkezéseket tágan, míg az azok alóli kivételeket mindig szűken 

értelmezi, alávetve azokat még az arányossági tesznek is. 

 

 

                                                 
54 A Bíróság 2000. május 16-i ítélete. Belga Királyság kontra Spanyol Királyság. C-388/95. 

sz. ügy 
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4.6.1. Kivételek a Szerződésben 

 

Az EUMSZ 36. cikke szerint: „A 34. és a 35. cikk rendelkezései nem zárják 

ki a behozatalra, a kivitelre vagy a tranzitárukra vonatkozó olyan tilalmakat 

vagy korlátozásokat, amelyeket a közerkölcs, a közrend, a közbiztonság, az 

emberek, az állatok és növények egészségének és életének védelme, 

a művészi, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek 

védelme vagy az ipari és kereskedelmi tulajdon védelme indokol. Ezek 

a tilalmak és korlátozások azonban nem lehetnek önkényes 

megkülönböztetés vagy a tagállamok közötti kereskedelem rejtett 

korlátozásának eszközei.” 

 

 

4.6.1.1. Közerkölcs 

 

Az uniós jogban nem találhatunk eligazítást arra nézve, hogy pontosan mit 

is kell az erkölcs fogalmán érteni. A Bíróság szerint elsődlegesen a 

tagállamok feladata, hogy meghatározzák a közerkölcsnek a saját 

területükön érvényesülő követelményeit, a saját értékrendjük szerint és az 

általuk választott formában. A tagállamok tehát maguk határozhatják meg, 

hogy adott termékek sértik-e, és ha igen, akkor mennyire az adott korban és 

helyen a közerkölcs normáit. Ebből az következik, hogy a tagállamok a 

közerkölcsre hivatkozva korlátozhatják a tagállamok között az áruk szabad 

mozgását. A közerkölcsre való hivatkozás mindazonáltal nagyon ritkán 

fordul elő a gyakorlatban. 
 
A kevés ilyen jogeset egyike volt a 34/79. sz. Henn és Darby ügy.55 Az 

alapügy egy büntetőeljárás volt, amelynek vádlottjai terhére az illetlen vagy 

szeméremsértő árucikkek behozatali tilalmának szándékos megszegését 

rótták fel. A vád szerinti vitatott árucikkek több doboz szeméremsértő filmet 

és magazint tartalmazó szállítmány részét képezték, amelyet egy 

Rotterdamból komppal érkező kamionnal léptettek be az Egyesült 

Királyságba. A vád hat filmre és hét magazinra vonatkozott, amelyek 

mindegyike Dániából származott. A vádlottakat első fokon bűnösnek találta 

a tagállami bíróság. A vádlottak a fellebbezésükben azzal érveltek, hogy az 

Egyesült Királyságban nem létezett semmiféle egységes közerkölcs-politika 

az illetlen vagy szeméremsértő árucikkekre vonatkozóan. A fellebbezők ide 

                                                 
55 A Bíróság 1979. december 14-i ítélete. Regina kontra Maurice Donald Henn és John 

Frederick Ernest Darby. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: House of Lords - Egyesült 

Királyság. 34/79. sz. ügy 
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vonatkozóan az Egyesült Királyság különböző részeinek jogszabályai között 

fennálló különbségekre hivatkoztak. Továbbá azt állították, hogy az illetlen 

vagy szeméremsértő árucikkek behozatalának teljes tilalma azt 

eredményezné, hogy a behozatalra szigorúbb szabályok alkalmazandók, 

mint a belföldi kereskedelemre, és ez a Szerződés értelmében önkényes 

megkülönböztetést jelent. A Bíróság elsőként megállapította, hogy a vitatott 

nemzeti szabályozás a behozatalra vonatkozó mennyiségi korlátozásnak 

minősül. Majd megállapította, hogy a tagállam által alkalmazott, a 

szemérmetlen vagy obszcén jellegű tárgyak behozatalára vonatkozó 

jogszabályok a Szerződés a tagállamok számára fenntartott kivételek körébe 

tartoznak. A tagállam különböző részein fennálló szabályozásbeli 

különbségek tekintetében az ítélet leszögezte, hogy minden tagállam 

jogosult arra, hogy a közerkölcs védelme érdekében az állam egész 

területére vonatkozóan behozatali tilalmakat állítson fel, ezért az a tény, 

hogy a tagállam különböző részein hatályban lévő jogszabályok bizonyos 

eltéréseket mutatnak, nem akadályozza meg, hogy az állam a közerkölcs 

védelmében egységesen szabályozza a behozatalra vonatkozó tilalmakat a 

más tagállamokkal folytatott kereskedelemben. A Bíróság végül nem látta 

bizonyítottnak azt sem, hogy a kérdéses tilalom önkényes 

megkülönböztetésnek vagy rejtett korlátozásnak minősülne, mivel 

megállapította, hogy az Egyesült Királyságban e termékek kereskedelme 

nem jogszerű, függetlenül azok előállításának vagy származásának helyétől. 
 
A 121/85. sz. Conegate ügyben56 azonban már más következtetésre jutott a 

Bíróság. A kérdések egy olyan jogvita keretében merültek fel, amelyben a 

brit vámhatóság a Conegate Ltd. társaság által az NSZK-ből behozott, 

onnan származó bizonyos árutételeket foglalt le. A repülőtérre érkező 

szállítmányok ellenőrzésekor a vámtisztviselők megállapították, hogy az 

áruk alapvetően egyértelműen szexuális jellegű felfújható babákat, továbbá 

egyéb erotikus tárgyakat tartalmaznak, ezeket a hatóság olyan „illetlen és 

szeméremsértő” tárgyaknak tekintette, amelyeknek az Egyesült Királyságba 

történő behozatalát a brit vámtörvény tiltotta. Az árukat lefoglalták és 

elrendelték elkobzásukat. A Conegate a High Court előtt jogorvoslatot 

nyújtott be ez utóbbi döntés ellen, azzal érvelve, hogy a szóban forgó 

körülmények között az áruk elkobzása a Szerződés megsértését jelenti, 

amelyet nem lehet a közerkölcs védelmével indokolni. Conegate szerint az 

                                                 
56 A Bíróság 1986. március 11-i ítélete. Conegate Limited kontra HM Customs & Excise. 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: High Court of Justice, Queen's Bench Division - 

Egyesült Királyság. 121/85. sz. ügy 
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ilyen tagállami intézkedés önkényes megkülönböztetést jelent, ha az érintett 

tagállamban ugyanazon áruk forgalmazása jogszerű, az Egyesült 

Királyságban pedig az erotikus tárgyak gyártását és forgalmazását általában 

nem tiltják a jogszabályok. A Bíróság megerősítette, hogy a „jogszerű 

kereskedelem,” kifejezés nem jogszerű vagy tiszteletre méltó kereskedelmi 

tevékenységet jelent, hanem egyszerűen minden, az érintett tagállamban 

megengedett kereskedelemre vonatkozik. Az eset azt az általános problémát 

vetette fel, hogy bizonyos áruk behozatalára vonatkozó tilalom indokolható-

e a közerkölcs védelmével, ha az érintett tagállam jogszabályai semmiféle 

tilalmat nem tartalmaznak ugyanezen termékeknek a nemzeti területen 

történő előállítására, illetve forgalmazására vonatkozóan. A brit 

szabályozásban csak ezen áruk forgalmazására vonatkozóan léteztek 

bizonyos előírások, amelyek szerint ezek postai úton nem voltak 

feladhatóak, továbbá korlátozták a nyilvános bemutatásukat, és bizonyos 

régiókban olyan az engedélyezi rendszer működött, amely szerint a szóban 

forgó áruk értékesítésére felhatalmazott üzletek ezeket csak tizennyolc éves, 

illetve ennél idősebb vevők részére értékesíthetik. A Bíróság leszögezte, 

hogy bár a közösségi jog alapján a tagállamok saját maguk szabadon 

értékelhetik bizonyos tárgyak illetlen vagy szeméremsértő jellegét, ennek 

ellenére egy adott áru megbotránkoztató jellegét nem lehet eléggé súlyos 

fokúnak tekinteni, amikor az érintett tagállam a saját területén belül 

előállított vagy forgalmazott azonos árukkal szemben nem alkalmaz 

semmiféle büntető-, vagy egyéb valódi és hatékony intézkedést, amely ezen 

termékek saját területén történő terjesztésének megakadályozását célozná. A 

Bíróság ennélfogva azt válaszolta az előzetes döntéshozatalra utalt kérdésre, 

hogy egy adott tagállam nem hivatkozhat közerkölcs védelmére bizonyos 

áruknak más tagállamokból származó behozatalának megakadályozása 

céljából, amikor saját jogszabályai nem tartalmaznak semmiféle tilalmat 

ugyanezen áruknak a saját területén történő előállítására, illetve 

forgalmazására. 

 

 

4.6.1.2. Közrend 

 

A közerkölcshöz hasonlóan a közrend fogalmának pontos definiálására sem 

vállalkozott eddig a Bíróság. A fogalom értelmezésére azonban már több 

ügyben is sor került, amelyben a közrendet a tagállamok alapvető 

érdekeként kezelte a Bíróság. A közrendre való hivatkozás általában akkor 

merülhet fel, ha más, ennél szűkebb jelentéstartalmú fogalmat, mint kivételt 

nem lehet alkalmazni az adott ügyben. A Bíróság ítélkezési gyakorlata 
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értelmében a közrend kizárólag egy alapvető társadalmi érdeket érintő, valós 

és kellően komoly fenyegetés esetében hozható fel kimentési okként. 
 
A közrendre való hivatkozásra az egyik példa a 231/83. sz. Cullet ügy.57 Az 

alapügyben az a francia rendelkezés vált vitatottá, amely a tüzelőanyagok 

vonatkozásában előírta a fogyasztó részére történő eladás esetében 

alkalmazandó minimális árat. A francia bíróság előtti jogvita tehát a 

tüzelőanyagok (normál benzin, szuper benzin, dízelolaj) fogyasztó részére 

történő eladásakor alkalmazandó, a francia hatóságok által rögzített 

minimálár tiszteletben tartására vonatkozott. Az érintettek arra hivatkoztak, 

hogy a minimális árak rögzítésének a vitatott szabályozásban előírt 

módszere olyan hatást fejt ki, amely akadályozza a más tagállamokból 

származó áruk versenyét, ezért tehát a módszer a Szerződés által tilalmazott 

importkorlátozásnak minősül. A francia kormány ezzel szemben arra 

hivatkozott, hogy a közrendet és a közbiztonságot fenyegetnék azok az 

erőszakos reakciók, amelyekre a korlátlan verseny által érintett 

kiskereskedők részéről számítani lehetne. A Bíróság elutasította a tagállam 

érvelését azzal az indokkal, hogy a francia kormány nem bizonyította be, 

hogy a kérdéses szabályozásnak a módosítása a közrendre és a 

közbiztonságra nézve olyan következményekkel járna, amelyeket a francia 

kormány a rendelkezésére álló eszközökkel nem tudna kezelni. 
 
A közrenddel kapcsolatban egy másik fontos eset, a C-239/90. sz. Boscher 

ügy.58 Itt egy német kereskedőház használt autókat kívánt elárvereztetni 

Párizsban. A francia hatóságok azonban arra hivatkozva tiltották azt meg, 

hogy a német cég nem szerepel a francia cégjegyzékben, és nem rendelkezik 

francia adószámmal sem. A Bíróság előbb megállapította, hogy ez egy 

mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedés. A tagállam viszont a 

közrendi kivételre hivatkozott, azzal érvelve, hogy a konkrét hatósági 

intézkedés az autólopások, az orgazdaság és más bűncselekmények 

megelőzését szolgálja. A Bíróság ez esetben sem fogadta el a tagállami 

igazolási érvet, mert azt a céljával aránytalannak minősítette. 

 

 

                                                 
57 A Bíróság 1985. január 29-i ítélete. Henri Cullet és Chambre syndicale des réparateurs 

automobiles et détaillants de produits pétroliers kontra Centre Leclerc à Toulouse és 

Centre Leclerc à Saint-Orens-de-Gameville. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: 

Tribunal de commerce de Toulouse - Franciaország. 231/83. sz. ügy 
58 A Bíróság 1991. április 30-i ítélete. SCP Boscher, Studer et Fromentin kontra SA British 

Motors Wright és társai. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Cour de cassation - 

Franciaország. C-239/90. sz. ügy 
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4.6.1.3. Közbiztonság 

 

A közbiztonsággal kapcsolatos ügyek száma is viszonylag alacsony a 

Bíróság gyakorlatában. A közbiztonság a tagállam belső és külső 

biztonságát is magában foglalja. A klasszikus példa erre a 72/83. sz. Campus 

Oil ügy.59 Az alapügyben az írországi High Court annak érdekében kért 

előzetes döntéshozatalt a Bíróságtól, hogy megítélhesse, összeegyeztethető-

e a Szerződéssel az az ír jogszabály, amely előírta az olajtermékek 

importőrei számára, hogy szükségleteik egy meghatározott százalékát, a 

hatáskörrel rendelkező miniszter által meghatározott áron, egy Írország 

területén finomítóüzemet működtető állami vállalkozástól szerezzék be. Az 

alapeljárás felperesei szerint ez ellentétes volt a tagállamok közötti 

mennyiségi importkorlátozások és az azokkal azonos hatású intézkedések 

tilalmával. Az ír kormány szerint azonban közrendi és közbiztonsági 

indokokkal igazolható az intézkedés, mivel az egyetlen ír finomító 

működésének biztosítására irányult, ami az ország olajtermék-ellátása 

érdekében szükséges. A Bíróság nem fogadta el az olajnak az ország életére 

gyakorolt jelentőségével kapcsolatban megfogalmazott tagállami érvet, 

mivel egy áru sem képezhet kivételt az áruk szabad mozgásának 

alkalmazása alól, csak azért, mert különleges jelentőséggel bír egy tagállam 

életére vagy gazdaságára nézve. Az ír szabályozás ezért mennyiségi 

korlátozással azonos hatású intézkedésnek minősül. A kőolajkereskedők úgy 

vélték, a vitatott szabályozás kibocsátásának valódi indoka az volt, hogy 

elkerülje a finomító veszteséges működését. Lényegében tehát gazdasági 

jellegű intézkedésről volt szó, ami nem vonható be a közbiztonság vagy a 

közrend fogalmai alá. A Bíróság ezzel nem értett egyet, kimondva, hogy az 

olajtermékek alapvető jelentőséggel bírnak egy állam létezésében, mivel 

nemcsak a gazdaságot befolyásolják, hanem az állami szervek és azok 

alapvető közszolgáltatásainak fenntartása, sőt népességének túlélése is e 

termékektől függ. Az ítélet indokolás szerint ezért az olajtermékek 

ellátásában való fennakadás, és az abból fakadó, az állam létezését érintő 

veszélyek ennélfogva súlyosan érinthetik az állam közbiztonságát, amelynek 

védelmét a Szerződés lehetővé teszi. 

 

 

                                                 
59 A Bíróság 1984. július 10-i ítélete. Campus Oil Limited és társai kontra ministre pour 

l'Industrie et l'Energie és társai. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: High Court - 

Írország. 72/83. sz. ügy 
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4.6.1.4. Az emberek, állatok és növények egészségének és életének védelme 

 

Az EUMSZ 36. cikke által a tagállamok számára biztosított kivételek közül 

talán ez az a terület, amelyik a legtöbb konfliktust okozza a tagállami 

jogrendszerek és az uniós jog között. Az emberek, az állatok és a növények 

egészségének és életének védelme a legkülönfélébb tagállami 

intézkedésekben ölthet testet. A teljesség igénye nélkül ide tartozhatnak az 

egyes árukat érintő behozatali tilalmak, az a termékek belső összetételére 

vonatkozó előírások, a tagállami egészségügyi vizsgálatok és ellenőrzések, 

és a behozatal engedélyhez kötése. 
 
Az egyik klasszikus jogeset a témában a 174/82. sz. Sandoz ügy.60 Az 

előzetes döntéshozatali eljárásban feltett kérdések a Sandoz társaság ellen 

folytatott büntetőeljárásban merültek fel, amely azért indult, mert az a 

hatáskörrel rendelkező miniszter engedélye nélkül szállított és adott el 

Hollandiában kereskedelemre és emberi fogyasztásra szánt, hozzáadott 

vitamint tartalmazó élelmiszereket és italokat. A Sandor „müzli-szeleteket”, 

„powerback-port” és „analeptikus italokat” értékesített Hollandiában, 

amelyekhez bizonyos vitaminokat, többek között A és D vitamint adtak. A 

terméket jogszerűen hozták forgalomba a NSZK-ban vagy Belgiumban. A 

Sandoz mielőtt a termékeket forgalomba hozta volna Hollandiában, a 

hivatkozott szabálynak megfelelően kérte az engedély megadását. A 

hatáskörrel rendelkező holland hatóság először azt a választ adta, hogy az 

engedély csak akkor adható meg, ha a kérdéses termékek iránt kereslet van a 

piacon. Az engedély iránti kérelmet később azzal az indokkal utasították el, 

hogy a kérdéses termékekben jelen lévő A és D vitaminok veszélyt 

jelentenek a közegészségre. A Bíróság egyrészt megállapította, hogy a 

közösségi jog nem zárja ki egy olyan nemzeti szabályozás lehetőségét, 

amely tiltja a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalomba hozott, 

hozzáadott vitamint tartalmazó élelmiszerek előzetes hatósági engedély 

nélküli forgalomba hozatalát, feltéve, hogy a forgalomba hozatalt 

engedélyezik, amennyiben a vitaminok hozzáadása tényleges szükségletnek 

felel meg, így különösen technológiai vagy táplálkozástudományi 

szükségletnek. A nemzeti bíróság második kérdésére válaszolva azonban 

már azt mondta ki, hogy a közösségi joggal ellentétes az olyan nemzeti 

szabályozás, amely a forgalomba hozatalt csak akkor engedélyezi, ha az 

importőr bizonyítja, hogy a kérdéses termék nem káros az egészségre. A 

                                                 
60 A Bíróság 1983. július 14-i ítélete. Sandoz BV elleni büntetőeljárás. Előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem: Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch - Hollandia. 

174/82. sz. ügy 
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Bíróság szerint a nemzeti hatóságoknak kell bizonyítaniuk az egészségügyi 

kockázat fennállását, azaz például kérhetik az importőrtől, hogy mutassa be 

a birtokában lévő mindazon iratokat, amelyek szükségesek lehetnek a 

tények megítéléséhez. Az ítélet végül azt is rögzítette, hogy a közösségi 

joggal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás is, amely a forgalomba 

hozatalt csak akkor engedélyezi, ha az importőr bizonyítja, hogy a kérdéses 

termék forgalomba hozatalára kereslet van a piacon. 
 
Egy másik fontos eset a 178/84. sz. Bizottság kontra NSZK, vagy más néven 

sörtisztasági ügy.61 A Bizottság azért indított eljárás a tagállammal szemben 

mivel az megtiltotta a más tagállamokban jogszerűen előállított és 

forgalmazott, a német söradóról szóló törvénynek meg nem felelő sörök 

forgalmazását, amellyel a Bizottság szerint megsértette az áruk szabad 

mozgásának biztosításából fakadó kötelezettségeit. A német szabályok 

értelmében az alsóerjedésű sör előállításához kizárólag árpamalátát, komlót, 

élesztőt és vizet lehet felhasználni. A felsőerjedésű sör előállítására 

ugyanezek a szabályok vonatkoznak, azonban más maláta, technikai 

tisztaságú nádcukor, répacukor, invertcukor és szőlőcukor, valamint a 

felsorolt cukorfajtákból előállított színezék is felhasználható. A tagállami 

szabályozás a „Bier” (sör) elnevezés kereskedelmi használatát csak a 

törvénynek megfelelő italok esetén engedélyezte. A Bíróság mindenekelőtt 

kimondta, hogy a sörökre vonatkozó német előállítási szabályok 

önmagukban nem jelentenek a Szerződés szerinti tiltott mennyiségi 

korlátozással azonos hatású intézkedést, mivel hatályuk csak az NSZK 

területén lévő sörfőzdékre terjed ki. A Bizottság az elnevezéssel kapcsolatos 

szabályról azonban úgy vélte, hogy az a közösségi joggal 

összeegyeztethetetlen, mivel minden tekintetben túllépi a német fogyasztók 

védelméhez szükséges mértéket, mivel ezt a védelmet akár címkézés, akár 

tájékoztató útján is biztosítani lehetne. A német kormány egyrészt 

közegészség-védelmi, másrészt fogyasztóvédelmi megfontolások alapján 

próbálta igazolni a szabályozást, sikertelenül. Az adalékanyagokat 

tartalmazó sörök forgalmazásának abszolút tilalmáról a Bíróság 

megjegyezte, hogy az előállítás helye szerinti tagállamban engedélyezett, de 

az importáló tagállamban tiltott adalékanyagokat tartalmazó termékek 

forgalmazásának tilalma csak olyan mértékben alkalmazható, amennyire az 

a közegészség védelme érdekében ténylegesen szükséges. Az ítélet 

                                                 
61 A Bíróság 1987. március 12-i ítélete. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra 

Németországi Szövetségi Köztársaság. Kötelezettségszegés - A "sörtisztasági törvény". 

178/84. sz. ügy 
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indokolása rámutatott arra is, hogy bizonyos adalékanyagok felhasználása, 

amelyeknek a sör előállításához történő felhasználása más tagállamokban 

engedélyezett, a német szabályozás az összes, vagy csaknem az összes ital 

előállítása esetében engedélyezettek. A Bíróság ezért megállapította, hogy a 

szóban forgó német szabályozás ellentétes az arányosság elvével, így nem 

tartozhat a Szerződés által biztosított kivételek körébe. Az egészségügyi 

kockázatokra történő általános hivatkozás, és az a tény, hogy a sör nagy 

mennyiségben fogyasztott élelmiszer, nem elegendő a sörre vonatkozó 

szigorúbb szabályozás bevezetésének igazolásához. 
 
A más tagállamokban jogszerűen előállított és már forgalomba hozott 

termékek más tagállamban történő forgalomba hozatalának engedélyhez 

kötése első megközelítésben a Dassonville-formula alapján mennyiségi 

korlátozással azonos hatású tagállami intézkedésnek minősül. Ennek 

igazolására csak a Szerződésben vagy a bírósági joggyakorlatban 

kidolgozott kivételekre hivatkozással van lehetőség. Az engedélyezési 

rendszerekkel szemben támasztott általános követelményeket a Bíróság a C-

390/99. sz. Canal Satélite Digital ügyben fektette le.62 Ezek a következők. A 

tagállam által működtetett engedélyezési rendszernek objektív 

kritériumokon kell alapulnia, nem lehet diszkriminatív, előre 

megismerhetőnek kell lennie, és a tagállami hatóság diszkréciójának határait 

rögzíteni szükséges. A Bíróság az ítéletben kimondta azt is, hogy egy 

tagállami intézkedés egy másik tagállamban már végrehajtott ellenőrzés 

megismétlését jelenti, nem minősül szükségesnek az elérni kívánt cél 

tekintetében. A szükségesség tovább csak akkor igazolható, ha az utólagos 

ellenőrzés alkalmatlan volna a kívánt cél elérésére. Végül az indokolás 

szerint az előzetes engedélyezési eljárás az uniós jogba ütközik, ha annak 

időtartama és költségei alkalmasak lehetnek arra, hogy az érintett gazdasági 

alanyok elálljanak a tervük megvalósításától. 

 

 

4.6.1.5.  A művészeti, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti 

kincsek védelme 

 

Ez a kivétel arra ad lehetőséget a tagállamoknak, hogy adott esetben 

megakadályozzák vagy korlátozzák egyes nemzeti kulturális 

                                                 
62 A Bíróság 2002. január 22-i ítélete. Canal Satélite Digital SL kontra Adminstración 

General del Estado, Distribuidora de Televisión Digital SA (DTS) részvételével. Előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem: Tribunal Supremo - Spanyolország. C-390/99. sz. ügy 
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értékek/kincsek kivitelét az országból. Ebből következően ez tipikusan 

exportkorlátozás formájában nyilvánul meg, azonban nem foglalhat 

magában pénzügyi természetű fizetési kötelezettséget, mert az már az uniós 

jog által tiltott, gazdasági jellegű intézkedésnek minősülne. 

 

 

4.6.1.6. Az ipari és kereskedelmi tulajdon védelme 

 

Az iparjogvédelem és a szerzői jogok körébe tartozó jogok gyakorlása adott 

esetben ütközhet az áruk szabad mozgását biztosítani hivatott uniós 

szabályokkal. A kivétel értelmezéséhez fontos támpont az EUMSZ 345. 

cikke, amely szerint a Szerződések nem sérthetik a tagállamokban fennálló 

tulajdoni rendet. A Bíróság vonatkozó esetjogából kitűnik, hogy az ipari és 

kereskedelmi tulajdon védelmére való tagállami hivatkozásra csak annyiban 

van lehetőség, amilyen mértékben ezt a kivételt az ipari és kereskedelmi 

tulajdon speciális tárgyának védelme indokolja. Ennek vizsgálata során a 

bírósági gyakorlatban kidolgozott szabály az úgynevezett uniós 

jogkimerülés elve. Az elv értelmében, amennyiben az ipari vagy szerzői jog 

tulajdonosa, kizárólagos joga alapján, a szellemi termék felhasználásával 

előállított áru forgalmazását már engedélyezte egy adott tagállam területén 

és megkapta az érte járó ellenszolgáltatást, akkor annak szabad áramlása az 

Unión belül már nem akadályozható meg az ipari vagy szerzői jogokra való 

hivatkozással, hanem azok szabadon értékesíthetők. Amennyiben azonban 

egy ilyen terméket harmadik országban hoztak először forgalomba, akkor 

nem valósul meg az uniós jogkimerülés. 
 
A kivételhez kapcsolódó egyik tipikus jogeset a C-10/89. sz. HAG ügy.63 Az 

alapügy felei a belga CNL-SUCAL társaság és a német HAG GF AG 

társaság. Ez utóbbi egy általa felfedezett eljárás szerint koffeinmentesített 

kávét készített és forgalmazott, az NSZK-ban több védjeggyel is 

rendelkezik, amelyek lényeges eleme a „HAG” szó, mely a társaság 

nevében is megjelenik. 1908-ban két védjegyet jegyeztetett be Belgiumban, 

amelyek a „HAG Kaffee” elnevezést viselték. A német társaság 1927-ben 

egy leányvállalatot hozott létre Belgiumban „Café HAG SA” néven, amely 

az ellenőrzése alá tartozott, és amelynek teljes egészében tulajdonosa volt. A 

leányvállalat legalább két védjegyet jegyeztetett be, amely közül az egyik 

                                                 
63 A Bíróság 1990. október 17-i ítélete. SA CNL-SUCAL NV kontra HAG GF AG. 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Bundesgerichtshof - Németország. C-10/89. sz. 

ügy 
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többek között a „Café HAG” elnevezést tartalmazta. 1944-ben a Café HAG 

SA-t ellenséges vagyonként lefoglalták. Ezt követően a belga hatóságok azt 

privatizálták. A belga társaság koffeinmentes kávét kezdett az NSZK-ba 

„HAG” elnevezéssel importálni. E behozatal megakadályozása érdekében a 

HAG keresetet nyújtott be a német bírósághoz, azt állítván, hogy a „Kaffee 

HAG” Németországban közismert márkanév lett, és hogy az általa e név 

alatt forgalmazott koffeinmentes termék egy új gyártási eljárásnak 

köszönhetően jobb minőségű, mint a CNL-SUCAL által behozott termék. A 

Bíróság elsőként megerősítette, hogy a Szerződés az áruk szabad 

mozgásának alapelve alóli eltérést a közös piacon csak annyiban engedi 

meg, amennyiben ezeket a kivételeket az e tulajdon speciális tárgyát képező 

jogok védelme indokolja. A konkrét tényálláshoz kapcsolódóan az ítélet 

indokolása kiemelte, hogy a meghatározó szempont a védjegy jogosultja 

részéről a beleegyezés hiánya, azaz a kényszer hatása alatt megosztott 

védjegyjog esetében a jogkimerülés nem következhet be. A HAG ugyanis 

nem járult hozzá az ezzel a védjeggyel ellátott termékeknek egy tagállamban 

történő forgalmazásához. A Bíróság válaszában így kimondta, hogy a 

Szerződés nem zárja ki, hogy a nemzeti jogszabályok egy tagállami 

védjegyjogosult vállalkozás számára megengedjék, hogy egy másik 

tagállamban a védett márkával azonos vagy azzal összetéveszthető 

védjeggyel jogszerűen ellátott hasonló termékek e tagállamból történő 

behozatala ellen tiltakozzon, akkor is, ha a vitatott termékek védjegye 

eredetileg a behozatalt ellenző vállalkozás leányvállalatához tartozott, és azt 

egy harmadik vállalkozás e leányvállalat kisajátítását követően szerezte 

meg. 

 

 

4.6.1.7. A Szerződésben foglalt egyéb megengedett korlátozások 

 

Az EUMSZ néhány más szakasza is megalapozhat a tagállamok számára 

eltérést megengedő kivételt.  
 
Az egyik ilyen az EUMSZ 346. cikke, amelynek értelmében a tagállamok 

megtehetik az alapvető biztonsági érdekeik védelme érdekében általuk 

szükségesnek tartott, fegyverek, lőszerek és hadianyagok előállításával vagy 

kereskedelmével kapcsolatos intézkedéseket, azonban ezek az intézkedések 

nem befolyásolhatják hátrányosan a belső piacon belüli versenyfeltételeket 

a nem kifejezetten katonai célokra szánt termékek tekintetében.  
 
A másik a jogszabályok közelítéséről az elsődleges jogi szabályokat 

összefoglaló EUMSZ 114. cikk. Ez egyrészt lehetőséget ad a tagállamoknak 
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arra, hogy – a Bizottság előzetes engedélye esetén – fenntarthassanak egy 

uniós harmonizált intézkedéstől eltérő nemzeti szabályokat, akkor, ha az 

eltérést az EUMSZ 36. cikkében szereplő lényeges követelmények alapján 

vagy a környezet, illetve a munkakörnyezet védelmével kapcsolatosan 

szükségesnek tartják. Másrészt a cikk alapján a tagállamok – szintén a 

Bizottság előzetes jóváhagyását követően – bevezethetnek olyan új 

tudományos bizonyítékokon alapuló, a környezet vagy munkakörnyezet 

védelmével kapcsolatos rendelkezéseket, amelyek eltérnek egy harmonizált 

uniós intézkedéstől 

 

 

4.6.2. Kivételek a Bíróság joggyakorlatában 

 

4.6.2.1.  A közérdeken alapuló feltétlenül érvényesítendő/kényszerítő 

követelmények 

 

A fentebb már idézett 120/78. sz. Rewe-Zentral, közismertebb néven Cassis 

de Dijon ügyben64 alkotta meg a Bíróság 1979-ben az ún. „feltétlenül 

érvényesítendő követelmények” fogalmát, mint a mennyiségi korlátozások 

és az azzal azonos hatású intézkedések tilalma alóli kivételek egyik Bíróság 

által megfogalmazott csoportját. Az ítélet ezek közé sorolta az adóellenőrzés 

hatékonyságát, a közegészség védelmét, a kereskedelmi ügyletek 

tisztességességét és a fogyasztóvédelmet. A feltétlenül érvényesítendő 

követelmények köre a Bíróság később esetjogában folyamatosan bővült. A 

teljesség igénye nélkül a Bíróság a későbbi döntéseiben a következőket is 

ide sorolta: 

- A környezet védelme.65 

- A lakosság helyi ellátása.66 

- A közlekedés biztonsága. 

- Az egységes belső piac kiteljesítéséhez való hozzájárulás a tagállamok 

közötti kereskedelmi statisztikák készítésével. 

- A média sokszínűségének fenntartása a kifejezés szabadságának 

védelme érdekében.67 

                                                 
64 A Bíróság 1979. február 20-i ítélete. Rewe-Zentral AG kontra Bundesmonopol-

verwaltung für Branntwein. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Hessisches 

Finanzgericht - Németország. 120/78. sz. ügy 
65 Lásd ehhez a Bíróság 1987. szeptember 20-i 302/86. sz. az Európai Közösségek 

Bizottsága kontra Dán Királyság ügyben hozott ítéletét. 
66 Lásd a Bíróság 1997. június 25-i C-114/96. sz. ügyben hozott ítéletét 
67 Lásd a Bíróság 1997. június 26-i C-368/95. sz. ügyben hozott ítéletét. 
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- A könyvek, mint kulturális javak védelme. 

A feltétlenül érvényesítendő követelményekkel szemben fontos elvárás, 

hogy az e körbe tartozó tagállami intézkedések csak megkülönböztetés 

nélküliek lehetnek, meg kell felelniük az arányossági tesztnek, és 

szükségességüket illetően a tagállamokat terheli a bizonyítási teher. Meg 

kell jegyezni, hogy ezt a formulát másodlagos jogi aktusok is használják, 

például a műszaki szabályok alkalmazásáról szóló 764/2008/EK rendelet.68  
 
A közérdeken alapuló kényszerítő követelmények gyakorlata az mutatja, 

hogy a tagállamok leggyakrabban a fogyasztóvédelemre hivatkoznak a 

tagállami korlátozó intézkedés igazolásaként. Ennek során a tagállamok 

általában a termékminőséget biztosító nemzeti rendelkezéseket szeretnék 

továbbra is fenntartani, illetve alkalmazni. Ide tartoznak azok a tagállami 

intézkedések, melyek megtiltják az adott nemzeti szabályozásnak nem 

megfelelő más tagállamból érkező áruk forgalmazását, vagy adott esetben 

nem teszik lehetővé annak tényleges fajtája szerinti besorolását.  
 
Az ilyen tagállami hivatkozásnak és a Bíróság ahhoz való viszonyulására jó 

példa a C-220/98. sz. Estée Lauder ügy, és az abban hozott ítélet.69 Az 

ítéletben fogalmazta meg a Bíróság a fogyasztóktól elvárható magatartás 

lényegét, amely az adott intézkedés arányosságának megítéléséhez nyújt 

segítséget. Az ügy előzménye volt, hogy egy Lancester nevű kozmetikai 

cikkeket forgalmazó cég az Unió területén egy olyan ránctalanító krémet 

forgalmazott, amelynek dobozán a „lifting” szó volt feltüntetve. Az Estée 

Lauder, mint konkurens cég szerint ezzel a Lancester megtévesztette a 

fogyasztókat, mert olyan hatást ígért a krém használatával, amelyet 

egyébként csak plasztikai műtéttel lehetne elérni. A tisztességtelen üzleti 

cselekményekről szóló német jogszabályba ütközést vizsgáló tagállami 

bíróság előtt a Lancester arra is hivatkozott, hogy amennyiben a német 

bíróság helyt adna az Estée Lauder kérelmének, akkor az mennyiségi 

korlátozással azonos hatású intézkedésnek minősülne. A cég azzal érvelt, 

hogy a „lifting” szó megváltoztatása a termék csomagolásán és az egyéb 

helyeken jelentős többletköltséget generálna számára. A Bíróság nem 

                                                 
68 Az Európai Parlament és a Tanács 764/2008/EK rendelete (2008. július 9.) az egyes 

nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott 

termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK 

határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 21-29.o.), (3) 

preambulumbekezdés 
69 A Bíróság 2000. január 13-i ítélete Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG kontra 

Lancaster Group GmbH. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Landgericht Köln – 

Németország, C-220/98. sz. ügy 
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fogadta el sem az emberek egészségének védelmére, sem pedig a 

fogyasztóvédelmi kényszerítő indok fennállásra vonatkozó igazolási 

kérelmeket, utóbbi esetben az arányosság elvére hivatkozva. A Bíróság 

álláspontja értelmében, annak megítélésekor, hogy egy ilyen megjelölés 

megtévesztő-e vagy sem, figyelembe kell venni, hogy mi várható el egy 

átlagosan tájékozott, figyelmes és értelmes fogyasztótól, aki képes az 

érdekeit kellőképpen felismerni. A Bíróság ugyanakkor a kérdést 

előterjesztő tagállami bíróságra bízta annak eldöntését, hogy a „lifting” szó 

ugyanazt jelenti-e a német és más tagállam fogyasztóinak. 
 
A közlekedés biztonságára való tagállami hivatkozással függ össze a C-

265/06. sz. Bizottság kontra Portugália ügyben született ítélet.70 A 

kötelezettségszegési eljárás alapja az portugál szabályozás volt, amely 

megtiltotta a jogszabályban előírt öntapadós matricák, valamint az 

áruszállításra használt gépjárművek sárvédőjére ragasztott nem 

fényvisszaverő átlátszatlan fóliaréteg kivételével a személy- vagy 

áruszállításra használt gépjárművek üvegezésére színes fóliaréteg 

ragasztását. A Bizottság úgy vélte, hogy ez a tagállami jogszabály az áruk 

szabad mozgására vonatkozó uniós jog megsértésével gyakorlatilag 

megakadályozza Portugáliában valamely más tagállamban jogszerűen 

gyártott és/vagy forgalmazott színes fóliarétegek forgalmazását. A Bizottság 

szerint ugyanis az esetleges érintettek – akár kereskedők, akár 

magánszemélyek –, mivel tudják, hogy nem ragaszthatnak ilyen fóliaréteget 

a gépjárművek üvegezésére, meg sem veszik azt. A Bizottság azzal is érvelt, 

hogy Portugália nem nyújtott olyan bizonyítékokat, amelyek igazolnák, 

hogy bármely színes fóliaréteg használata – annak színétől és jellemzőitől 

függetlenül – különösen fényáteresztő képessége miatt a közbiztonságra 

és/vagy a közúti biztonságra veszélyt jelentene, ezért rendelkezés az elérni 

kívánt célkitűzéshez képest nem szükséges, és nem is arányos. A tagállam 

elismert elismerte, hogy ez a rendelkezés korlátozza az áruk szabad 

mozgását, azonban arra hivatkozott, hogy azt a közúti biztonság és a 

közbiztonság célkitűzései igazolják. Portugália szerint  a a szükséges és 

arányos tilalom célja az volt, hogy lehetővé tegye az illetékes hatóságok 

számára, hogy kívülről gyorsan a gépjárművek belsejébe láthassanak, 

anélkül hogy a bűnözés elleni harc érdekében elsősorban a biztonsági öv 

kötelező viseletének betartásáról való meggyőződés, másodsorban pedig az 

                                                 
70 A Bíróság 2008. április 10-i ítélete. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál 

Köztársaság. C-265/06. sz. ügy 
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esetleges bűnelkövetők azonosítása céljából a gépjárműveket meg kellene 

állítani. Arra is hivatkozott, hogy színes fóliaréteg ragasztásának megtiltása 

nem teljes, hanem csak részleges abban az értelemben, hogy az sem az 

áruszállításra szolgáló gépjárművek sárvédőjére, sem a gépjárműnek nem 

minősülő járművekre, mint például a hajókra nem alkalmazandó. A Bíróság 

megállapította, hogy a portugál szabályozással bevezetett tilalom 

mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedésnek minősül, amely 

túlzott és a kitűzött célokkal aránytalan. A Bíróság ezt egyrészt azzal 

indokolta, hogy a vizuális ellenőrzés csupán egy az illetékes hatóságoknak a 

bűnözés elleni harcban, illetve a biztonsági öv kötelező viseletével 

kapcsolatos szabálysértések ellen rendelkezésére álló eszközök közül, a 

tagállam pedig nem bizonyította, hogy az összes – beleértve az áttetsző 

fóliákat is – színes fóliarétegfajtára vonatkozó tilalom szükséges lenne a 

közúti biztonság és a bűnözés elleni harc biztosításához. A Bíróság másrészt 

utalta arra az ellentmondásra is, hogy a Portugália az eredetileg, azaz 

gyárilag sötétített üvegezéssel ellátott gépjárműveknek a területén történő 

forgalmazását bizonyos korlátok között megengedi, holott e sötétített 

üvegek a szóban forgó színes fóliarétegekhez hasonlóan ugyancsak 

megakadályozhatják a kívülről a gépjárművek belsejébe történő betekintést. 

 

 

4.6.2.2. Az általános értékesítési módokra vonatkozó szabályok 

 

A Bíróság már hivatkozott C-267/91. sz. és C-268/91. sz. Keck és Mithouard 

egyesített ügyekben71 hozott ítéletében közvetett módon új kivételeket is 

megfogalmazott a mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések 

tilalma alól. Az ítéletben megfogalmazott ún. Keck-formula értelmében az 

értékesítés egyes módjait korlátozó vagy megtiltó nemzeti jogszabályok más 

tagállamokból származó termékekre történő alkalmazása nem tartozik a 

Dassonville-formula alá, amennyiben: 

- e jogszabályok minden olyan érintett gazdasági szereplőre 

vonatkoznak, akik az adott állam területén tevékenykednek, 

- és amennyiben mind jogilag, mind ténylegesen ugyanúgy érintik a 

nemzeti termékek és a más tagállamokból származó termékek 

forgalmazását. 

                                                 
71 A Bíróság 1993. november 24-i ítélete. Bernard Keck és Daniel Mithouard elleni 

büntetőeljárás. Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek: Tribunal de grande instance de 

Strasbourg - Franciaország. C-267/91. és C-268/91. sz. egyesített ügyek 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-267/91&language=hu
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A Bíróság ezzel az árukra vonatkozó tagállami szabályozást kvázi két részre 

osztotta. Egyrészt magára az árukra vonatkozó szabályokra, mint amilyenek 

a megnevezésre, a formára, a méretre, a súlyra, az összetételre, a 

kiszerelésre, a címkézésre, a csomagolásra vonatkozó szabályok. Ezekre 

nézve továbbra is vonatkozik a Dassonville-formula, valamint a kölcsönös 

elismerés elve. A szabályok másik csoportjába pedig az áruk értékesítésének 

módjára vonatkozó tagállami normák tartoznak, amelyek a fenti két feltétel 

teljesülése esetén a továbbiakban nem szolgálhatnak alapot a mennyiségi 

korlátozással azonos hatású intézkedésekre vonatkozó tilalom tagállami 

megsértésének megállapítására. 

 

 

4.6.3. A kivételekre való hivatkozás feltételei 

  

Az EUMSZ 36. cikkének második mondata rögzíti azokat a kritériumokat, 

amelyek a kivételekre való tagállami hivatkozások korlátját jelentik. Ennek 

értelmében az ilyen tagállami tilalmak és korlátozások nem lehetnek 

önkényes megkülönböztetés vagy a tagállamok közötti kereskedelem rejtett 

korlátozásának eszközei. A bírósági joggyakorlat ezt kiegészítette további 

követelményekkel. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a szóban forgó 

tilalmak és korlátozások nem szolgálhatnak gazdasági célokat. Meg kell 

továbbá vizsgálni, hogy a vitatott szabályozás alkalmas-e az általa 

meghatározott és követett cél elérésére. Végül, a nemzeti szabályozásnak 

minden ilyen esetben alkalmasnak kell lennie az általa elérni kívánt cél 

megvalósítására, és e szabályozás nem haladhatja meg az e cél eléréséhez 

szükséges mértéket. A kivételekre vonatkozó feltételek, és ezáltal a 

tagállamok által alkalmazható kivételes intézkedések a Bíróság kontrollja 

alatt állnak, amely ezeket következetesen megszorítóan értelmezi. Fontos 

emlékeztetni arra is, hogy a kivételre hivatkozó tagállamok terheli annak 

bizonyítása, hogy az annak alapjául szolgáló körülmények és feltételek 

fennállnak.  
 
A tagállamokat terhelő bizonyítási kötelezettség elmulasztásának 

következményeire példa a C-456/10. sz. ANETT ügy.72 Az alapeljárást a 

spanyol dohány kiskereskedők országos szövetsége (a továbbiakban: 

ANETT) és az állam közötti jogvita képezte, amelynek az volt a tárgy, hogy 

                                                 
72 A Bíróság 2012. április 26-i ítélete. Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y 

Timbre (ANETT) kontra Administración del Estado. A Tribunal Supremo 

(Spanyolország) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem. C-456/10. sz. ügy 
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a spanyol jogszabályok megtiltották a dohányáru-kiskereskedők számára, 

hogy más tagállamokból dohánytermékeket hozzanak be. Az ANETT a 

tagállami bíróság előtt arra hivatkozott, hogy a dohánytermékek 

behozatalának megtiltása a dohányáru-kiskereskedők számára ellentétes az 

áruk szabad mozgására vonatkozó elvvel, mivel ez a tilalom mennyiségi 

korlátozást vagy azzal azonos hatású intézkedést képez. A Bíróság miután 

megállapította, hogy a spanyol szabályozás mennyiségi korlátozással azonos 

hatású intézkedésnek minősül, megvizsgálta a tagállam által felhozott 

igazolási érveket. Az egyik ilyen hivatkozás  a dohánytermékek adó- és a 

vámellenőrzésének szükségességére, valamint közegészségügyi 

ellenőrzésének biztosítására vonatkozott. A Bíróság megállapította, hogy a 

nemzeti hatóságoknak, ha az uniós jog által elismert elvtől eltérést engedő 

intézkedést fogadnak el, minden konkrét esetben bizonyítaniuk kell, hogy az 

említett intézkedés alkalmas a hivatkozott cél megvalósításának 

biztosítására, és nem haladja meg az e cél megvalósításához szükséges 

mértéket. A tagállamnak továbbá az általa felhozható igazoló okokhoz 

csatolnia kell az e tagállam által elfogadott intézkedés megfelelőségére és 

arányosságára vonatkozó elemzést, valamint az érvelését alátámasztó 

konkrét adatokat. A Bíróság nem fogadta el ezt az igazolást, mivel 

álláspontja szerint a spanyol kormány nem támasztotta alá érvelését olyan 

elemekkel, amelyek megfelelnének az előző pontban ismertetett 

feltételeknek. A Bíróság szerint különösen azt nem fejtette ki, hogy a 

dohányáru-kiskereskedők részére biztosított azon lehetőség, hogy a 

dohánytermékeket saját maguk hozhassák be, mennyiben képezné akadályát 

e termékek adó-, vám- és közegészségügyi ellenőrzésére vonatkozó 

intézkedések alkalmazásának. Tekintettel arra, hogy a Bíróság a tagállam 

többi érvét is elvetette a korlátozás igazolására, a spanyol jogszabály 

ellentétesnek bizonyult az áruk szabad mozgásának uniós szabályaival. 
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II. Fejezet 

 

A MUNKAVÁLLALÓK SZABAD MOZGÁSA 

 

 

1. A munkavállaló fogalma  
 

Az EUMSZ 45. cikk (1) és (2) bekezdésben találjuk meg a munkavállalók 

szabad mozgásának alapvető szabályait a következők szerint: „Az Unión 

belül biztosítani kell a munkavállalók szabad mozgását. A munkavállalók 

szabad mozgása magában foglalja az állampolgárság alapján történő 

minden megkülönböztetés megszüntetését a tagállamok munkavállalói között 

a foglalkoztatás, a javadalmazás, valamint egyéb munka- és foglalkoztatási 

feltételek tekintetében.”  
 
Az EUMSZ 45. cikkének idézett két bekezdése, valamint a lentebb 

részletezett többi szakasza valamennyi uniós tagállam jogrendszerében 

közvetlenül alkalmazandó, továbbá rendelkezik mind vertikális, mind 

horizontális közvetlen hatállyal. A (2) bekezdésben megfogalmazott 

állampolgárság alapján történő megkülönböztetés tilalma az EUMSZ 18. 

cikkében szereplő általános tilalom egy különös eseteként is felfogható. 
 
Tekintettel arra, hogy az áruhoz hasonlóan, a Szerződés maga nem definiálja 

a munkavállaló fogalmát, ebben az esetben is a Bíróságra maradt ennek 

feladata. A Bíróság már a legelső ilyen tárgyú döntéseiben nyilvánvalóvá 

tette, hogy a munkavállaló fogalmát az egyes nemzeti jogoktól függetlenül, 

kizárólag egy önálló tartalommal bíró uniós fogalomként kezeli. Erre az 

egyik első példa a 66/85. sz. Lawrie Blum ügyben hozott ítélet,73 amely 

elsők között mondta ki, hogy a munkavállaló fogalmának a Szerződés 

értelmében közösségi jelentése van, amelyet olyan objektív kritériumok 

szerint kell meghatározni, amelyek a munkaviszonyt jellemzik. A Bíróság 

szerint a munkaviszony lényegi jellemzője az a körülmény, hogy valamely 

személy meghatározott gazdasági értékű szolgáltatásokat teljesít egy másik 

személy javára, ez utóbbi irányítása alatt, amelyért ellenszolgáltatásként 

díjazásban részesül. Rögzítette az ítélet azt is, hogy érdektelen a nyújtott 

szolgáltatások tárgyköre, illetve annak a jogi kapcsolatnak a természete, 

                                                 
73 A Bíróság 1986. július 3-i ítélete, Deborah Lawrie-Blum kontra Land Baden-

Württemberg. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Bundesverwaltungsgericht - 

Németország. 66/85. sz. ügy 
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amely a munkavállalót a munkáltatóhoz fűzi. Az alapügy egy olyan 

eljárásban merült fel, amelyet a Land Baden-Württemberg ellen Deborah 

Lawrie-Blum brit állampolgár indított, akit – miután a freiburgi egyetemen 

gimnáziumi tanári oklevelet szerzett – a Stuttgarti Oberschulamt 

állampolgársága miatt elutasított a gimnáziumi tanári életpályához 

szükséges második államvizsga felkészítő gyakorlatra való felvétel 

alkalmával. A gyakorlat teljesítése és a második államvizsga sikeres letétele 

jogilag valamely állami intézmény tanári állása betöltésének 

nélkülözhetetlen feltétele. Deborah Lawrie-Blum asszony úgy vélte, hogy 

minden díjazás ellenében végzett tevékenység gazdasági tevékenységnek 

tekinthető, anélkül, hogy annak a tárgykörnek, amelynek keretében azt 

gyakorolják, gazdasági jellegűnek kellene lennie. A német álláspont szerint 

viszont a gyakornok tevékenysége – mivel az oktatáspolitikába tartozik – 

nem minősül gazdasági tevékenységnek a Szerződés értelmében, továbbá a 

munkavállaló fogalma csak azokra a személyekre terjed ki, akiket 

munkaadójukhoz magánjogi munkaszerződés köt, azokra viszont nem, 

akiket közjogi jogviszony alapján alkalmaztak. A Bíróság világossá tette, 

hogy a munkavállalók szabad mozgása a Közösség egyik alapelve, ezért a 

munkavállaló Szerződésben használt fogalmát nem lehet az egyes tagállami 

jogok szerint eltérően értelmezni, hanem e fogalom közösségi hatállyal 

rendelkezik. A Bíróság a munkavállaló közösségi fogalmát kiterjesztően 

értelmezve megállapította, hogy azt a gyakorló tanárt, aki közoktatási 

hatóságok irányítása és felügyelete alatt tanári pályára felkészítő gyakorlatot 

teljesít, amelynek során díjazás ellenében óraadás formájában szolgáltatást 

nyújt, a Szerződés értelmében munkavállalónak kell tekinteni, a 

munkaviszony jogi természetétől függetlenül. Az ügyben hozott ítélet a 

közszolgálati alkalmazás fogalma szempontjából is fontos volt, de erről 

majd később. 
 
A munkaviszonynak az uniós jogban tehát legalább négy alapvető fogalmi 

eleme van. A munkaviszony gazdasági jellegű szolgáltatás már számára való 

végzését jelenti, amelyet a munkavállaló más irányítása alatt tesz, és 

amelyre tekintettel valamilyen javadalmazásban részesül. A 

munkavégzésnek továbbá „valódinak és ténylegesnek” kell lennie, nem 

csupán elhanyagolható és kiegészítő jellegűnek. Az ítélkezési gyakorlat 

alapján megállapítható, hogy a legtöbb tevékenység kimeríti ez utóbbi 

feltételt, kivételek csak nagyon szűk körben képzelhetőek el.  
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Erre példa a 344/87. sz. Bettray ügyben született ítélet.74 Az ügy tényállása 

szerint a német állampolgársággal rendelkező Bettray egy különleges, 

munkaterápiás program keretében dolgozott Hollandiában. A holland 

hatóság azonban azzal az indokolással utasította el a tartózkodás iránti 

kérelmét, hogy a beilleszkedési terv alapján történő munkavégzése nem 

minősül valós és tényleges gazdasági tevékenységnek, mivel az adott 

program kizárólagos célja egy konkrét személy társadalomba való 

beilleszkedésének elősegítése.  
 
A munkaviszonynak a javadalmazást előíró feltételéről elmondható, hogy a 

Bíróság azt is meglehetősen kiterjesztően értelmezi, beleértve akár a 

természetbeni juttatást is. A 196/87. sz. Steymann ügyben75 egy vallási 

alapon nyugvó közösség számára végzett munkára kellett alkalmaznia a 

Bíróságnak az általa megfogalmazott kritériumrendszert. A kérdés tehát az 

volt, hogy vajon milyen mértékben lehet a valamely vallási közösség 

tagjaként végzett tevékenységeket a Szerződés értelmében vett gazdasági 

tevékenységnek vagy szolgáltatásnak tekinteni. Steymann tagja lett egy 

vallási közösségnek, amely gazdasági függetlenségét üzleti 

tevékenységekből tarja fenn, mint például egy diszkó, egy italkimérés és egy 

mosoda üzemeltetése. A közösség életében való részvétel címén Steymann a 

közösség épületében egyes vízvezeték-szerelői, illetve általános háztartási 

munkákat végzett, és többek között a közösség üzleti tevékenységéhez is 

hozzájárult. A közösség életében való részvétel címén Steymann a közösség 

épületében egyes vízvezeték-szerelői, illetve általános háztartási munkákat 

végez. Többek között a közösség üzleti tevékenységéhez is hozzájárul. 

Tevékenységei természetétől és mértékétől függetlenül a közösség minden 

esetben ellátja az érdekelt anyagi szükségleteit. A közösség pedig minden 

esetben ellátja az érdekelt anyagi szükségleteit. A Bíróság megállapította, 

hogy nem lehet előzetesen kizárni, hogy az e közösség tagjai által végzett 

munkák a Szerződés értelmében vett gazdasági tevékenységet képeznek, 

mivel ezek a munkák a közösség gazdasági önállóságát hivatottak 

biztosítani, az e közösségben való részvétel lényeges elemét képezik, a 

közösség által a tagjainak nyújtott szolgáltatásokat e munkák közvetett 

ellenszolgáltatásának lehet tekinteni. 
 
 
 

                                                 
74 A Bíróság 1989. május 31-i ítélete, I. Bettray kontra Staatssecretaris van Justitie. Előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem: Raad van State - Hollandia. 344/87. sz. ügy 
75 A Bíróság 1988. október 5-i ítélete, Udo Steymann kontra Staatssecretaris van Justitie.  

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Raad van State - Hollandia. 196/87. sz. ügy 
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A tényleges és valódi gazdasági tevékenység elhatárolása az elhanyagolható 

vagy mellékes jelentőségű tevékenységtől különösen problematikus lehet a 

részmunkaidős foglalkoztatottak esetében. A bírósági joggyakorlat azonban 

viszonylag egyértelmű ebben a kérdésben. Az 53/81. sz. Levin ügyben76 a 

felperes Levin brit állampolgár volt, aki nem EK-állampolgárságú férjével 

élt Hollandiában, ahol elutasították a tartózkodási engedély iránti kérelmét.  

Az engedély kiállítását a holland törvényeknek megfelelően, többek között 

azon indokkal tagadták meg, hogy Levin asszony nem folytatott 

keresőtevékenységet Hollandiában. Levin a keresetében arra hivatkozott, 

hogy időközben munkavállalóként elkezdett keresőtevékenység folytatni 

Hollandiában, valamint házastársa és ő mindenféleképpen a szükségesnél 

több jövedelemmel és vagyonnal rendelkeznek, amelyek a megélhetésüket 

még keresőtevékenység folytatása nélkül is biztosítják. A Bíróság előtt a 

holland és dán kormány azzal érveltek, hogy a Szerződésre csak azok a 

személyek hivatkozhatnak, akik legalább olyan összegű munkabérrel 

rendelkeznek, amely a létfenntartáshoz szükségesnek minősül annak a 

tagállamnak a jogszabályai szerint, ahol dolgoznak, vagy aki legalább olyan 

számú órában dolgozik, amely a kérdéses szektorban a teljes munkaidőben 

történő foglalkoztatásnak felel meg. A Bíróság azonban elutasította ezt az 

érvelést. Az ítélet elsőként megismételte, hogy a „munkavállaló” és a 

„munkavállalóként végzett tevékenység” fogalmát nem lehet a nemzeti 

jogszabályokra történő utalással meghatározni, hanem azok értelmét és 

hatályát a közösségi jogrend elveinek segítségével kell meghatározni. Az 

ügy idején hatályos másodlagos közösségi jogi aktusok közül a Bíróság 

hivatkozott az 1612/68/EGK rendeletre egyfelől, amely általános jelleggel 

mondta ki minden tagállam munkavállalójának a jogát arra, hogy a 

Közösségen belül választásuk szerinti tevékenységet folytassanak, legyen 

szó állandó munkavállalóról, idénymunkásról, illetve határmenti vagy olyan 

munkavállalóról, aki szolgáltatásnyújtás céljából végzi a tevékenységét. 

Másfelől a 68/360/EGK irányelvet idézte az ítélet, amely a munkavállalók 

számára biztosította a tartózkodási jogot anélkül, hogy az irányelv e jogot 

valamilyen feltételtől, mint a munka jellegére vagy a munkából származó 

jövedelem összegére vonatkozó feltételtől tenné függővé. A Bíróság ezek 

alapján megállapította, hogy a munkavállalók szabad mozgását szabályozó 

rendelkezések olyan személyekre is vonatkoznak, akik csak 

részmunkaidőben folytatnak munkavállalóként tevékenységet, vagy azt 

kívánnak folytatni és ezért a kérdéses szektorban biztosított minimális 

                                                 
76 A Bíróság 1982. március 23-i ítélete.  D.M. Levin kontra Staatssecretaris van Justitie.  

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Raad van State - Hollandia.  53/81. sz. ügy 
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munkabérnél csupán alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek vagy 

rendelkeznének. A Bíróság ugyanakkor azt is kimondta, hogy bár a 

részmunkaidős foglalkoztatás nincs kizárva a munkavállalók szabad 

mozgására vonatkozó szabályok alkalmazási köréből, az csak olyan 

tevékenységeket takarhat, amelyek valódiak és ténylegesek, kizárva ezzel az 

olyan korlátozott hatókörű tevékenységeket, amelyek mellékesek és 

járulékos jellegűek. 
 
A 139/85. sz. Kempf ügy77 tényállása szerint a német állampolgár Kempf 

Hollandiában élt, és ott részmunkaidőben, heti tizenkét órában 

zenetanárként dolgozott. A holland hatóságok elutasították a tartózkodási 

engedély iránti kérelmét azzal az indokkal, hogy a holland jogszabályok 

értelmében nem minősül kiváltságos helyzetű közösségi állampolgárnak, 

tekintettel arra, hogy a holland pénzügyi közalapokhoz fordult, és így 

nyilvánvalóan nincs olyan helyzetben, hogy a munkavállalóként végzett 

tevékenységéből származó jövedelemből fedezze a megélhetési költségeit. A 

Bíróság előtt a holland és a dán kormány azon a véleményen volt, hogy a 

létminimumnál alacsonyabb jövedelmet nyújtó munka a fogadó tagállam 

meghatározása szerint nem tekinthető valódi és tényleges 

munkatevékenységnek, ha az érintett személy a pénzügyi közalapokból 

származó szociális segélyt kér. Ilyen esetben a munka nem az életszínvonal 

javítását szolgálja közvetlenül, hanem inkább a fogadó országban a 

szükséges létminimum elérését biztosító eszköz, tehát nem minősül a 

Szerződés által meghatározott gazdasági tevékenységnek. A szóbeli 

tárgyaláson a holland kormány a kétségbe vonta, hogy a Levin-ítélet alapján 

a heti tizenkét óraadásból álló tanári tevékenységet önmagában valódi és 

tényleges tevékenységnek lehet-e tekinteni. A Bíróság elutasította a 

tagállamok érveit, megállapítva, hogy amennyiben valamely tagállam 

állampolgára, aki egy másik tagállam területén önmagában valódi és 

tényleges tevékenységnek tekinthető munkatevékenységet folytat, e 

tagállam pénzügyi közalapjaiból származó pénzügyi támogatást vesz 

igénybe az e tevékenységből származó jövedelem kiegészítése érdekében, 

ez nem jelenti azt, hogy a munkavállalók szabad mozgására vonatkozó 

közösségi jogi rendelkezések nem vonatkoznak rá. 
 
A munkavállaló uniós jogi fogalmába a ténylegesen foglalkoztatottakon 

kívül – külön szabályok értelmében – a munkaképtelenné vált személyek, a 

kényszerű munkanélküliek, valamint az álláskeresők is beletartozhatnak. A 

                                                 
77 A Bíróság 1986. június 3-i ítélete.  R. H. Kempf kontra Staatssecretaris van Justitie.  

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Raad van State - Hollandia. 139/85. sz. ügy 



82                                                     II. FEJEZET 

Bíróság ezen esetekben is kiterjesztő hatályú gyakorlatot követ. A C-292/89. 

sz. Antonissen ügy78 tényállása szerint a belga állampolgárságú Antonissent 

három évvel az Egyesült Királyságba érkezését követően 

szabadságvesztésre ítélték kokain illegális birtoklása miatt. Feltételes 

szabadságra bocsátását követően kiutasították az ország területéről. 

Antonissen arra való hivatkozással fellebbezte meg a döntést, hogy mint 

közösségi állampolgár, a vonatkozó 64/224/EGK irányelv védelme alatt áll. 

A brit bíróság véleménye szerint azonban, mivel már több mint hat hónapja 

brit területen keresett munkát, nem tekinthető közösségi munkavállalónak, 

ezért nem hivatkozhat erre az irányelvre. Az álláskeresőket megillető 

tartózkodási jog azonban időben korlátozható, és maguk a tagállamok 

jogosultak e célból három hónapnál nem rövidebb, ésszerű határidőt szabni. 

Az ügy tényállása idején ez a határidő hat hónap volt az Egyesült 

Királyságban. A Bíróság a válaszában előbb rámutatott arra, hogy a 

közösségi jogi rendelkezések nem határozzák meg, meddig tartózkodhatnak 

a közösségi állampolgárok munkakeresés céljából egy másik tagállam 

területén. A brit jog által biztosított hat hónapos határidőről pedig 

megállapította, hogy határidő alapvetően elegendőnek tűnik ahhoz, hogy az 

érdekeltek megismerjék az érintett tagállam területén szakmai 

képesítésüknek megfelelő állásajánlatokat, és hogy adott esetben az 

alkalmazás érdekében megtegyék a szükséges lépéseket, amennyiben egy 

ilyen határidő nem veszélyezteti a szabad mozgás alapelvének gyakorlati 

hatékonyságát. A Bíróság azonban azt is leszögezte, hogy amennyiben a 

kérdéses határidő leteltét követően az érdekelt bizonyítja, hogy a 

munkakeresést továbbra is folytatja, és reális lehetőség van arra, hogy őt 

alkalmazzák, akkor a fogadó tagállam területéről nem utasítható ki. 

 

 

2. A munkavállaláshoz való jog tartalma a Szerződésben 
  

Az EUMSZ 45. cikkének (2) és (3) bekezdése sorolja fel a munkavállalás 

szabadságának részjogosítványait, amelyek a következők: 

- jog az állampolgárság alapján történő minden megkülönböztetéstől 

mentes elbánásra a foglalkoztatás, a javadalmazás, valamint az egyéb 

munka- és foglalkoztatási feltételek tekintetében; 

- a tényleges állásajánlatokra történő jelentkezés joga; 

                                                 
78 A Bíróság 1991. február 26-i ítélete. The Queen kontra Immigration Appeal Tribunal, ex 

parte Gustaff Desiderius Antonissen.  Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: High Court 

of Justice, Queen's Bench Division - Egyesült Királyság.  C-292/89. sz. ügy 
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- e célból a tagállamok területén szabad mozgáshoz való jog; 

- munkavállalás céljából valamely tagállamban való tartózkodás joga az 

adott tagállam állampolgárainak foglalkoztatására vonatkozó törvényi, 

rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseknek megfelelően; 

- egy tagállamban történő alkalmazását követően a Bizottság által 

rendeletekben meghatározott feltételek mellett az adott tagállam 

területén maradás joga. 

 

 

3. A 492/2011/EU rendelet a munkavállalók Unión belüli szabad 

mozgásáról és a joggyakorlat 
 

A munkavállalókat megillető, az elsődleges uniós jogban meghatározott 

jogok körét számos másodlagos uniós jogi aktus egészíti ki. Ezek közül a 

két legfontosabb, az uniós polgárok és családtagjaik tagállamok területén 

való szabad mozgáshoz és tartózkodás való jogáról szóló 2004/38/EK 

irányelv, valamint a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló 

492/2011/EK rendelet.79 A rendelet lényegében újrakodifikálta a 

munkavállalók szabad mozgását korábban szabályozó, időközben többször 

is módosított 1612/68/EGK rendeletet.80 
 
A szabad mozgás a munkavállalókat és családtagjaikat megillető alapvető 

jog. A rendelet preambuluma szerint a munkaerő Unión belüli mozgása az 

egyik eszköz, amellyel biztosítják a munkavállalók élet- és 

munkakörülményeinek javítását és társadalmi előrelépésének lehetőségét, 

miközben elősegítik a tagállamok gazdasági igényeinek kielégítését, ezért 

kell erősíteni a tagállamok minden munkavállalójának azt a jogát, hogy a 

választása szerinti tevékenységet folytathassa az Unión belül. A rendelet 

indokolása is kimondja, hogy az ilyen jog megkülönböztetés nélkül 

megilleti az „állandó” munkavállalókat, az idénymunkásokat, a határ menti 

ingázókat és azokat, akik szolgáltatás nyújtása céljából végzik 

tevékenységüket. 

 

 

 

                                                 
79 Az Európai Parlament és a Tanács 492/2011/EU rendelete (2011. április 5. ) a 

munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról (HL L 141., 2011.5.27., 1-12. o.) 
80 A Tanács 1612/68/EGK rendelete (1968. október 15.) a munkavállalók Közösségen belüli 

szabad mozgásáról (HL L 257., 1968.10.19., 2-12. o.) 
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3.1. A foglalkoztatáshoz való jog 

 

A rendelet előírja, hogy a tagállamok állampolgárainak, lakóhelyükre való 

tekintet nélkül, joguk van arra, hogy egy másik tagállam területén munkát 

vállaljanak és munkát végezzenek az adott tagállam állampolgáraira 

vonatkozó szabályoknak megfelelően, és különösen joguk van egy másik 

tagállam területén, az adott állam állampolgáraival azonos feltételekkel, 

munkát vállalni. A tagállamok állampolgárait és a bármely tagállam 

területén tevékenységet folytató munkáltatókat megilleti az a jog, hogy 

kicserélhetik az állásajánlatokat és az állásra benyújtott pályázatokat, 

valamint munkaszerződéseket köthetnek és teljesíthetnek, anélkül, hogy 

megkülönböztetésnek lennének kitéve.  

A rendelet értelmében nem alkalmazható egy tagállam olyan szabályozása, 

amely: 

- Korlátozza az állásajánlatokat és az állásra benyújtott pályázatokat, 

vagy a külföldi állampolgárok jogát arra, hogy munkát vállaljanak és 

végezzenek, illetve ha olyan feltételeket szab, amelyeket a saját 

állampolgárok tekintetében nem kell alkalmazni. Fontos kivétel, hogy 

ez nem vonatkozik a betölthető állás jellege miatt megkívánt 

nyelvismerettel kapcsolatos feltételekre. 

- Annak ellenére, hogy állampolgárságtól függetlenül alkalmazandó, 

kizárólagos vagy fő célja, illetve hatása a többi tagállam 

állampolgárainak távoltartása a betölthető munkahelytől.  

- Nem lehet alkalmazni a tagállamok állampolgáraira az olyan nemzeti 

rendelkezéseket sem, amelyek a külföldiek alkalmazását számban 

vagy részarányban bármely vállalkozásban, tevékenységi ágazatban, 

régióban vagy nemzeti szinten korlátozzák. 

A tagállamok azon állampolgárainak, akik egy másik tagállamban keresnek 

munkát, ugyanazt a segítséget kell nyújtani, mint amilyet a tagállam állást 

kereső saját állampolgárai a munkaügyi hivataloktól vehetnek igénybe. A 

megkülönböztetés tilalmát hivatott szolgálni a rendelet azon szabálya is, 

amely szerint az egyik tagállam állampolgárának alkalmazása és toborzása 

egy másik tagállambeli állásra nem tehető függővé olyan orvosi, 

szakképzési vagy egyéb követelményektől, amely a másik tagállam 

ugyanezt a tevékenységet folytatni kívánó állampolgárával összehasonlítva 

állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetést jelent. 
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3.1.1. A közvetlen diszkrimináció tilalma 

 

Egy ehhez kapcsolódó korai jogeset a 167/73. sz. Bizottság kontra 

Franciaország ügy.81 A közösségi jogtörténetben az ún. francia tengerészek 

ügye néven ismertté vált esetben a Bizottság annak megállapítását kérte a 

Bíróságtól, hogy Franciaország megsértette a Szerződésnek a munkavállalók 

szabad mozgására vonatkozó rendelkezéseit, mivel nem alkalmazta a 

tengerészekre vonatkozó munkajogi szabályokat más tagállamok 

munkavállalóira. Az eset lényege az volt, hogy a francia jogszabályok 

szerint a francia hajók legénységét úgy kellett összeállítani, hogy 

meghatározott arányban francia állampolgárok legyenek, ami nyilvánvalóan 

korlátozta más tagállami polgárok szabad munkavállalását. A francia 

kormány arra hivatkozott, hogy munkavállalókra vonatkozó szerződési 

rendelkezések nem alkalmazhatók a közlekedésre, a tengeri közlekedésre 

pedig különösen nem, csak amennyiben a Tanács így döntene. Az eljárás 

alkalmat adott a Bíróságnak arra, hogy értelmezze a Szerződésnek ezt a 

szakaszát. Az ítélet szerint az a tény, hogy a tengeri és légi közlekedés terén 

a Tanácsnak mérlegelési joga van a jogalkotást illetően, még nem 

következik, hogy a Szerződés más – különösen pedig a belső piac részét 

képező munkavállalók szabad mozgását biztosító – rendelkezéseinek 

alkalmazása ne lenne kötelező a tagállamok számára e közlekedési 

ágazatokban is. A Bíróság emiatt megállapította a tagállami 

kötelezettségszegést. 
 
A közvetlen diszkrimináció egy másik klasszikus példája a C-415/93. sz. 

Bosman ügy, és az abban született ítélet.82 Ebben egy lejárt szerződésű profi 

belga labdarugó szeretett volna átszerződni egy francia klubhoz, az UEFA 

szabályai szerint megállapított nemzeti kvóták azonban limitálták a külföldi 

játékosok számát. Az eset előzményei közé tartozik, hogy a hatvanas évektől 

kezdődően számos nemzeti labdarúgó-egyesület fogadott el olyan 

szabályokat, amelyek korlátozzák a külföldi állampolgár játékosok 

igazolásának vagy pályára állításának lehetőségét. A kikötések 

alkalmazásában az állampolgárság a játékosnak egy adott államot képviselő 

                                                 
81 A Bíróság 1974. április 4-i ítélete. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia 

Köztársaság. 167-73. sz. ügy  
82 A Bíróság 1995. december 15-i ítélete. Union royale belge des sociétés de football 

association ASBL kontra Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA kontra Jean-Marc 

Bosman és társai és Union des associations européennes de football (UEFA) kontra Jean-

Marc Bosman. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Cour d'appel de Liège - Belgium. 

C-415/93. sz. ügy 
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csapatban vagy nemzeti válogatottban való részvételi lehetőségével 

összefüggésben volt meghatározva. 1991-ben az UEFA elfogadta az 

úgynevezett „3+2” szabályt, amelynek értelmében a nemzeti egyesületek 

lehetőséget kaptak arra, hogy háromra korlátozzák a nemzeti bajnokságok 

első osztályú mérkőzésein pályára állítható külföldi állampolgárságú 

játékosok számát, kiegészítve ezt legfeljebb két olyan játékossal, akik 

legalább öt éve megszakítás nélkül az érintett nemzeti szövetség keretén 

belül játszanak, ebből 3 évet a junior szakosztályban. A tagállami bíróság 

úgy vélte, hogy szükséges az állampolgársági kikötésre vonatkozó 

szabályok vizsgálata, tekintettel arra, hogy a Szerződés nem csupán a 

hátrányos megkülönböztetést tiltja, hanem a munkavállalók szabad 

mozgását gátló nem megkülönböztető jellegű akadályokat is, ha ezek nem 

igazolhatók feltétlenül érvényesítendő követelményekkel. A Bíróság a 

Szerződésre és az eset idején hatályban lévő 1612/68/EGK rendeletre 

hivatkozva megállapította, hogy azokkal ellentétes az, ha a sportegyesületek 

szabályzataiban szereplő kikötések korlátozzák a többi tagállam 

állampolgárainak a labdarúgó-mérkőzéseken hivatalos játékosként történő 

részvételéhez való jogát. Az ítélet szerint közömbös az a körülmény, hogy e 

kikötések a játékosok korlátlan munkaviszonyát nem érintik, csupán a 

klubok lehetőségeit a hivatalos mérkőzéseken való pályára állításukat 

illetően. A Bíróság ezt azzal is magyarázta, hogy amennyiben egy hivatásos 

játékos tevékenységének fő célját az ilyen mérkőzéseken való részvétel 

képezi, egyértelmű, hogy egy olyan szabály, amely ezt korlátozza, egyúttal a 

játékos munkavállalási lehetőségeit is korlátozza.  

 

 

3.1.2. A közvetett diszkrimináció tilalma 

 

A viszonylag könnyen azonosítható közvetlenül diszkriminatív 

intézkedésekkel szemben a gyakorlatban sokkal gyakrabban találkozni a 

tagállamok által alkalmazott közvetetten hátrányos megkülönböztetést 

eredményező eszközökkel, amelyek a semlegesség látszata ellenére 

hatásukban korlátozóak. 
 
A 15/69. sz. Ugliola ügyben83 az eset névadója olasz állampolgárként 

Németországban dolgozott, és kifogást emelt azzal a német jogszabállyal 

szemben, amely a munkahely megőrzésével kapcsolatban a 

                                                 
83 A Bíróság 1969. október 15-i ítélete. Württembergische Milchverwertung-Südmilch AG 

kontra Salvatore Ugliola. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Bundesarbeitsgericht - 

Németország. 15-69. sz. ügy 
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munkaviszonyba beszámította ugyan a katonai szolgálatban töltött időt is, 

azonban csak abban az esetben, ha azt a német hadseregben töltötték le. Az 

ítélet szerint az a nemzeti törvény, amely a munkából a katonai szolgálat 

miatti távolmaradással járó hátrányok elkerülését célozza arra az esetre, ha a 

munkavállaló a korábbi munkáltatójánál helyezkedik el újra, úgy, hogy 

különösen a katonai szolgálatban eltöltött időt munkaviszonyban eltöltött 

időnek minősíti, a foglalkoztatási- és munkafeltételek keretében helyezkedik 

el. A Bíróság megállapította, hogy a katonai szolgálat miatti 

távolmaradásnak az alkalmazási feltételekre ható hátrányaitól a 

munkavállalókat védő nemzeti jogszabályt alkalmazni kell az érintett állam 

területén foglalkoztatott más tagállambeli állampolgárok tekintetében is, 

akik származási országukban hadkötelesek. 
 
A C-419/92. sz. Scholz ügy84 tényállása szerint egy egyetemei menzai 

álláshely betöltésénél a felvételi szempontrendszerben többletpontot kaptak 

azok, akik korábban a közszolgálati szektorban dolgoztak, azonban csak az 

olasz állami alkalmazást tudták be ilyennek. Az eredetileg német 

állampolgárságú Scholz bár Olaszországban ment férjhez, és ott 

állampolgárságot is szerzett, mégis elutasították a korábban 

Németországban szerzett szolgálati idejének beszámítását. A Bíróság 

megállapította, hogy a Szerződés nemcsak a tagállami hovatartozás szerinti 

nyílt diszkriminációt tiltja, hanem annak bármely burkolt formáját is, 

amelyek ugyanarra az eredményre vezetnek. Az ítélet ennek megfelelően 

kimondta, hogy indokolatlan közvetett diszkriminációnak minősül annak 

elutasítása, hogy az adott személynek egy másik tagállamban teljesített 

közalkalmazotti jogviszonyát figyelembe vegyék azon többletpontok 

kiszámításánál, amelyek meghatározzák a jelentkezők sorrendjében elfoglalt 

helyét. 
 
A C-138/02. sz. Collins ügyben85 közvetetten diszkriminatívnak minősült az 

a brit szabályozás, amely egy álláskeresési támogatás ír-amerikai kettős 

állampolgár általi elnyerését a tagállamban való ténylege ott-tartózkodástól 

tette függővé. Az alapügy tényállása szerint Collins az Egyesült Államokban 

született, amerikai-ír kettős állampolgár volt, aki 1980-ban és 1981-ben 

körülbelül tíz hónapos időtartamra visszatért az Egyesült Királyságba, 

                                                 
84 A Bíróság 1994. február 23-i ítélete. Ingetraut Scholz kontra Opera Universitaria di 

Cagliari és Cinzia Porcedda. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Tribunale 

amministrativo regionale per la Sardegna - Olaszország. C-419/92. sz. ügy 
85 A Bíróság 2004. március 23-i ítélete. Brian Francis Collins kontra Secretary of State for 

Work and Pensions. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Social Security Commissioner 

- Egyesült Királyság. C-138/02. sz. ügy 
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amely idő alatt részmunkaidőben és alkalmi jelleggel bárokban és a 

kereskedelemben dolgozott, majd 1981-ben visszatért az Egyesült 

Államokba. Collins 1998-ban visszatért az Egyesült Királyságba, hogy ott a 

szociális szolgáltatási ágazatban találjon munkát, ezzel egyidőben 

munkakeresési támogatás iránti kérelmet nyújtott be, amelyet elutasítottak. 

A Bíróság elsőként megállapította, hogy Collins-nak nem volt kellően 

szoros kapcsolata az Egyesült Királyság munkaerőpiacával, a helyzete ezért 

azon tagállami állampolgár helyzetéhez hasonlítandó, aki először keres 

másik tagállamban munkát. A Bíróság megvizsgálta azt is, hogy az egyenlő 

bánásmód elvével ellentétes-e az olyan nemzeti szabályozás, amely az 

álláskeresési támogatás nyújtását tartózkodásra vonatkozó feltételhez köti. A 

Bíróság kimondta, hogy a brit szabályozás eltérő bánásmódról rendelkezik 

aszerint, hogy az Egyesült Királyságban szokásos tartózkodási hellyel 

rendelkező személyről van-e szó, vagy sem. Mivel e feltételt az adott 

tagállam állampolgárai általában könnyebben teljesíthetik, az említett 

szabályozás hátrányos azon tagállami állampolgárok számára, akik a más 

tagállam területén történő álláskeresés céljából éltek szabad mozgáshoz 

fűződő jogukkal. A Bíróság ugyanakkor elfogadta a tagállam igazolási 

kérelmét, arra hivatkozással, hogy  jogos a nemzeti jogalkotó részéről az a 

törekvés, hogy megbizonyosodjon szociális kedvezmény jellegű támogatás 

kérelmezői és a földrajzi munkaerőpiac közötti valós kapcsolat 

fennállásáról. Jogszerűnek tekinthető ezért a tagállam részéről, hogy csak 

annak megállapítását követően nyújtja az álláskeresőknek járó ellátást, hogy 

tényleges kapcsolat áll fenn az álláskereső személy és ezen állam 

munkaerőpiaca között. Ilyen kapcsolat fennállása többek között akkor 

állapítható meg, ha a szóban forgó személy ésszerű hosszúságú időn 

keresztül ténylegesen állást keresett a szóban forgó állam területén. Az 

Egyesült Királyság tehát megkövetelheti az ilyen támogatást kérelmező 

személyek és a saját munkaerőpiaca közötti kötelék meglétét. 
 
A 379/87. sz. Groener ügy86 egy adott állás betöltéséhez megkívánt 

nyelvismeret követelményéhez kapcsolódik. Az alapeljárás a holland 

állampolgár Groener asszony, valamint az ír oktatási miniszter és Dublin 

városának szakoktatási bizottsága között folyamatban lévő per keretében 

merültek fel. A jogvita abból eredt, hogy miután az érdekelt nem járt sikerrel 

az ír nyelv ismeretének értékelésére szánt vizsgán, a miniszter elutasította 

                                                 
86 A Bíróság 1989. november 28-i ítélete. Anita Groener kontra Minister for Education and 

the City of Dublin Vocational Educational Committee. Előzetes döntéshozatal iránti 

kérelem: High Court - Írország. C-379/87. sz. ügy 
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Groener asszony kinevezését egy állandó, teljes munkaidős művészeti tanári 

állásra. Az ezt követően Groener asszony és munkaadója által annak 

érdekében tett lépések, hogy lehetővé tegyék felvételét a következő 

akadémiai évre teljes munkaidős tanárként ideiglenes szerződéssel, vagy 

felmentést adjanak számára ír nyelvtudása bizonyításának kötelezettsége 

alól, nem vezettek sikerre. Groener ezt követően bírósági felülvizsgálat 

iránti eljárást indított a dublini High Court előtt. Az ír nyelvismeret 

bizonyításának kötelezettsége egyébként – a más tagállamok állampolgárai 

részére esetleg előírt mentességek kivételével – megkülönböztetés nélkül 

alkalmazandó volt a nemzeti és a közösségi állampolgárokra. A Bíróság 

elsőként azt vizsgálta meg, hogy az állami szakközépiskolákban, teljes 

munkaidőben gyakorolt, állandó művészeti tanári állás olyan jellegű állás-e, 

amely indokolja az ír nyelv ismeretének elvárását. Az alapügy adataiból 

megállapítható volt, hogy a művészeti oktatás, mint az állami 

szakközépiskolában oktatott tantárgyak többsége alapvetően, csaknem 

kizárólag, angolul zajlott, ezért az ír nyelv ismerete nem elengedhetetlen a 

kérdéses oktatás által megkövetelt különleges feladatok teljesítéséhez. A 

Bíróság ezt követően értékelte Írország nyelvi szempontból különleges 

helyzetét is, amely szerint az ír, mint nemzeti nyelv, az első hivatalos nyelv, 

ugyanakkor az angol nyelv második hivatalos nyelvként elismert. A 

tagállam érvelése szerint, ha az ír nyelvet nem beszéli az ír lakosság egésze, 

akkor az ír kormányok által sok éve folytatott politika célja nem csupán e 

nyelv, mint a nemzeti identitás és kultúra kifejezési eszközének fenntartása, 

hanem használatának előmozdítása is. Írország tehát úgy vélte, hogy az 

állami szakközépiskolák tanárainak azon kötelezettsége, hogy 

rendelkezzenek bizonyos ír nyelvismerettel, az ír kormány által e politika 

keretében elfogadott intézkedések közé tartozik. A Bíróság elfogadva ezt az 

érvet megállapította, hogy az állami szakközépiskolában az állandó, teljes 

munkaidős tanári állás egy olyan jellegű állás, amely indokolttá teszi a 

nyelvi ismeretek elvárását, amennyiben a kérdéses nyelvi elvárás a nemzeti 

nyelv, amely ezzel egyidejűleg az első hivatalos nyelv is, fejlesztési 

politikájának részét képezi, és amennyiben ez az elvárás arányosan és 

megkülönböztetéstől mentesen kerül végrehajtásra. 
 
A nyelvismeret igazolásához kapcsolódik a C-281/98. sz. Anognese ügy.87 

Az alapügy tényállása szerint Angonese, aki olasz állampolgár, német 

                                                 
87 A Bíróság 2000. június 6-i ítélete. Roman Angonese kontra Cassa di Risparmio di 

Bolzano SpA. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Pretore di Bolzano - Olaszország. C-

281/98. sz. ügy 
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anyanyelvű és Bolzano tartományban lakott, Ausztriába ment, hogy ott 

folytassa tanulmányait, majd pénzintézeti magánvállalkozásnál 

munkavállalással kapcsolatos pályázatra pályázóként jelentkezett, azonban 

azt elutasították egy bizonyítvány hiánya miatt. A pályázaton való részvétel 

feltételei között ugyanis egy kétnyelvű (olasz/német) „B” típusú 

bizonyítvány megszerzése szerepelt, amely bizonyítványt a Bolzano-i 

tartománynak egy közigazgatási szerve bocsátja ki egy kizárólag ebben a 

tartományban megtartott vizsgát követően. A kérdést feltevő bíró azt 

állapította meg, hogy annak ellenére, hogy Angonese nem rendelkezett ezen 

bizonyítvánnyal, tökéletesen beszélt mindkét nyelven. Angonese a 

bizonyítvány kötelező megszerzését kifogásolta, amelyet a Szerződésben 

biztosított, a munkavállalók szabad mozgásának elvével ellentétesnek ítélt. 

A Bíróság előbb rögzítette, hogy Szerződés megfogalmazott 

megkülönböztetés tilalmának elvét általánosságban fogalmazták meg és ez 

nem konkrétan a tagállamoknak szól, ezért az állampolgárságon alapuló 

megkülönböztetés tilalma nem csupán a hatóságok tevékenységére kötelező, 

hanem a más természetű olyan szabályozásokra is kiterjed, amelyeknek 

célja a munkaviszony és a szolgáltatásnyújtás kollektív módon történő 

szabályozása. A konkrét tényállást illetően a Bíróság megállapította, hogy 

azoknak a személyeknek, akik nem laknak ebben a tartományban, csak 

kevés lehetőségük van e bizonyítvány megszerzésére és így számukra 

nehéz, sőt lehetetlen a szóban forgó munkát megkapni. A Bíróság szerint az 

olyan feltétel, amely a munkába állásra vonatkozó pályázaton való 

pályázóként való jelentkezés jogát a csak az egyik tagállam egyetlen 

tartományában megszerezhető nyelvi diplomának rendeli alá és minden 

ezzel egyenértékű más bizonyító eszköz előterjesztését megtiltja, csak akkor 

lehet indokolt, ha az érintett személyek nemzeti hovatartozásától független 

objektív és a jogosan követett céllal arányban álló megfontolásokon 

alapulna. Mivel az alapügyben a tagállam nem bizonyított ilyen körülményt, 

a Bíróság megállapította, hogy ez az előírás a Szerződdel ellentétes és 

állampolgárság alapján történő megkülönböztetésnek minősül. 

 

 

3.1.3.   A munkavállalók szabad mozgásának nem diszkriminatív 

korlátozásai 

 

A Bíróság esetjogában és a tagállamok gyakorlatában igen korán felmerült, 

hogy adott esetben nem csak a diszkriminatív intézkedések jelenthetnek 

kockázatot a munkavállalók szabad mozgásának megvalósulására. Kérdés, 

hogy a saját állampolgárokra és a többi tagállami állampolgárra egyaránt 
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vonatkozó tagállami rendelkezések megvalósíthatnak-e tagállami 

kötelezettségszegést az EUMSZ 45. cikkének vonatkozásában. 
 
A már hivatkozott Bosman ügynek volt egy olyan eleme, amely éppen 

ehhez a kérdéshez kapcsolódik. Bosman átigazolását ugyanis nemcsak a 

fentebb részletezett állampolgársági kikötések korlátozták, hanem a nemzeti 

labdarúgó-szövetségek azon szabályai is, amelyek szerint a hivatásos 

játékosok csak egy nagyobb összegű, a kinevelő klubok részérő történő 

képzési díj kifizetése után szerződhettek le egy másik tagállami csapathoz. A 

Bíróság az ítéletben kimondta, hogy az olyan rendelkezések, amelyek 

megakadályozzák valamely tagállam állampolgárait abban vagy 

visszatartják attól, hogy a szabad mozgásra vonatkozó jogukat gyakorolva 

elhagyják származási országukat, e szabadság akadályait képezik, még 

abban az esetben is, ha a munkavállalók állampolgárságától függetlenül 

alkalmazandóak. Az adott tényállást illetően az ítéletben megállapításra 

került, hogy átigazolási szabályok ugyanúgy vonatkoztak az ugyanazon 

tagállamon belüli különböző nemzeti egyesületekhez tartozó klubok közötti 

átigazolásokra, és hasonló szabályok rendezték az ugyanazon nemzeti 

egyesülethez tartozó klubok közötti átigazolásokat is. A Bíróság szerint 

azonban e szabályok alkalmasak azon játékosok szabad mozgásának 

korlátozására, akik másik tagállam területén kívánják tevékenységüket 

gyakorolni, amennyiben megakadályozzák vagy visszatartják őket attól, 

hogy eredeti klubjukat elhagyják még akkor is, ha szerződésük már lejárt. 

Az ítélet ezt azzal is indokolta, hogy a szabályok előírták, hogy a hivatásos 

labdarúgó-játékosok nem gyakorolhatják tevékenységüket egy másik 

tagállamban letelepedett új klubban, ha ez a klub nem fizet a korábbi részére 

egy bizonyos átigazolási díjat, melynek összegét a klubok vagy a 

sportegyesületek szabályzatai határozzák meg, e szabályok akadályozzák a 

munkavállalók szabad mozgását. A Bíróságnak ezt a döntése a Dassonville-

formulát idézi abban a tekintetben, hogy főszabályként minden tagállami 

intézkedést az uniós jogba ütközőnek tekint, amely akadályozzák vagy 

akadályozhatják a munkavállalók szabad mozgását. 

 

 

3.2. A foglalkoztatás során biztosított egyenlő bánásmód követelménye 

 

Ezek a jogok a munkavégzés során biztosítanak a más tagállami állampolgár 

munkavállalónak a hazai munkavállalókkal egyenlő bánásmódot bizonyos 

területeken. A rendelet 7-9. cikke értelmében: 
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- A más tagállami állampolgárt a foglalkoztatási és munkafeltételek 

tekintetében nem kezelhetik állampolgársága miatt a hazai 

állampolgároktól eltérő módon, különösen, ami a javadalmazást, a 

munkaviszony megszüntetését és munkanélkülivé válás esetén az 

újraelhelyezést vagy újrafoglalkoztatást illeti. 

- A hazai munkavállalókkal azonos szociális és adókedvezményeket 

élvez. 

- A hazai munkavállalókat megillető jog alapján és azonos feltételek 

szerint részesül a szakiskolai képzésben és az átképzésben. 

- Semmis a kollektív vagy egyéni szerződés vagy bármely más 

kollektív megállapodás azon rendelkezése, amely másik tagállam 

állampolgárait illetően megkülönböztető feltételeket határoz meg vagy 

engedélyez a foglalkoztathatóság, a foglalkoztatás, a javadalmazás, 

egyéb munkafeltételek vagy a munkaviszony megszüntetése 

tekintetében. 

- Egyenlő bánásmód illeti a szakszervezeti tagság és az azzal 

kapcsolatos jogok gyakorlásának vonatkozásában, beleértve a 

szavazati jogot is, és egy szakszervezet ügyviteli vagy vezetői 

tisztségeire való választhatóság jogát is. A köztestületek vezetésében 

való részvételből és a közjogi hivatalviselésből kizárható. Továbbá 

joga van arra, hogy megválasszák a vállalkozás munkavállalói 

képviseleti szervébe. 

- Ugyanazokat a jogokat és kedvezményeket élvezi, amelyeket a hazai 

állampolgároknak nyújtanak lakhatási ügyekben, beleértve a számára 

szükséges lakás tulajdonjogának a megszerzését is.88 
 
A 65/81. sz. Reina ügy89 a szociális előnyökkel volt kapcsolatos. Az 

alapeljárás egy közigazgatási jogvita keretében merült fel, amely egy 

születési kölcsön igénylése miatt indult egy olasz állampolgársággal 

rendelkező, de munkavállalóként Németországban élő házaspár és egy 

német tartomány irányítása alatt álló pénzintézet, mint közjogi intézmény 

között. A Reina házaspár, ikerszületés miatt igényeltek gyermekszületési 

kölcsönt. A Landeskreditbank azonban megtagadta a kölcsön folyósítását 

azzal az indokkal, hogy a kölcsön csak abban az esetben adható, 

amennyiben legalább a házastársak egyike német állampolgár. Az ügyben az 

                                                 
88 Lásd ehhez a Bíróság 305/87. sz. ügyben 1989. május 30-ban hozott ítéletét. Az Európai 

Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság. Tagállami kötelezettségszegés.  
89 A Bíróság 1982. január 14-i ítélete. Francesco Reina és Letizia Reina kontra 

Landeskreditbank Baden-Württemberg. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: 

Verwaltungsgericht Stuttgart - Németország. 65/81. sz. ügy 
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merült fel értelmezendő kérdésként, hogy a rendeletben említett „szociális 

kedvezmény” fogalma magába foglalja-e egy közjogi hitelintézet által a 

nemzeti irányelvek alapján és az állam pénzügyi segítségével folyósított 

kamatmentes születési kölcsönöket is az alacsony jövedelmű családok 

számára, a születések számának elősegítése érdekében. A német pénzintézet 

érvelése szerint ezt a rendelkezést nem lehet a szóban forgó kölcsönre 

alkalmazni, mivel nincs semmiféle kapcsolat a kölcsön igénylése és a 

kedvezményezett munkavállalói minősége között, valamint az a tény, hogy a 

kölcsönt megtagadták, semmilyen formában nem akadályozza a 

munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgását. A Bíróság ezzel 

szemben megállapította, hogy egyrészt azok a szóban forgó születési 

kölcsönök, elvben megfelelnek azoknak a szempontoknak, amely szerint 

olyan szociális kedvezménynek lehet őket tekinteni, amelyeket minden 

tagállam munkavállalóinak lehet nyújtani az állampolgárságon alapuló 

bármilyen megkülönböztetés nélkül, másrészt „szociális kedvezmény” 

fogalma nemcsak a jogosultság alapján juttatott kedvezményeket foglalja 

magába, hanem a mérlegelés alapján szerzetteket is. Utóbbi tekintetében az 

ítélet kimondja, hogy az egyenlő bánásmód elve megköveteli, hogy a 

kedvezményekhez a többi tagállam állampolgára ugyanolyan feltételekkel 

juthasson hozzá, mint az állam saját állampolgárai, az utóbbiak kölcsön 

igénylésére irányadó ugyanolyan feltételek alapján.  
 
A munkavállalókat megillető nyelvhasználati jogokkal függ össze a 137/84. 

sz. Mutsch ügy.90 Az alapeljárás Robert Mutsch, Belgiumban, Saint-Vith-ben 

lakó luxembourgi állampolgár ellen indított büntetőeljárás volt, amely 

németnyelvű község a Verviers-i büntetőbíróság illetékességi területén 

helyezkedik el. Mutsch urat a Verviers-i büntetőbíróság távollétében 

pénzbírságra ítélte. Ezen ítélet ellen fellebbezett, és ugyanakkor a bírósági 

ügyekben a nyelvhasználatra vonatkozó azon szabályokra hivatkozott, 

amelyek alapján kérhette, hogy az eljárást a bíróság előtt német nyelven kell 

lefolytatni. A kérelmének helyet adó bírósági ítélet ellen az ügyészség 

fellebbezést nyújtott be azzal az indokkal, hogy a vádlott nem belga 

állampolgár, így nem veheti igénybe az említett kedvezményt. A Bíróságnak 

az volt az álláspontja, hogy az a jog, hogy valaki a lakóhely szerinti 

tagállam bíróságai előtt folyó eljárásban a nemzeti munkavállalók számára 

nyújtott azonos feltételek mellett saját nyelvét tudja használni, jelentős 

módon hozzájárul a migráns munkavállalónak és családjának a befogadó 

                                                 
90 A Bíróság 1985. július 11-i ítélete. Ügyészség kontra Robert Heinrich Maria Mutsch. 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Cour d'appel de Liège - Belgium. 137/84. sz. ügy 
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ország környezetébe való integrálódásához, ezen keresztül pedig a 

munkavállalók szabad mozgására vonatkozó célkitűzés megvalósításához. 

Ezért a Bíróság úgy ítélte meg, hogy ezt a jogot a „szociális kedvezmény” 

fogalmához tartozónak kell tekinteni. A Bíróság döntése értelmében így egy 

adott tagállam munkavállalója számára, aki egy másik tagállamban 

rendelkezik lakóhellyel, biztosítani kell azt a jogot, hogy a vele szemben 

indított büntetőeljárásnak az eljáró bíróság előtt rendes körülmények között 

használt nyelvtől eltérő nyelven történő lefolytatását kérje, amennyiben a 

hazai munkavállalók, ugyanolyan feltételek mellett jogosultak erre. 
 
A 32/75. sz. Christini ügy91 szintén a szociális kedvezmények 

értelmezésével kapcsolatos. Az alapeljárás egy kedvezményes igazolvány 

kiadására irányuló kérelemnek a francia szervek általi elutasítása miatt 

indult, ezt a kérelmet egy Franciaországban lakóhellyel rendelkező olasz 

állampolgár nyújtotta be, akinek szintén olasz állampolgárságú férje 

Franciaországban dolgozott, és ahol egy munkabaleset következtében 

elhunyt, maga után hagyva özvegyét és négy kiskorú gyermekét. A kérelem 

elutasításának indoka a felperes állampolgársága volt, mivel a francia 

jogszabályok alapján a nagycsaládosok számára adott kedvezményes 

igazolványra alapvetően kizárólag a francia állampolgárok, és azok a 

külföldiek jogosultak, akik olyan tagállamból származnak, amelyik ezen a 

területen kétoldalú szerződést kötött Franciaországgal, ami pedig 

Olaszország esetében nem áll fenn. A Bíróság szerint amennyiben egy hazai 

állampolgár özvegye és kiskorú gyermekei jogosultak ilyen igazolványt 

kapni, abban az esetben, ha az apa a kérelmet halála előtt benyújtotta, akkor 

nem lehet különbséget tenni pusztán azért, mert az elhunyt apa másik 

tagállamból származó migráns munkavállaló. Az ítélet szerint a 

munkavállalók szabad mozgásáról szóló közösségi jogszabályok 

szellemével és céljával ütközik a munkavállaló halálát követően a túlélő 

hozzátartozók megfosztása az ilyen kedvezménytől, habár ezt a 

kedvezményt a hazai állampolgár túlélő hozzátartozóinak megadják. A 

Bíróság ezért úgy foglalt állást, hogy a szociális kedvezmények magukban 

foglalják a nemzeti vasúti társaságok által a nagycsaládok számára adott, 

viteldíjkedvezményre jogosító igazolványokat is, jóllehet még akkor is, ha 

ezen kedvezményt a munkavállaló halála után ugyanabban a tagállamban 

tartózkodó családja javára veszik igénybe. 
 

                                                 
91 A Bíróság 1975. szeptember 30-i ítélete. Anita Cristini kontra Société nationale des 

chemins de fer français. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Cour d'appel de Paris - 

Franciaország. 32-75. sz. ügy 
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A 215/87. sz. Schumacher ügyben92 a munkavállalókat megillető 

adóelőnyök kérdésével foglalkozott a Bíróság. Az alapügyben egy 

Belgiumban élő, de Németországban dolgozó belga állampolgársággal 

rendelkező munkavállalót anyagi hátrány ért egy jövedelemadóval 

kapcsolatos német jogszabály miatt. Utóbbiak értelmében, mivel nem 

rendelkezett állandó német lakóhellyel, nem vehetett igénybe bizonyos 

adókedvezményeket. A Bíróság azonban megállapította, hogy a 

Szerződéssel összeegyeztethetetlen egy olyan tagállami rendelkezés, amely 

bizonyos adókedvezményt csak a huzamosabb ideig német területen 

tartózkodó munkavállalóknak biztosít, tekintettel arra, hogy az ingázó 

munkások nagyobbik része nyilvánvalóan nem német állampolgár. 
 
A szakképzéssel kapcsolatos ügyek közül kiemelést érdemel a 293/83. sz. 

Gravier ügy.93 Itt többek között arra kereste a választ a Bíróság, hogy 

milyen típusú oktatás minősül szakképzésnek. Az alapeljárásban Gravier 

kisasszony francia állampolgár, akinek szülei Franciaországban laktak, 

1982-ben jött Belgiumba azért, hogy képregény-művészetet hallgasson egy 

négyéves felsőfokú művészeti tanulmányi kurzus keretében. Az 1982/1983-

as akadémiai évre kérte felmentését a felsőfokú művészeti tanulmányokat 

folytató külföldi hallgatók számára előírt beiratkozási díj megfizetése alól. 

Az intézmény kérelmét elutasította azzal az indokkal, hogy a külföldi 

hallgatónak tudnia kell, hogy a tanulmányok nem ingyenesek. Mivel a kért 

összegek megfizetése nem történt meg a megszabott határidőn belül, a 

következő tanévre a beiratkozását elutasították. Ennek következtében 

belgiumi tartózkodási engedélyét nem hosszabbították meg. A Bíróság jogi 

érvelésének kiindulópontja az volt, hogy míg az oktatás szervezése és az 

oktatáspolitika, nem képezik részét azoknak a területeknek, amelyeket a 

Szerződés a közösségi intézmények hatáskörébe utal, az oktatási és szakmai 

képzési kurzusokba való bejutás és az azokon való részvétel, különösen, ha 

szakképzésről van szó, a Szerződés alkalmazási körébe tartoznak. A Bíróság 

a továbbiakban megállapította, hogy állampolgárságon alapuló 

megkülönböztetésnek minősül az, hogy az olyan hallgatók számára, akik 

más tagállamok állampolgárai a szakoktatásba való bejutás feltételeként egy 

beiratkozási előírása, míg ugyanilyen terhet nem írnak elő a saját hallgatók 

                                                 
92 A Bíróság 1989. március 7-i ítélete. Heinz Schumacher kontra Hauptzollamt Frankfurt 

am Main-Ost. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Hessisches Finanzgericht - 

Németország. 215/87. sz. ügy 
93 A Bíróság 1985. február 13-i ítélete. Françoise Gravier kontra Ville de Liège. Előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem: Tribunal de première instance de Liège - Belgium. 293/83. 

sz. ügy 
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számára. A nemzeti bíróság részéről kérdésként merült még fel, hogy 

melyek azok a kritériumok, amelyek lehetővé teszik annak meghatározását, 

hogy a képregény-művészeti oktatás a szakoktatásba tartozik-e. A Bíróság 

nem kívánta szűkítően értelmezni a szakoktatás fogalmát, éppen 

ellenkezőleg, megállapítva, hogy minden olyan oktatási forma, amely egy 

szakmához, mesterséghez, vagy egy meghatározott álláshoz szükséges 

képesítés megszerzésére készít fel, vagy amely az ilyen szakmák, 

mesterségek vagy állások gyakorlásához szükséges különleges képességet 

biztosítja a szakképzésbe tartozik, bármi is legyen a diákok vagy hallgatók 

életkora és képzési szintje. Ebből következően a képregény-művészeti 

oktatás is része a szakoktatásnak. 
 
A 197/86. sz. Brown ügyben94 szintén a szakképzéshez való egyenlő 

hozzáférés volt napirenden. Brown kettős, francia és brit állampolgársággal 

rendelkezett. Miután Franciaországban élt az érettségiig, 1984-ben visszatért 

az Egyesült Királyságba, ahol Edinburgh-ban dolgozott egy társaságnál. Ezt 

az állást az előzetes döntéshozatalra utaló határozat „egyetem előtti 

szakképzésnek” nevezi. 1984-ben villamosmérnöki oklevéllel elismert 

tanulmányokba kezdett a Cambridge-i Egyetemen. A skót oktatási hivatal 

több, a nemzeti jogon alapuló indok miatt elutasította, hogy felperes 

számára tanulmányi támogatást nyújtson, amely magában foglalja egyrészt a 

megélhetési támogatást, amelynek összege a szülők jövedelmének 

függvénye, másrészt a tandíjnak a hivatal által az egyetemnek történő 

közvetlen kifizetését. Brown keresetet nyújtott be a határozat ellen azt 

állítva, hogy a közösségi jog értelmében joga van a tanulmányi 

támogatáshoz. A Bíróság először is megállapította, azok az egyetemi 

tanulmányok, amelyek egy szakmához, egy mesterséghez vagy egy 

meghatározott álláshoz szükséges képesítés megszerzésére készítenek fel, 

vagy egy ilyen szakma, mesterség, vagy állás gyakorlásához szükséges 

különleges képességet biztosítják a szakképzésbe tartoznak, ugyanakkor az 

1612/68/EGK rendelet értelmében az egyetemek nem tekinthetők 

„szakiskoláknak”. Az ítélet kimondta továbbá, hogy a Szerződés 

alkalmazási területéhez tartozik az egyetem által követelt tandíjaknak a 

tagállam által a hallgatók javára történő kifizetése, ugyanakkor a 

megélhetési támogatás megfizetése nem. A Bíróság tehát úgy ítélte meg, 

hogy bár a Brown-hoz hasonló személyt munkavállalónak kell tekinteni a 

rendelet értelmében, tanulmányaihoz azonban nem jogosult a fogadó 

                                                 
94 A Bíróság 1988. június 21-i ítélete. Steven Malcolm Brown kontra The Secretary of State 

for Scotland. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Court of Session, Outer House 

(Scotland) - Egyesült Királyság. 197/86. sz. ügy 
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tagállam hallgatóinak fizetett és a megélhetésükhöz való hozzájárulásra 

szánt támogatásra. Indokolásként azt hozta fel a Bíróság, hogy Brownt 

kizárólag a tanulmányai megkezdésére tekintettel alkalmazta a munkaadója. 
 
A munkavállalókat megillető szakszervezeti jogokra példa a C-213/90. sz. 

ASTI ügyben95 hozott ítélet. A luxembourgi alapeljárás a Bevándorolt 

Munkavállalókat Támogató Szövetség (ASTI) és a Magánalkalmazottak 

Kamarája között folyamatban lévő jogvitában merült fel. A tagállami 

szabályozás értelmében a szakmai kamarák jogosultak javaslatokat tenni a 

kormánynak, amelyet utóbbi köteles megvizsgálni és a parlamentnek 

továbbítani. A törvényhozónak ki kell kérnie a szakmai kamarák véleményét 

minden őket érintő törvény, rendelet és határozat meghozatalakor. A nemzeti 

jog szerint azonban csak a luxemburgi állampolgársággal rendelkező 

személyek vehettek részt választóként a kamarák tagválasztásán. Az ASTI 

úgy döntött, hogy nem fizet az említett kamara részére járulékot, mivel 

értelmetlennek tűnik számára, hogy olyan szervezetnek fizessen 

munkavállalói terhére, ahonnan ők ki vannak zárva. A Bíróság álláspontja 

szerint az 1612/68/EGK rendelet által biztosított szakszervezeti jogok 

gyakorlása túlmutat a szűken vett szakszervezetek körén, és magában 

foglalja különösen a munkavállalóknak olyan szervezetekben való 

részvételét, amely habár nem rendelkezik a szakszervezetek jogi 

minőségével, azonban hasonló védelmi és munkavállalói érdekképviseleti 

feladatokat tölt be. A Bíróság döntése alapján ezért a Magánalkalmazottak 

Kamarájához hasonló szervezet tagjainak megválasztásában való részvételt 

– amely szervezetnek mind a tag munkavállalók érdekvédelméhez kötődő 

általános célkitűzése, mind többi feladatainak többsége egy szakszervezeti 

jellegű intézményre jellemző ismérvek – a fent idézett rendelkezés 

értelmében szakszervezeti jognak kell tekinteni, anélkül, hogy állást kellene 

foglalni abban a kérdésben, vajon egy ilyen szakmai kamarát 

szakszervezetnek kell-e minősíteni. A luxembourgi szabályozás emiatt 

ellentétesnek bizonyult a közösségi joggal. 

 

 

3.3. A családtagokat megillető jogosítványok 

 

A családtagokat megillető jogokat részben a rendelet, részben a 2004/38/EK 

                                                 
95 A Bíróság 1991. július 4-i ítélete. Association de soutien aux travailleurs immigres 

(ASTI) kontra Chambre des employés privés. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Cour 

de cassation - Luxemburgi Nagyhercegség. C-213/90. sz. ügy 
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irányelv tartalmazza. Az irányelv értelmében családtagnak minősülnek:  

a) a házastárs; 

b) az uniós polgár élettársa, akivel egy tagállam jogszabályai alapján 

létrejött regisztrált élettársi kapcsolatban él, ha a fogadó tagállam 

jogszabályai a regisztrált élettársi kapcsolatot a házassággal 

egyenértékűnek tekintik, és a fogadó tagállam vonatkozó 

jogszabályaiban megállapított feltételekkel összhangban; 

c) az uniós polgár, házastársa, vagy a b) pontban meghatározott élettársa 

egyenesági leszármazottai, akik 21. életévüket nem töltötték be vagy 

eltartottak; 

d) az uniós polgár, házastársa, vagy a b) pontban meghatározott élettársa 

eltartott egyenesági felmenői. 
 

Az uniós polgársággal nem rendelkező családtagokat megillető jogokat 

szintén az irányelv határozza meg. Ezek a közül a fontosabbak a 

következők: 

- Három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosultak az uniós 

polgárokat kísérő vagy hozzá csatlakozott családtagok, amennyiben az 

uniós polgárt valamilyen jogcímen megilleti a három hónapot 

meghaladó tartózkodás joga. 

- Az uniós polgár halála nem vonja maga után azon családtagjai 

tartózkodási jogának elvesztését, akik nem valamelyik tagállam 

állampolgárai, és akik a fogadó tagállamban az uniós polgár halálát 

megelőzően legalább egy évig mint családtagok tartózkodtak. 

- A huzamos tartózkodási jog elnyeréséig az érintett személyek 

tartózkodási joga továbbra is attól a követelménytől függ, hogy 

bizonyítsák, hogy munkavállalók vagy önálló vállalkozók, vagy 

elegendő forrással rendelkeznek önmaguk és családtagjaik számára 

ahhoz, hogy ne jelentsenek terhet a fogadó tagállam szociális 

segítségnyújtási rendszerére tartózkodásuk ideje alatt, és teljes körű 

egészségbiztosítással rendelkeznek a fogadó tagállamban, vagy a 

fogadó tagállamban már beilleszkedett olyan család tagjai, amelynek 

egyik tagja megfelel ezeknek a feltételeknek. Ezek a családtagok 

kizárólag személyes alapon tartják meg tartózkodási jogukat. 

- A huzamos tartózkodás jogát azokra a családtagokra is alkalmazni 

kell, akik nem valamelyik tagállam állampolgárai, és az uniós 

polgárral jogszerűen öt éven át folyamatosan tartózkodtak a fogadó 

tagállamban. 

- Az állampolgárságra tekintet nélkül, az uniós polgár azon családtagjai, 

akik tartózkodási joggal vagy huzamos tartózkodási joggal 
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rendelkeznek egy tagállamban, jogosultak ott munkaviszonyt 

létesíteni vagy önálló vállalkozói tevékenységet folytatni. 
 
A rendelet 10. cikke értelmében egy másik tagállamban foglalkoztatott vagy 

alkalmazásban álló állampolgár gyermekei, ha a gyermekek a fogadó állam 

területén rendelkeznek lakóhellyel, az állam saját állampolgáraival azonos 

feltételekkel nyernek felvételt általános oktatási intézménybe, szakmunkás- 

és egyéb szakképzésre. A tagállamok támogatnak minden erőfeszítést, amely 

lehetővé teszi, hogy ezek a gyermekek a képzéseken a lehető legjobb 

feltételekkel vegyenek részt. Ehhez kapcsolódik a 9/74. sz. Casagrande 

ügy.96 Az alapügyben olasz állampolgárságú felperes, aki egyben egy, az 

NSZK-ban foglalkoztatott olasz munkavállaló gyermeke, középiskolai 

oktatásban vett részt Münchenben, és a várostól az oktatás támogatásáról 

szóló bajor törvény alapján havi 70 német márka összegű oktatási támogatás 

kiutalását követelte. Az önkormányzat a támogatás folyósítását azzal 

indokolva tagadta meg, hogy a hivatkozott jogszabály csak a németekre, 

valamint a hontalan és a menedékjogot élvező külföldiekre érvényes. Az 

előzetes döntéshozatali kérelem arra vonatkozott, hogy a tagállami 

szabályozás összhangban van-e a rendelet ezen szakaszával. A Bíróság a 

válaszának megfogalmazásához segítségül hívta az akkor hatályos rendelet 

egyik preambulumbekezdését, amely szerint a rendelet egyebek mellett 

azért került kibocsátásra, hogy kiküszöböljék a munkavállalók szabad 

mozgásának olyan akadályait is, amelyek a munkavállalónak azt a jogát 

érintik, hogy a családja csatlakozhasson hozzá, és a családnak a befogadó 

országba történő integrálódásra lehetősége legyen. A Bíróság szerint ebből 

az következik, hogy egy külföldi munkavállaló olyan gyermeke esetében, 

aki középiskolai tanulmányokat kíván folytatni, a gyermeknek, a befogadó 

ország jogszabályai által a képzés támogatására előirányzott előnyökből 

ugyanazokkal a feltételekkel kell részesülnie, mint az adott országban a vele 

azonos helyzetben lévő gyermekeknek. A Bíróság tehát úgy tekinti, hogy a 

rendelet által biztosított jog nemcsak a felvétellel kapcsolatos szabályokat 

célozza, hanem azon általános intézkedéseket is, amelyek az oktatásban való 

részvételt hivatottak megkönnyíteni. 
 

                                                 
96 A Bíróság 1974. július 3-i ítélete. Donato Casagrande kontra Landeshauptstadt München. 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Verwaltungsgericht München - Németország. 9-74. 

sz. ügy 
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A C-10/05. sz. Mattern és Cikotic ügy97 tényállása a következő volt. Cikotic 

– aki harmadik állam állampolgára – és a luxemburgi állampolgárságú 

C. Mattern házastársa Belgiumban laktak. Mattern Belgiumban családsegítő 

és egészségügyi gondozói képzésen vett részt középfokú szakképzés 

keretében. A luxemburgi foglalkoztatási hivatal elutasította Cikotic 

munkavállalási engedély iránti kérelmét. Cikotic érvelése szerint ő 

mentesült a munkavállalási engedély megszerzésének kötelezettsége alól, 

mivel mint harmadik állam közösségi állampolgárral házas állampolgára, a 

munkavállalók szabad mozgásának elve alapján jogosult foglalkoztatottként 

munkát vállalni a Nagyhercegség területén. A tagállami bíróság elutasította a 

keresetet, megállapítva többek között, hogy – mivel Mattern Belgiumban 

nem folytatott foglalkoztatottként tevékenységet – a vonatkozó rendelet a 

jelen esetben nem alkalmazható. A Bíróság válaszában megállapította, hogy 

a harmadik állam állampolgárának, aki közösségi állampolgár házastársa, a 

munkaerőpiacra jutásához való jogára csak abban a tagállamban lehet 

hivatkozni, ahol a közösségi állampolgár foglalkoztatottként vagy önálló 

vállalkozóként tevékenységet folytat. Az ítélet szerint a rendelet a migráns 

munkavállalók családtagjai számára nem biztosít a szabad mozgáshoz való 

saját jogot, mivel ez a rendelkezés inkább annak a migráns munkavállalónak 

kedvez, akinek a családjába – mint házastárs vagy mint eltartott gyermek – a 

harmadik állam állampolgára tartozik. 
 
A C-310/08. sz. Ibrahim ügy98 alaptényállása a következő volt. Ibrahim 

szomáliai állampolgár, aki egy dán állampolgárral, Yusuffal házasságot 

kötött. Yusuf 2002-ben érkezett az Egyesült Királyságba, ahol fél évig 

dolgozott, majd munkaképtelenségi ellátást igényelt. Miután ennek az 

időszaknak a végén munkavégzésre alkalmasnak nyilvánították, Yusuf 

távozott az Egyesült Királyságból, majd 2006-ban visszatért oda, ám ekkor 

már nem szerezte vissza az uniós jog alapján tartózkodási joggal rendelkező 

személy jogállását. Ibrahim 2003-ban az idegenrendészeti hatóságok 

engedélyével érkezett az Egyesült Királyságba a férjéhez való csatlakozás 

céljából. Férjének az Egyesült Királyságból 2004-ben történt távozását 

követően Ibrahim különvált tőle. Nem dolgozott, és teljes egészében 

                                                 
97 A Bíróság 2006. március 30-i ítélete. Cynthia Mattern és Hajrudin Cikotic kontra 

Ministre du Travail et de l'Emploi. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Cour 

administrative - Luxemburg. C-10/05. sz. ügy 
98 A Bíróság 2010. február 23-i ítélete. London Borough of Harrow kontra Nimco Hassan 

Ibrahim és Secretary of State for the Home Department. Előzetes döntéshozatal iránti 

kérelem: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Egyesült Királyság. C-

310/08. sz. ügy 
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szociális ellátásokra szorult ahhoz, hogy az alapvető megélhetési és 

lakhatási költségeit fedezze 2007-ben Ibrahim lakhatási támogatást igényelt 

maga és gyermekei számára, amelyet a hatóságok elutasítottak azzal az 

indokkal, hogy sem Ibrahim, sem a férje nem volt jogosult az uniós jog 

alapján az Egyesült Királyságban való tartózkodásra. Fellebbezésében 

Ibrahim arra hivatkozott, hogy mint a gyermekek felügyeletét ténylegesen 

ellátó anya az 1612/68/EGK rendelet értelmében az Egyesült Királyságban 

tartózkodásra jogosultnak minősül, mivel gyermekei e tagállamban kerültek 

beiskolázásra, és Ibrahim férje olyan uniós polgár, aki ebben a tagállamban 

munkaviszonyban állt. A Bíróság ítéletében kimondta, hogy egy másik 

tagállam azon állampolgárának gyermekei, aki a fogadó tagállamban 

munkaviszonyban áll vagy állt, valamint az ilyen gyermekek felügyeletét 

ténylegesen ellátó szülő anélkül hivatkozhatnak kizárólag a rendelet alapján 

a fogadó tagállamban fennálló tartózkodási jogukra, hogy ezen joguk attól a 

feltételtől függene, hogy az érdekeltek rendelkeznek-e megfelelő anyagi 

fedezettel és teljes körű egészségbiztosítással ebben az államban. 

 

 

3.4. Munkaerő-közvetítés és álláspályázatok 

 

A rendelet előírja, hogy a tagállamok, illetve a Bizottság ösztönzik a 

foglalkoztatásról és a munkanélküliségről szóló tanulmányok elkészítését, 

vagy közösen végeznek ilyen tanulmányokat, amelyeket szükségesnek 

tartanak a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásának érdekében. A 

tagállamok foglalkoztatási szolgálatának központi szervei egymással és a 

Bizottsággal szorosan együttműködnek abból a célból, hogy együtt lépjenek 

fel az Unión belüli munkaközvetítés és az álláspályázatok ügyében, és ezzel 

összefüggésben a munkavállalók elhelyezésekor. Az egyes tagállamok 

szakszolgálatai rendszeresen megküldik a többi tagállam szakszolgálatainak 

és az Európai Koordinációs Irodának: 

- a más tagállamok állampolgárai által betölthető megüresedett 

munkahelyek adatait; 

- a harmadik országoknak felkínált betölthető munkahelyek adatait; 

- adatokat azokról az álláspályázatokról, amelyeket olyan személyek 

nyújtottak be, akik hivatalosan jelezték, hogy egy másik tagállamban 

kívánnak munkát vállalni; 

- régiónként és tevékenységi ágazatonként összesített információkat 

azokról a pályázókról, akik kifejezték azt a szándékukat, hogy készek 

más országban dolgozni. 

A tagállam foglalkoztatási szolgálatának bejelentett állásajánlatokról 
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értesíteni kell az adott tagállamok illetékes foglalkoztatási szolgálatát. A 

rendelet létrehozta a Bizottságon belül az Állásajánlatok és Álláspályázatok 

Közvetítésének Európai Koordinációs Irodáját, amelynek feladata a 

megüresedett munkahelyek betöltésének elősegítése uniós szinten. Az 

Európai Koordinációs Iroda különösen felelős ezen a területen valamennyi 

olyan technikai feladat ellátásáért, amelyek e rendelet értelmében a 

Bizottságra tartoznak, és főképpen a nemzeti foglalkoztatási szolgálatok 

támogatásáért. 

 

 

3.5. A tagállamok közötti együttműködést biztosító bizottságok 

 

A rendelet két bizottság felállításáról és működéséről is tartalmaz 

szabályokat. A tagállamonként hat-hat főből álló tanácsadó bizottság 

feladata egyebek mellett a nemzeti emberierőforrás-politika keretén belül a 

szabad mozgásra és foglalkoztatásra vonatkozó problémák vizsgálata a 

tagállamok foglalkoztatási politikájának koordinálása céljából, hozzájárulva 

ezzel a tagállamok gazdasági fejlődéséhez és a munkaerőpiac 

egyensúlyához. A tanácsadó bizottság tagjait és póttagjait a Tanács nevezi 

ki, amely a szakszervezetek és a munkáltatók szövetségei képviselőinek 

választásakor arra törekszik, hogy a különböző gazdasági ágazatok 

képviselete arányos legyen. A tagállamok kormányainak képviselőiből álló 

technikai bizottság felelős azért, hogy segítse a Bizottságot minden olyan 

technikai feladat és intézkedés előkészítésében, előmozdításában és nyomon 

követésében, amelynek célja e rendelet és a kiegészítő intézkedések 

végrehajtása. 

 

 

4. Kivételek a munkavállalók szabad mozgása biztosításának 

kötelezettsége alól 
  

4.1. A közrendi, közbiztonsági és közegészségügyi kivételek 

 

A munkavállalók szabad mozgásának korlátozására az uniós jog több 

lehetőséget is biztosít a tagállamok számára. A lehetséges korlátozások 

egyik körét a 2004/38/EK irányelv tartalmazza, amely átfogóan szabályozza 

az uniós polgárok és családtagjaik – köztük a munkavállalók – által a 

tagállamok területén a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, valamint a 

huzamos tartózkodáshoz való jog gyakorlására vonatkozó feltételeket. Az 
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irányelv VI. fejezetében találjuk meg a beutazási és tartózkodási jog 

közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból való korlátázásának 

alapvető szabályait.  
 
Az irányelv fontos anyagi és eljárási jogi garanciákat rögzít. Az előbbiek 

közé tartozik, hogy a közrendre, közbiztonságra vagy közegészségügyre 

történő hivatkozás nem szolgálhat gazdasági célokat, azaz nem lehet az 

indokok között például a munkanélküliség mérséklése, a gazdasági 

növekedés ösztönzése, vagy bármilyen ágazat-specifikus gazdasági 

szempont.  A közrendi vagy közbiztonsági okokból hozott intézkedéseknek 

meg kell felelniük az arányosság elvének, és kizárólag az érintett egyén 

személyes magatartásán alapulhatnak. Korábbi büntetőítéletek önmagukban 

nem képezhetik ezen intézkedések meghozatalának az alapját. Az irányelv 

rögzíti, hogy az érintett egyén személyes magatartása valódi, közvetlen és 

kellően súlyos veszélyt kell, hogy jelentsen a társadalom valamely alapvető 

érdekére. Az adott ügyhöz közvetlenül nem kapcsolódó, vagy az általános 

megelőzési megfontolásokon alapuló indokolások nem elfogadhatóak. 
 
A kiutasítással szemben védelmet biztosítja az irányelv azon rendelkezése, 

amely szerint a közrendi vagy közbiztonsági okokból hozott kiutasítási 

határozat meghozatala előtt a fogadó tagállam figyelembe vesz olyan 

megfontolásokat, mint, hogy az érintett személy menyi ideje tartózkodott a 

területén, az érintett személy életkorát, egészségi állapotát, családi és 

gazdasági helyzetét, társadalmi és kulturális integrációját a fogadó 

tagállamban, valamint a származási országgal fennálló kapcsolatainak 

mértékét. A fogadó tagállam nem hozhat kiutasítási határozatot uniós 

polgárokkal és családtagjaikkal szemben, állampolgárságukra tekintet 

nélkül, ha azok huzamos tartózkodási joggal rendelkeznek a területén, 

kivéve súlyos közrendi vagy közbiztonsági okokból. Továbbá uniós 

polgárral szemben nem hozható kiutasítási határozat, kivéve, ha a 

közbiztonság tagállamok által meghatározott nyomós okán alapul, ha: a 

fogadó tagállam területén tartózkodtak az elmúlt tíz évben; vagy kiskorúak, 

kivéve, ha a kiutasítás a gyermek - a gyermekek jogairól szóló ENSZ 

egyezménye által meghatározottan - legjobb érdekében történik. A 

közegészségügyre való hivatkozást mozgás szabadságát korlátozó 

intézkedések esetén csak olyan, esetlegesen járványt okozó betegségek 

indokolhatnak, amelyeket az Egészségügyi Világszervezet megfelelő jogi 

eszközei határoznak meg, valamint más fertőző betegségek vagy ragályos 

parazitás megbetegedések, ha a fogadó tagállam állampolgáraira vonatkozó 

védelmi rendelkezések hatálya alá tartoznak. A megérkezés napjától 
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számított három hónap elteltével jelentkező betegségek nem teremtenek 

alapot a fogadó állam területéről való kiutasításra. 
 
Az egyén személyes magatartásának értelmezéséhez kapcsolódik a 41/74. 

sz. Van Duyn ügy.99 Az alapügyben a kérdéseket egy olyan holland 

állampolgár, Van Duyn tette fel a Home Office ellen benyújtott keresetében, 

akinek megtagadták az Egyesült Királyságba történő belépését abból a 

célból, hogy a Szcientológiai Egyháznál titkári állást töltsön be. Az 

elutasítást az Egyesült Királyság kormányának az említett szervezettel 

szemben alkalmazott politikájával indokolták, amely veszélyesnek ítélte a 

szervezet tevékenységét a társadalomra. A brit bíróság azt kívánta megtudni 

a Bíróságtól, hogy a tagállamnak az érintett személy viselkedésére alapozott 

intézkedése során figyelembe veheti-e egyrészt azt a tényt, hogy ez a 

személy olyan csoporthoz vagy szervezethez tartozik vagy tartozott, 

amelynek tevékenységét az adott tagállam a közérdekkel ellentétesnek 

tartja, jóllehet a szóban forgó állam jogszabályai a tevékenységet nem 

tiltják; másrészt azt a tényt, hogy az érintett személy e tagállamban ilyen 

csoport vagy szervezet keretén belül kíván tevékenységet folytatni, 

miközben az adott tagállam azon állampolgáraira, akik ilyen csoportnál 

vagy szervezetnél hasonló tevékenységet kívánnak folytatni, semmilyen 

korlátozás nem vonatkozik. A Bíróság elsőként azt vizsgálta, hogy adott 

csoporthoz vagy szervezethez való tartozás önmagában értelmezhető-e 

személyes viselkedésként. A Bíróság úgy foglalt állást, hogy egy csoporthoz 

való jelenlegi tartozás, amely a csoport vagy a szervezet tevékenységében 

való részvételt, valamint annak céljaival és szándékaival való azonosulást 

tükröz, az érintett személy szándékos cselekményének tekinthető, vagyis az 

idézett rendelkezés értelmében a személy viselkedésének részét képezi. Az 

ügy felvetette azt a problémát is, hogy hivatkozhat-e egy tagállam a 

közérdek védelmére egy olyan szervezettel szemben, amelynek 

tevékenységét a nemzeti jogszabályok nem tiltják. A Bíróság előbb 

megismételte azt a következetes álláspontját, amely szerint a közrend 

fogalmát szigorúan kell értelmezni, és annak tartalmát az egyes tagállamok 

a közösségi intézmények ellenőrzése nélkül egyoldalúan nem határozhatják 

meg. Elismerésre került a Bíróság részéről ugyanakkor az is, hogy azok a 

sajátos körülmények, amelyek igazolhatják a közrend fogalmára történő 

hivatkozást, országonként és koronként változhatnak, ezért e tekintetben a 

hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok mérlegelési jogkörét – a 

                                                 
99 A Bíróság 1974. december 4-i ítélete. Yvonne van Duyn kontra Home Office. 41-74. sz. 

ügy 
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Szerződésben rögzített korlátok között – el kell ismerni. Ehhez képest a 

konkrét tényállást illetően meglehetősen szélesre tárta a tagállami diszkréció 

előtti kapukat annak megállapításával, hogy amennyiben egy tagállam 

hatáskörrel rendelkező hatóságai egyértelműen állást foglaltak, és hatósági 

intézkedéseket foganatosítottak azért, hogy akadályozzák az adott 

szervezetnek az általuk a társadalomra veszélyesnek tartott tevékenységeit, a 

tagállam nem kötelesek jogszabállyal megtiltani ezeket a tevékenységeket 

annak érdekében, hogy a közrendre hivatkozhasson, ha ilyen intézkedést a 

körülmények nem indokolnak. A Bíróság végül megválaszolta azt a kérdést 

is, hogy egy tagállam a közrendre való hivatkozással megtilthatja-e saját 

területén egy másik tagállam állampolgárának, hogy adott csoportban vagy 

szervezetben munkát vállaljon, jóllehet saját állampolgárainak nem tiltja 

meg ugyanezt a tevékenységet. Az állampolgárság alapján a tagállam által 

megvalósított hátrányos megkülönböztetés megállapítását a nemzetközi 

jogra való hivatkozással „kerülte el” a Bíróság. Az ítélet megfogalmazása 

szerint ugyanis ellentétes lenne a nemzetközi jog elvével az, hogy egy 

tagállam a saját állampolgáraitól megtagadja a területére való belépés és az 

ott tartózkodás jogát. Ebből pedig a Bíróság szerint az következik, hogy egy 

tagállam, a közrendre való hivatkozással adott esetben megtagadhatja egy 

másik tagállam állampolgárától a munkavállalók szabad mozgásának 

elvéből eredő kedvezményeket, és megtilthatja, hogy az adott személy 

munkavállalóként dolgozzon, akkor is, ha a saját állampolgárait nem veti alá 

hasonló korlátozásoknak. 
 
A 36/75. sz. Rutili ügyben100 a Bíróságnak alkalma volt a közrendre történő 

hivatkozás határait általános jelleggel meghatározni. Az alapügyben az olasz 

állampolgárságú Rutili számára a tartózkodási engedélyt korlátozva, 

bizonyos francia megyékben történő tartózkodás tilalmával adták meg. Az 

illetékes francia hatóság tehát megtiltotta számára a tartózkodást négy 

megyében, beleértve azt a megyét is, amelyben az érintett személy állandó 

lakos volt, és ahol családja továbbra is élt. Az indokolás szerint a Rutili által 

folytatott politikai és szakszervezeti tevékenységei képezték a panasz 

tárgyát, és hogy a jelenléte a határozat szerinti megyékben ezért „közrendet 

várhatóan zavarónak” minősül. A válaszában a Bíróság előbb megállapította, 

hogy a közrendre való hivatkozás nemcsak az egyes tagállamok által a más 

tagállamok állampolgárainak a területén való mozgás és tartózkodás 

                                                 
100 A Bíróság 1975. október 28-i ítélete. Roland Rutili kontra Ministre de l'intérieur. 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Tribunal administratif de Paris - Franciaország. 

36-75. sz. ügy 
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szabadságának korlátozására elfogadott jogszabályi rendelkezésekre 

vonatkozik, hanem az ilyen jogszabályi rendelkezések alkalmazása során 

meghozott egyedi határozatokra is. Másrészt állást foglalt az „indokolt” 

kifejezés értelmezéséről is a közrenddel összefüggésben. A Bíróság 

rögzítette, hogy nem lehet korlátozni egyetlen tagállam állampolgárának 

sem azt a jogát, hogy egy másik tagállam területére belépjen, ott 

tartózkodjon, és azon belül mozogjon, kivéve, ha jelenléte vagy magatartása 

valós és megalapozottan komoly veszélyt jelent a közrendre. A tartózkodási 

jog területi alapú korlátázása tekintetében az ítélet úgy foglalt állást, hogy 

egyetlen tagállam sem rendelhet el területének egy részére korlátozott 

tartózkodási tilalmat egy másik tagállam olyan állampolgára esetében, akire 

a Szerződés rendelkezései vonatkoznak, kivéve olyan körülmények között, 

amikor ez a tilalom a saját állampolgáraira is alkalmazható. Ezt azzal 

indokolta meg a Bíróság, hogy a tagállamok területére történő belépés jogát, 

az ott tartózkodás jogát és a területükön történő szabad mozgás jogát a 

Szerződés ezen államok egész területére történő hivatkozással, és nem a 

területek közigazgatási egységeire történő hivatkozással határozza meg. 
 
A 115/81. sz. és 116/81. sz. Adoui és Cornuaille ügyekben101 a Bíróság 

részben megváltoztatta a hozzáállását a közrendre hivatkozó tagállami 

korlátozásokkal kapcsolatban. Az alapügy a francia állampolgárságú 

személyek és a belga állam közötti jogvita keretében felmerültek fel amiatt, 

hogy a tagállami hatóság megtagadta a belga területre szóló tartózkodási 

engedély kiállítását. Az elutasító határozatot az érdekelt feleknek a 

közrenddel ellentétesnek tekintett magatartására alapozták, mivel erkölcsi 

szempontból gyanúsnak tekintett bárban felszolgálóként dolgoztak. A belga 

törvények nem minősítették illegálisnak a prostitúciót, azonban tiltották az 

utcai prostitúciót, a bujálkodásra való felbujtást, a prostitúció felhasználását, 

a bordélyházak üzemeltetését, továbbá a kitartottságot. A tagállami bíróság 

egyfelől arra kívánt választ kapni, hogy egy tagállam területéről 

eltávolíttathatja-e egy másik tagállam állampolgárát, illetve megtagadhatja-e 

a területére való beutazást olyan tevékenység okán, amely saját 

állampolgáraival szemben nem képezi kényszerítő intézkedések alapját. A 

válaszában a Bíróság már egyértelműen a diszkriminációmentességre 

helyezte a hangsúlyt, kimondva, hogy egy tagállam a közrendre való 

hivatkozással nem távolíttathatja el területéről egy másik tagállam 

állampolgárát, illetve nem tagadhatja meg tőle a területére való beutazást 

                                                 
101 A Bíróság 1982. május 18-i ítélete. Rezguia Adoui kontra belga állam és ville de Liège 

és Dominique Cornuaille kontra belga állam. 115/81. és 116/81. sz. egyesített ügyek 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=115/81&language=hu
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azon magatartás okán, amely az elsőként nevezett tagállam állampolgáraival 

szemben nem jelent alapot kényszerítő vagy más tényleges és hatékony 

intézkedések meghozatalára a szóban forgó magatartás elleni küzdelem 

során. 
 
A 2004/38/EK irányelv fontos eljárásjogi garanciákat is rögzít a 

munkavállalók és általában a személyek szabad mozgásának korlátozását 

illetően. Ezek a következők: 

- Az érintett személyeket írásban értesíteni kell az ilyen tartalmú 

határozatokról, oly módon, hogy megérthessék annak tartalmát, és a 

rájuk vonatkozó következtetéseket. 

- Az érintett személyeket teljes mértékben tájékoztatni kell azokról a 

közrendi, közbiztonsági és közegészségügyi okokról, amelyeken az 

ügyükben hozott határozat alapult, kivéve, ha ez ellentétes a 

nemzetbiztonsági érdekekkel.102 

- A határozatban meg kell határoznia azt a bíróságot vagy közigazgatási 

hatóságot, amelyhez az érintett személy fellebbezést nyújthat be, 

valamint a fellebbezésre nyitva álló határidőt, és adott esetben azt az 

időt, amelyen belül az érintett személynek el kell hagynia a tagállam 

területét. Kellően megalapozott sürgős eseteket kivéve, a terület 

elhagyására nyitva álló határidő nem lehet kevesebb, mint az értesítés 

napjától számított három hónap. 

- Az érintett személyek bírósági vagy adott esetben közigazgatási 

jogorvoslatot kezdeményezhetnek a fogadó tagállamban a velük 

szemben közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból 

hozott határozat megfellebbezésére vagy felülvizsgálatára. 

- Ha a kiutasítási határozattal kapcsolatos fellebbezéshez vagy 

felülvizsgálati kérelemhez a határozat végrehajtásának 

felfüggesztésére irányuló ideiglenes intézkedés iránti kérelem 

kapcsolódik, a területről való tényleges kitoloncolásnak főszabályként 

nincs helye, amíg az ideiglenes intézkedésről döntés nem születik. 

- A jogorvoslati eljárásokban lehetővé kell tenni a határozatok 

jogszerűségének, valamint azon tényeknek és körülményeknek a 

vizsgálatát, amelyeken a tervezett intézkedés alapult.  

                                                 
102 A nemzetbiztonsági érdekre való hivatkozáshoz lásd a C-300/11. sz. ZZ ügyben hozott 

ítéletét, a Bíróság 2013. június 4-i ítélete, ZZ kontra Secretary of State for the Home 

Department A Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült 

Királyság) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem. 
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- A tagállamok a jogorvoslati eljárás alatt is megtilthatják, hogy az 

érintett személy a területükön tartózkodjon, de nem akadályozhatják 

meg, hogy védekezését személyesen adja elő, kivéve ha jelenléte 

súlyos közrendi vagy közbiztonsági nehézségeket okozna, vagy ha a 

fellebbezés vagy felülvizsgálat a beutazás megtagadására vonatkozik. 

 

 

4.2. A közszolgálatban történő foglalkoztatás 

 

Az EUMSZ 45. cikkének (4) bekezdése értelmében a tagállamok azon 

kötelezettsége, hogy az Unión belül biztosítsák a munkavállalók szabad 

mozgását, nem vonatkozik a közszolgálatban történő foglalkoztatásra. 
  
Az egyik első ügy, amelyben a Bíróság értelmezte ezt a rendelkezést a 

149/79. sz. Bizottság kontra Belgium ügyben hozott ítélet.103 A Bizottság 

ellentétesnek tartotta a közösségi joggal azokat a belga szabályokat, 

amelyek a belga állampolgárság meglététét írták elő feltételként többek 

között az alábbi állásokra: mozdonyvezető-gyakornokokra, 

rakodómunkásokra, pályaépítő munkásokra, tolatószemélyzetre, ápolónői, 

gyermekgondozói, éjjeliőri, vízvezetékszerelői, asztalosi, villanyszerelői, 

segédkertészi, építészi és ellenőri állásokra. A Bíróság a közszolgálat 

lényegét az olyan állásokban látta, amelyek – közvetlenül, vagy közvetve – 

a közhatalom gyakorlásában, valamint az állam közérdekeinek, vagy más 

közjogi szervek érdekeinek védelmét szolgáló feladatokban való részvétellel 

járnak. Ennek indoka az ítélet szerint az, hogy az ilyen állások ugyanis 

betöltőik részéről az államhoz kötődő különleges szolidaritási kapcsolatot, 

valamint az állampolgársági kötelék alapját képező jogok és kötelezettségek 

kölcsönösségét feltételezik. A Bíróság már ebben az ügyben jelezte, hogy itt 

is szűken fogja értelmezni az alapszabadság alóli kivételt biztosító 

rendelkezést. Ezt különösen azzal indokolta, hogy amennyiben elfogadná 

ennek a kivételnek olyan állásokra történő kiterjesztését, amelyek bár az 

államtól vagy más közjogi szervtől erednek, nem foglalnak magukban 

semmilyen, tisztán közigazgatási feladatot, azzal a következménnyel járna, 

hogy a Szerződés elveinek alkalmazása alól jelentős számú állást vonna ki, 

és egyenlőtlenséget teremtene a tagállamok között az államszervezet, 

valamint a gazdasági élet egyes ágazatai jellegének különbözősége folytán. 

Az elhatárolás lényegét a Bíróság annak megvizsgálásában látta, hogy a 

                                                 
103 A Bíróság 1982. május 26-i ítélete. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga 

Királyság. 149/79. sz. ügy 
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szóban forgó állások jellegzetesen a közhatalom gyakorlásával és az állam 

általános érdekei védelmének feladatával megbízott közigazgatás sajátságos 

tevékenységei közé tartoznak-e vagy sem. Érdekes módon a Bíróság a 

konkrét ügyben nem hozott érdemi döntést, arra hivatkozva, hogy a 

rendelkezésére álló információk alapján nem teszik lehetővé számára a 

döntést. 
 
A 307/84. sz. Bizottság kontra Franciaország ügyben104 az állandó ápolói 

vagy ápolónői állásokba történő kinevezéshez és véglegesítéshez szükséges 

állampolgársági követelményről kellett döntenie a Bíróságnak. A Bizottság 

szerint a tagállam megsértette a Szerződést azzal, hogy a közkórházak 

állandó ápolói és ápolónői állásaiba való kinevezés és véglegesítés 

feltételeként előírta a francia állampolgárságot. Az eljárásban a Bizottság 

azzal érvelt, hogy az annak meghatározását lehetővé tevő követelmény, 

vajon közszolgálatban történő foglalkoztatásról van-e szó, az érintett állás 

tulajdonságait figyelembe vevő funkcionális követelmény. A funkcionális 

megközelítés értelmében csak azon állásokat fedi le a közszolgálatban 

történő alkalmazás kivétele, amelyek jellegzetesen a közigazgatás sajátságos 

tevékenységei közé tartoznak, vagyis amennyiben azokat a közhatalom 

gyakorlása és az állami közérdek védelmének feladata jellemzi. A tagállam 

ezzel szemben az intézményi szemlélet felől közelített, amely alapján 

minden közigazgatási szervnél alkalmazott személy a közszolgálati kivétel 

hatálya alá vonható. A tagállami álláspont tehát az volt, hogy a francia 

közszolgálat belső szervezési és működési elvei nem teszik lehetővé a 

közhivatal megnyitását más tagállamok állampolgárai részére. A Bíróság a 

funkcionális megközelítést tette magává, megállapítva a tagállam 

kötelezettségszegését. Az indokolás szerint bizonyos állásokba történő 

belépést nem korlátozhatja az a tény, hogy egy adott tagállamban az ezen 

állásokba kinevezett személyek köztisztviselői státuszba kerülnek. A 

Bíróság úgy vélte, hogy az függővé tenné a kivétel alkalmazását a 

munkavállalót a közigazgatáshoz kapcsoló viszony jogi természetétől, akkor 

azzal lehetőséget adna a tagállamoknak arra, hogy tetszésük szerint 

kiterjesszék az e mentességi rendelkezés által lefedett állások számát. 
 
A munkavállaló fogalma kapcsán már idézett 66/85. sz. Lawrie-Blum 

ügyben is foglalkozott a Bíróság a közszolgálat fogalmával. A fentebb már 

részletezett alapügyben Lawrie-Blum arra is hivatkozott, hogy valamely 

                                                 
104 A Bíróság 1986. június 3-i ítélete. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia 

Köztársaság. 307/84. sz. ügy 
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állás csak akkor tartozik a közszolgálat fogalmába, ha közhatalmi 

tevékenységek gyakorlásával jár és hozzájárul az állam általános érdekeinek 

védelméhez, ezért álláspontja szerint a tanári tevékenység és a gyakornoki 

tevékenység nem jelenti a közhatalom gyakorlását. Az iskolafenntartó 

német tartomány ezzel szemben úgy érvelt, hogy a gyakorló tanár 

tevékenysége során az órák megszervezésével, a tanulók osztályozásával és 

a felsőbb osztályba lépésükre vonatkozó döntésben való részvétellel 

tulajdonképpen közhatalmi jogosítványokat gyakorol, ezért tevékenysége 

mindenesetre az állam általános érdekei védelmére vonatkozó feladat részét 

képezik. A Bíróság azonban megállapította, hogy a Bizottság kontra 

Belgium ügyben a közszolgálatra való tagállami hivatkozás tekintetében 

rögzített szigorú feltételek a gyakorló tanár esetében nem teljesülnek, még 

akkor sem, ha a német tartomány által megjelölt döntéseket valóban hoz is. 
 
Jelenleg nincs olyan uniós jogi aktus, amely pontosan rögzítené, hogy 

milyen jellegű jogviszonyok sorolhatók a közszolgálat fogalma közé. A 

Bizottság 1998-ban és 2002-ben is kiadott egy-egy közleményt a témában. 

Ezek alapján ide tartozhatnak a fegyveres erők, a rendőrség, az 

igazságszolgáltatási szervek, vagy az adóhatóságok azon álláshelyei, 

amelyekben közhatalom gyakorlása történik. A bírósági esetjog alapján 

azonban nem minősülnek közhatalmi tevékenységnek egyebek mellett a 

közkórházak ápolói, az oktatásban résztvevő tanárok, és a különböző 

közszolgáltatások terén dolgozók. 

 

 

4.3. Nyomós közérdeken alapuló kivételek a Bíróság esetjogában 

 

Az áruk szabad mozgásánál megismert nyomós közérdek is alapul 

szolgálhat egy munkaerő szabad áramlását akadályozó tagállami intézkedés 

igazolásaként. Erre példa a C-224/01. sz. Köbler ügyben hozott ítélet.105 

Köbler egyetemi tanárként dolgozott Ausztriában, tíz éves munkaviszony 

után  kérte az egyetemi tanárok részére a szolgálati idő alapján járó 

különleges pótlék odaítélését. Azt állította, hogy bár az előírt tizenöt éves 

tanári szolgálati idővel nem rendelkezik osztrák egyetemeken, rendelkezik 

az előírt szolgálati idővel, amennyiben figyelembe veszik a Közösség más 

tagállamainak egyetemein töltött szolgálati idejét. Állítása szerint az a 

feltétel, miszerint az előírt tizenöt éves szolgálati időbe kizárólag osztrák 

                                                 
105 A Bíróság szeptember 30.-i ítélete: 2003. Gerhard Köbler kontra Republik Österreich. 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien - 

Ausztria. C-224/01. sz. ügy 
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egyetemeken eltöltött idő vehető figyelembe, anélkül hogy a más 

tagállamok egyetemein eltöltött időt számításba vennék, az Osztrák 

Köztársaságnak a Közösséghez történő csatlakozását követően közvetett 

hátrányos megkülönböztetésnek minősül, amelyet a közösségi jog nem 

enged meg. A tagállami bíróság egyik kérdésével azt kívánta megtudni, 

hogy ellentétes-e a közösségi joggal a hűségjutalomra vonatkozó osztrák 

szabályozás. A Bíróság az eset körülményei kapcsán leszögezte, hogy az 

osztrák állam mint munkáltató által az egyetemi tanároknak odaítélt, a 

szolgálati idő alapján járó különleges pótlék az egyébként is a szolgálati idő 

alapján meghatározott alapilletményhez hozzáadódó pénzbeli juttatás, amely 

kizárja a szolgálati idő alapján járó különleges pótlék odaítélése 

szempontjából bármilyen, az Osztrák Köztársaságon kívüli más tagállamban 

töltött szolgálati idő figyelembevételét. A Bíróság megállapította, hogy ez a 

szabályozás két szempontból is korlátozza a munkavállalók szabad 

mozgását. Egyrészt azért, mert ez a rendszer hátrányosan érinti az Ausztrián 

kívüli más tagállamokból származó munkavállalókat, mivel nekik az ezen 

államokban egyetemi tanárként eltöltött szolgálati idejüket csak azon az 

alapon nem ismerik el, hogy ezeket az időszakokat nem osztrák egyetemen 

töltötték el. Másrészt az ítélet szerint a más tagállamban egyetemi tanárként 

eltöltött időszakok elismerésének teljes elutasítása akadályozza a 

munkavállalók szabad mozgását Ausztriában, mivel jellegénél fogva ez 

utóbbiakat eltéríti attól, hogy az ország elhagyásával éljenek e szabadsággal. 

A Bíróság azonban ezt követően azt is vizsgálta, hogy az a tény, hogy ez a 

pótlék a nemzeti jog alapján hűségjutalomnak minősül, alapul szolgálhat-e 

arra, hogy közérdekű kényszerítő indokok vezettek elfogadásához, amelyek 

igazolhatják a munkavállalók szabad mozgásának korlátozását, melyet a 

pótlék jelent. A Bíróság a konkrét ügyben ezt nem találta megállapíthatónak, 

azonban nem zárt ki annak az elvi lehetőségét, hogy a munkavállalók 

munkáltató iránti hűségének jutalmazása a kutatás vagy egyetemi oktatás 

területén közérdekű kényszerítő indok lehessen. 
 
A közérdek által igazolt kényszerítő indok fennállását első ízben a C-40/05. 

sz. Lyyski ügyben állapította meg a Bíróság.106 Az alapügy tényállása szerint 

Lyyski egy svéd tannyelvű, de finn középiskolában dolgozó svéd 

állampolgár beadta jelentkezését egy egyetemi kurzusra. A kérelmét 

elutasították, mivel az egyetem álláspontja Lyyski nem teljesítette a program 

keretében nyújtott képzésen való részvételhez szükséges feltételeket, mivel 

                                                 
106 A Bíróság 2007. január 11-i ítélete. Kaj Lyyski kontra Umeå universitet. Előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem: Överklagandenämnden för högskolan - Svédország. C-

40/05. sz. ügy 
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nem állt valamely svéd oktatási intézmény alkalmazásában, így e képzés 

gyakorlati részét Finnországban kellene teljesítenie. Lyyski szerint el kellett 

volna ismerni, hogy eleget tesz az említett képzésre való felvétel 

követelményeinek, és – mint Finnországban élő svéd állampolgár, aki e 

tagállam svéd tanítási nyelvű középiskolájának alkalmazottja – kellő 

szakmai tapasztalattal rendelkezik a tanári pálya megkezdéséhez. A Bíróság 

azonban úgy ítélte meg, hogy az uniós joggal nem ellentétes az, hogy 

valamely tagállamban a képesítéssel rendelkező tanárok iránti igény rövid 

távú kielégítése céljából ideiglenesen szervezett képzésre vonatkozó 

nemzeti szabályozás előírja, hogy az e képzésen való részvételre jelentkezők 

az említett állam oktatási intézményében legyenek alkalmazottak. A Bíróság 

szerint ugyanis a képzés gyakorlati részének nyomon követése és értékelése 

nyilvánvalóan nehezebben valósítható meg, ha arra a svéd iskolarendszertől 

eltérő környezetben kerül sor. Az előírás tehát igazolhatónak bizonyult a 

svéd oktatási rendszer fenntartásának közérdekű követelménye alapján. 

 

 

5. Az uniós polgárokat és családtagjaikat megillető szabad 

mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog a 2004/38/EK irányelv 

alapján 
 

Ebben a fejezetben már többször hivatkoztunk az Unió polgárainak és 

családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 

tartózkodáshoz való jogáról szóló irányelvre.107 A következőkben az 

irányelvnek azokat a fontosabb rendelkezéseit tekintjük át, amelyek a nem 

munkavállalónak minősülő uniós polgárokra és családtagjaikra is 

vonatkoznak és nem kerültek korábban már említésre. 

 

 

5.1. A kiutazás és beutazás joga 

 

A kiutazás joga az irányelv értelmében azt jelenti, hogy valamennyi uniós 

polgár érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel, és azok a 

                                                 
107 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió 

polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 

tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá 

a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 

75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről  (HL L 158., 2004.4.30., 77-123. o.) 
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családtagjaik, akik nem valamelyik tagállam állampolgárai és érvényes 

útlevéllel rendelkeznek, jogosultak egy tagállam területét elhagyni egy 

másik tagállamba való utazás céljából. Kiutazási vízum vagy azzal 

egyenértékű formai követelmények nem kérhetők az ilyen személyektől. A 

beutazás jogának érvényesülése érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk 

kell, hogy az uniós polgárok érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy 

útlevéllel, és családtagjaik, akik nem valamelyik tagállam állampolgárai, 

érvényes útlevéllel beutazhassanak a területükre. Az uniós polgároktól 

beutazási vízum vagy azzal egyenértékű formai követelmények nem 

kérhetők. Azoktól a családtagoktól, akik nem valamelyik tagállam 

állampolgárai, csak az uniós joggal108 vagy adott esetben a nemzeti joggal 

összhangban kérhető beutazási vízum, azonban az érvényes tartózkodási 

kártya birtoklása mentesíti e családtagot a vízumkötelezettség alól. A 

tagállamok megkövetelheti az érintett személyektől, hogy ésszerű és 

megkülönböztetésmentes határidőn belül jelentsék be a területükön való 

jelenlétüket, amely kötelezettség megsértése arányos és 

megkülönböztetésmentes szankciót vonhat maga után. 

 

 

5.2. A tartózkodás joga  

 

5.2.1. A tartózkodás joga három hónapig 

 

Az uniós polgárokat érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél 

birtokában külön feltételek és más formai követelmények nélkül három 

hónapig megilleti a tartózkodás joga egy másik tagállam területén. Ez a 

szabály vonatkozik az érvényes útlevéllel rendelkező azon családtagokra is, 

akik nem valamelyik tagállam állampolgárai, és az uniós polgárt kísérik, 

vagy hozzá csatlakoznak. 

 

 

5.2.2. A tartózkodás joga három hónapot meghaladóan 

 

Az uniós polgárokat megilleti a tartózkodás joga egy másik tagállam 

területén három hónapot meghaladó időtartamra, amennyiben: 

- munkavállalók vagy önálló vállalkozók a fogadó tagállamban; vagy 

                                                 
108 A Tanács 539/2001/EK rendelete (2001. március 15.) a külső határok átlépésekor 

vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli 

állampolgárok országainak felsorolásáról (HL L 81., 2001.3.21., 1-7. o.) 
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- elegendő forrásokkal rendelkeznek önmaguk és családtagjaik számára 

ahhoz, hogy ne jelentsenek indokolatlan terhet a fogadó tagállam 

szociális segítségnyújtási rendszerére tartózkodásuk időtartama alatt, 

és a fogadó tagállamban teljes körű egészségbiztosítással 

rendelkeznek; vagy 

- tanulmányok folytatásának fő céljából, ideértve a szakképzést is, 

beiratkoztak egy magán- vagy közoktatási intézménybe, és teljesítik 

az előző pontban írt feltételeket; vagy 

- a fenti bármelyik feltételt teljesítő uniós polgárt kísérő vagy hozzá 

csatlakozó családtagok. 

A tartózkodási jog megilleti azokat a családtagokat is, akik nem valamelyik 

tagállam állampolgárai, és az uniós polgárt kísérik, vagy hozzá csatlakoznak 

a fogadó tagállamban, feltéve hogy az uniós polgár megfelel valamelyik 

fenti feltételnek. 
 
Ami az uniós polgárokra vonatkozó adminisztratív formai követelményeket 

illeti, a három hónapnál hosszabb tartózkodási idő esetében a fogadó 

tagállam megkövetelheti az uniós polgártól a megfelelő hatóságoknál 

történő bejelentkezést. A bejelentkezés határideje nem lehet rövidebb a 

megérkezés időpontjától számított három hónapnál. A bejelentkezésről szóló 

igazolást azonnal ki kell állítani, feltüntetve a bejelentkező személy nevét és 

címét, valamint a bejelentkezés időpontját. A bejelentkezési 

kötelezettségnek meg nem felelő érintett személy arányos és 

megkülönbözetésmentes szankcióval sújtható. Az irányelv értelmében a 

tagállamok nem határozhatnak meg olyan konkrét összeget, amelyet 

"elegendő forrásnak" tekintenek, hanem figyelembe kell venniük az érintett 

személy személyes körülményeit. Egyetlen esetben sem lehet ez az összeg 

magasabb, mint az a küszöb, amely alatt a fogadó tagállam állampolgárai 

szociális segítségnyújtásra lesznek jogosultak, vagy amennyiben ez a 

kritérium nem alkalmazható, magasabb, mint a fogadó tagállam által fizetett 

társadalombiztosítási nyugdíjminimum. A tagállamok tartózkodási kártyát 

állítanak ki egy uniós polgár azon családtagjai számára, akik nem 

valamelyik tagállam állampolgárai, ha a tartózkodás tervezett időtartama 

meghaladja a három hónapot. A tartózkodási kártya iránti kérelem 

benyújtásának határideje nem lehet rövidebb a megérkezés napjától 

számított három hónapnál. A tartózkodási kártya a kiállítás napjától 

számított öt évig, vagy – ha az öt évnél rövidebb – az uniós polgár 

tartózkodásának előrelátható időtartamáig érvényes. 
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5.2.3. A huzamos tartózkodás joga 

 

Az irányelv rögzíti, hogy  azok az uniós polgárok, akik jogszerűen öt éven 

át folyamatosan tartózkodtak a fogadó tagállamban, huzamos tartózkodási 

jogot nyernek ott. A huzamos tartózkodási jogra nem vonatkoznak azok a 

feltételek, amelyeket az irányelv a három hónapot meghaladó időtartamú 

tartózkodás esetén ír elő. A jog megilleti azokat a családtagokat is, akik nem 

valamelyik tagállam állampolgárai, és az uniós polgárral jogszerűen öt éven 

át folyamatosan tartózkodtak a fogadó tagállamban. A tartózkodás 

folyamatosságát nem érinti az évi hat hónapot meg nem haladó ideiglenes 

távollét, sem a kötelező katonai szolgálat miatti hosszabb távollét, sem a 

legfeljebb 12 egymást követő hónapig tartó egyszeri távollét, amelyre olyan 

fontos okokból kerül sor, mint terhesség és szülés, súlyos betegség, 

tanulmányok folytatása, vagy szakképzés, vagy másik tagállamba vagy 

harmadik országba történő kiküldetés. A már megszerzett huzamos 

tartózkodási jog csak a fogadó tagállamtól való két egymást követő éven át 

tartó távollét esetén veszik el. A tagállamok kérelemre huzamos tartózkodást 

igazoló dokumentumot állítanak ki a huzamos tartózkodásra jogosult uniós 

polgár számára, miután ellenőrizték a tartózkodás tartamát. A tagállamok 

huzamos tartózkodási kártyát állítanak ki azon családtagok számára, akik 

nem valamelyik tagállam állampolgárai, de huzamos tartózkodásra 

jogosultak, a kérelem benyújtásától számított hat hónapon belül. A huzamos 

tartózkodási kártyát tízévente automatikusan megújítják. Az irányelv 

alkalmazásában a tartózkodás folyamatosságát a fogadó tagállamban 

használt bizonyítási eszközökkel lehet bizonyítani. A tartózkodás 

folyamatossága megszakad, ha az érintett személlyel szemben megfelelően 

végrehajtják a kiutasítási határozatot. 

 

 

5.2.4. A tartózkodási jogra és a huzamos tartózkodás jogára vonatkozó 

közös szabályok 

 

A tartózkodási jog területi hatályát érintően az irányelv kimondja, hogy a 

tartózkodási jog és a huzamos tartózkodási jog a fogadó tagállam 

területének egészére kiterjed. A tagállamok csak akkor állapíthatnak meg 

területi korlátozásokat a tartózkodási jogra és a huzamos tartózkodási jogra 

vonatkozóan, ha ugyanezeket a korlátozásokat állampolgáraikra is 

alkalmazzák. A kapcsolódó jogok közé sorolja az irányelv azt, hogy 

állampolgárságra tekintet nélkül, az uniós polgár azon családtagjai, akik 

tartózkodási joggal vagy huzamos tartózkodási joggal rendelkeznek egy 
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tagállamban, jogosultak ott munkaviszonyt létesíteni vagy önálló 

vállalkozói tevékenységet folytatni. Az egyenlő bánásmód elvének 

értelmében a fogadó tagállam területén tartózkodó valamennyi uniós polgárt 

a Szerződés alkalmazási körébe tartozó területeken egyenlő bánásmód illet 

meg a fogadó tagállam állampolgáraival. E jog kedvezménye kiterjed azokra 

a családtagokra is, akik nem valamelyik tagállam állampolgárai, és 

tartózkodási joggal vagy huzamos tartózkodási joggal rendelkeznek. A 

fogadó tagállam ugyanakkor nem köteles szociális segítségnyújtásra való 

jogosultságot biztosítani a tartózkodás első három hónapjában, továbbá nem 

köteles a huzamos tartózkodási jog megszerzését megelőzően szociális 

segítséget nyújtani tanulmányok folytatásához, beleértve a szakképzést, 

amely segítség tanulmányi ösztöndíjat vagy diákhitelt biztosít a 

munkavállalókon, önálló vállalkozókon, e jogállásukat megtartó 

személyeken és családtagjaikon kívüli személyeknek. A tartózkodási 

okmányokra nézve fontos szabály, hogy bejelentkezésről szóló igazolás, a 

huzamos tartózkodást igazoló dokumentum, a családtagokra vonatkozó 

tartózkodási kártya iránti kérelem benyújtását tanúsító igazolás, a 

tartózkodási vagy huzamos tartózkodási kártya birtoklása semmilyen 

körülmények között nem lehet valamely jog gyakorlásának vagy 

adminisztratív formai követelmény teljesítésének előfeltétele, mivel a 

jogosultságot bármilyen más bizonyítási eszközzel tanúsítani lehet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Fejezet 

 

A LETELEPEDÉS (VÁLLALKOZÁS) SZABADSÁGA 

 

 

1. A letelepedés szabadsága a Szerződésben 
 

A letelepedési jogot elsődlegesen az EUMSZ 49. cikke szabályozza: 

- „Az alábbiakban megállapított rendelkezéseknek megfelelően tilos 

a valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállam területén 

történő szabad letelepedésére vonatkozó minden korlátozás.  

- Ezt a rendelkezést azokra a korlátozásokra is alkalmazni kell, amelyek 

képviseletnek, fióktelepnek vagy leányvállalatnak egy tagállam 

valamely tagállamban letelepedett állampolgára által történő 

alapítására vonatkoznak.  

- A szabad letelepedés magában foglalja a jogot gazdasági tevékenység 

önálló vállalkozóként történő megkezdésére és folytatására, 

vállalkozások, így különösen az 54. cikk második bekezdése szerinti 

társaságok alapítására és irányítására, a letelepedés országának joga 

által a saját állampolgáraira előírt feltételek szerint, figyelemmel 

a tőkére vonatkozó fejezet rendelkezéseire is.”  
 
Mindjárt az elején szükséges hangsúlyozni, hogy a Szerződés 

fogalomhasználatában a letelepedési jog nem a magánszemélyek lakóhely-

választását jelenti, hanem az uniós polgárokat és az Unióban honos 

gazdasági társaságokat a többi tagállamban megillető vállalkozási jogot. 

Amíg a cikk első két bekezdése egy „negatív” tartalmú kötelezettséget ír 

elő, amelyben a letelepedés szabadságát akadályozó tagállami korlátozások 

lebontásának kötelezettségét rögzíti, addig a harmadik mondat röviden 

megfogalmazza e jog tartalmának lényegét, kiemelve a más tagállambeliek 

megkülönböztetésmentes elbánását. A Bíróság a Reyners és Gebhard 

ügyben a szabadság lényegét abban a lehetőségben látta, hogy „egy 

közösségi állampolgár állandó és folyamatos jelleggel részt vegyen a saját 

tagállamától eltérő másik tagállam gazdasági életében, és ezáltal haszonra 

tegyen szert, elősegítve így az önálló vállalkozói tevékenységek területén a 

Közösségen belüli gazdasági és társadalmi összefonódást.”109 

 

 

                                                 
109 Lásd a Gebhard ügyben hozott ítélet 25. pontját. 
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2. A letelepedés fogalma és funkciója a joggyakorlatban 
 

Az egyik első eset, amelyben a Bíróság a letelepedési szabadság fogalmával 

és funkciójával foglalkozott a 2/74. sz. Reyners ügyben született ítélet 

volt.110  Az alapügyben a kérdések egy holland állampolgár által benyújtott 

kereset keretében merültek fel, aki olyan jogi diplomával rendelkezett, 

amely biztosította számára az ügyvédi tevékenység gyakorlásának 

lehetőségét Belgiumban, ezzel a lehetőséggel azonban az ügyvédi cím 

viselésével és az ügyvédi tevékenység gyakorlásával kapcsolatos belga 

jogszabályok alapján állampolgársága miatt nem élhetett. A tagállami 

bíróság azt kívánta megtudni a Bíróságtól, hogy a letelepedés szabadságát 

szabályozó szerződési rendelkezések közvetlen hatállyal bírnak-e az 

átmeneti időszakot111 követően, annak ellenére, hogy akkor még hiányoztak 

a területet részletesen szabályozó irányelvek. Belgium azzal érvelt, hogy 

nem lehet elismerni e vonatkozásban a közvetlen hatályt, mivel ez a cikk a 

jogterület összetettsége miatt mindössze egy egyszerű elv kifejezése, 

amelynek végrehajtása szükségszerűen kiegészítő közösségi és nemzeti 

rendelkezések együttesétől függ. Reyners úgy ítélte meg, hogy az ő esetében 

kizárólag az állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetés áll 

fenn, mivel az ügyvédi szakmába történő bejutás tekintetében olyan 

feltételek vonatkoznak rá, amelyek nem alkalmazandóak a belga 

állampolgárokra. A Bíróság úgy fogalmazott, hogy a letelepedési jogra 

vonatkozó fejezet rendszerében az „általános program” és az irányelvek, 

melyeket a Szerződés előír, két funkciót hivatottak betölteni:, egyrészt az 

átmeneti időszak során megszüntették a letelepedés szabadságának 

megvalósítását nehezítő akadályokat, másrészt a tagállamok jogába olyan 

rendelkezéseket vezettek be, amelyek célja e jog tényleges gyakorlásának 

megkönnyítése az önálló vállalkozói tevékenység terén a Közösségen belüli 

gazdasági és társadalmi összefonódás elősegítése érdekében. A Bíróság ezt 

követően, megállapítva, hogy a nemzeti elbánás szabálya a Közösség egyik 

alapvető jogi rendelkezése, kimondta, hogy mivel a vitatott Szerződéses 

szakasz a letelepedés helye szerinti ország által a saját állampolgáraira 

alkalmazott jogszabályi rendelkezésekre utal, e szabály lényegénél fogva 

alkalmas arra, hogy a többi tagállam állampolgárai közvetlenül 

                                                 
110 A Bíróság 1974. június 21-i ítélete Jean Reyners kontra État belge. Előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem: Conseil d'Etat - Belgium. 2/74. sz. ügy 
111 Az 1957-es EGK-Szerződés az átmeneti időszak alatt a vámunió fokozatos létrehozására 

irányuló, eredetileg háromszor négy éves periódust értette, amely végül a tervezettnél 

hamarabb, már 1968. július 1-jére megvalósult. 

http://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-HU-ARRET-C-0002-1974-200406988-05N00.html
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hivatkozhassanak rá. A Bíróság tehát közvetlen hatállyal rendelkezőnek 

ismerte el a letelepedést szabályozó szerződési szabályokat. Az ügynek egy 

másik területe a közhatalmi tevékenységek fogalmához kapcsolódik, 

amelyről bővebben később lesz még szó. 
 
Az EUMSZ 49. cikke és a Bíróság joggyakorlata alapján a szakirodalom 

megkülönbözteti az elsődleges és másodlagos letelepedést. Ennek alapján az 

elsődleges letelepedés alatt kell érteni a vállalkozási tevékenység közvetlen 

megkezdését és folytatását, míg a másodlagos letelepedéshez való jog a 

valamely uniós tagállamban honos cég gazdasági tevékenységének más 

tagállamra való kiterjesztését jelenti képviselet, fióktelep vagy leányválla lat 

formájában. Másodlagos letelepedés az a hely is, ahol a vállalkozó vagy 

társaság a tevékenységét másodlagos jelleggel folytatja. 
 
A másodlagos letelepedés jogával is foglalkozott a Bíróság a 107/83. sz. 

Klopp ügyben.112 Az alapügy az ügyvédi szakmába való bejutással volt 

kapcsolatos, amely a párizsi ügyvédi kamara és a német állampolgárságú, a 

düsseldorfi ügyvédi kamaránál bejegyzett ügyvéd, Klopp közötti jogvitában 

merült fel. Ez utóbbi kérelmezte, hogy letehesse az ügyvédi esküt, és hogy 

vegyék fel a párizsi ügyvédi kamara gyakorló ügyvédjeinek jegyzékébe úgy, 

hogy közben továbbra is tagja marad a düsseldorfi ügyvédi kamarának, és 

továbbra is fenntartja lakóhelyét és irodáját ebben a városban is. Ezt a 

kérelmét a párizsi ügyvédi kamara elutasította. A tagállami bíróság kérdése 

lényegében arra irányult, hogy a letelepedés szabadságát garantáló 

Szerződéses szabályokkal ellentétes-e az, hogy a tagállam hatáskörrel 

rendelkező hatóságai megtagadják egy másik tagállam állampolgárától az 

ügyvédi szakmába való bejutásra és annak gyakorlására vonatkozó jogot 

csak azért, mert ezzel egyidőben egy másik tagállamban is fenntart egy 

ügyvédi irodát. A párizsi ügyvédi kamara azzal érvelt, hogy a Szerződés 

vonatkozó cikke csak részleges közvetlen hatállyal rendelkezik, amennyiben 

megerősíti az egyenlő bánásmód elvét, azonban nem vonatkozik 

szükségszerűen más esetekre. Klopp szerint a francia nemzeti jog, ahogyan 

azt alkalmazták, diszkriminatív természetű, így tehát ellentétes a 

Szerződéssel, tekintettel arra, hogy az ügyvédi kamara engedélyezte, vagy 

eltűrte, hogy egyes tagjai más országokban rendelkezzenek egy második 

irodával, míg a felperesnek nem engedélyezte, hogy letelepedjen Párizsban 

                                                 
112 A Bíróság 1984. július 12-i ítélete. Ordre des avocats au barreau de Paris kontra Onno 

Klopp. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Cour de cassation - Franciaország. 

107/83. sz. ügy 
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úgy, hogy megőrzi a lakóhelyét és irodáját Düsseldorfban. A Bíróság 

álláspontja szerint amennyiben egy tagállam jogszabályai 

megkövetelhetnék, hogy egy ügyvédnek csak egyetlen irodája legyen a 

közösség teljes területén, úgy annak az lenne a következménye, hogy egy 

meghatározott tagállamban már letelepedett ügyvéd többé nem 

hivatkozhatna a Szerződés szabadságainak kedvezményeire, és csak a már 

létező irodája elhagyásával telepedhetne le egy másik tagállamban. A 

Bíróság szerint a Szerződés megerősíti azt, hogy a letelepedés szabadsága 

nem csak a Közösség belüli egyetlen iroda alapítására korlátozódik, azaz a 

letelepedés joga magában foglalja az egynél több tevékenységi hely 

létrehozását és fenntartását a szakmai szabályok tiszteletben tartásával a 

Közösség területén. A francia szabályozás ezért a közösségi jogba 

ütközőnek bizonyult. 

 

Az EUMSZ 49. cikkéből következik, hogy a letelepedés szabadságára 

vonatkozó tagállami rendelkezésekben tiltott az állampolgárságon alapuló 

megkülönböztetés. Míg a Reyners ügyben egy közvetlen 

megkülönböztetésről volt szó, a tilalom esetleges megsértése felmerülhet az 

olyan tagállami szabályok esetén, amelyek közvetett formában valósítanak 

meg diszkriminációt. Ezzel függ össze a 71/76. sz. Thieffry ügyben hozott 

ítélet,113 amely az ügyvédek letelepedési jogáról szól. Az alapügy egy olyan 

belga ügyvédnek a Párizsi Ügyvédi Kamarába történő felvételével 

kapcsolatos, aki belga jogi doktori oklevéllel rendelkezett, melyet egy 

francia egyetem a francia „licence en droit” fokozattal egyenértékűként 

elismert, és aki ezt követően a francia jogszabályoknak megfelelően 

megszerezte az ügyvédi szakmai alkalmassági bizonyítványt, miután 

sikerrel letette az ehhez kapcsolódó vizsgát. Thieffry kérvényezte a Párizsi 

Ügyvédi Kamarába történő felvételét, melyet a Kamara elutasított azzal az 

indokolással, hogy a kérvényező nem rendelkezik megfelelő francia 

oklevéllel, azaz a fentiek ellenére Thieffry mégsem minősült licence vagy 

doktori oklevél birtokosának. A Bíróság érvelésének egyik kiindulópontja, 

hogy mivel a letelepedés szabadságának tényleges gyakorlása bizonyos 

körülmények között a nemzeti jogszabályoktól és gyakorlattól függhet, a 

hatáskörrel rendelkező hatóságokra, ezek közül is a törvény által elismert 

szakmai testületekre hárul e jogszabályoknak és gyakorlatnak a Szerződés 

                                                 
113 A Bíróság 1977. április 28-i ítélete. Jean Thieffry kontra Conseil de l'ordre des avocats à 

la cour de Paris. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Cour d'appel de Paris - 

Franciaország. 71-76. sz. ügy 
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letelepedés szabadságára vonatkozó rendelkezéseivel való megfelelésének 

biztosítása. A Bíróság szerint indokolatlan korlátozása lenne e 

szabadságnak, ha egy tagállamban egy adott tevékenység megkezdését a 

Szerződés hatálya alá eső olyan személytől tagadnák meg, akinek oklevelét 

a letelepedés országának hatáskörrel rendelkező hatósága egyenértékűnek 

ismerte el, és aki ráadásul megfelelt az ezen országban érvényben levő 

speciális képzési feltételeknek, csak azért, mert az érintett nem rendelkezett 

a letelepedés országának olyan nemzeti oklevelével, mely megfelel az általa 

birtokolt és egyenértékűnek elismert oklevélnek.  
 
Az egyenlő bánásmód elve felmerülhet a letelepedés úgynevezett járulékos 

körülményei esetében is. Erről akkor beszélhetünk, ha a letelepedési jog 

alanya olyan kedvezményeket kíván igénybe venni a fogadó tagállamban, a 

saját állampolgárokkal azonos módon, amelyek elősegíthetik vagy 

megkönnyíthetik a fogadó tagállamban a gazdasági tevékenységnek 

végzését. A letelepedés járulékos kérdéseivel találkozhatunk a C-333/97. sz. 

Meeusen ügyben.114 Az alapügy lényeg a következő volt. Meeusen belga 

állampolgár, és az események idején Belgiumban lakott, tanulmányokat 

kezdett egy antwerpeni felsőoktatási intézményben. Az édesapja és az 

édesanyja is belga állampolgár volt, akik Belgiumban laktak. Az édesapja 

egy olyan társaság igazgatója volt, amelynek a székhelye Hollandiában volt, 

és amelynek valamennyi üzletrészét birtokolta. Az édesanyját e társaság 

alkalmazta. Meeusen kérelmet terjesztett elő tanulmányai finanszírozására a 

holland jogszabályok alapján, amelyet előbb elfogadtak, majd végül 

elutasítottak. A tagállami bíróság előtt Meeusen azzal érvelt, hogy a 

tanulmányok támogatásához való jog nem tehető függővé attól a 

követelménytől, hogy a gyermek annak a tagállamnak a területén lakjon, 

vagy éljen, ahol a szüleit foglalkoztatják, továbbá nem köthető az 

állampolgársághoz sem. A tagállami hatóság azt állította, hogy a kérelmező 

szülei nem tekinthetők a Szerződés értelmében migráns munkavállalóknak, 

mivel Hollandiában élnek. A holland bíróság egyik kérdése arra vonatkozott, 

hogy egy tagállam olyan állampolgárának eltartott gyermeke, aki egy másik 

tagállamban végez kereső tevékenységet, fenntartva lakóhelyét abban a 

tagállamban, amelynek állampolgára, kaphat-e finanszírozást 

tanulmányaihoz azonos feltételek mellett, mint amelyek a foglalkoztatás 

állama állampolgárainak gyermekeire alkalmazandók és különösen anélkül, 

                                                 
114 A Bíróság 1999. június 8-i ítélete. C.P.M. Meeusen kontra Hoofddirectie van de 

Informatie Beheer Groep. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Commissie van Beroep 

Studiefinanciering - Hollandia. C-337/97. sz. ügy 
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hogy a gyermek lakóhelyére vonatkozó további feltételt előírhatnának. A 

Bíróság megállapította, hogy az állampolgárságon alapuló 

megkülönböztetés tilalma nem kizárólag a szakmai tevékenységek végzését 

illető sajátos szabályokra vonatkozik, hanem minden, más tagállamok 

állampolgárainak önálló vállalkozói tevékenységének zavarára, amely a más 

tagállamok állampolgáraival szembeni, a saját állampolgárokétól 

megkülönböztető rendelkezés, illetve közigazgatási gyakorlat 

alkalmazásából adódó bánásmódot jelent. A Bíróság szerint ebből az 

következik, hogy a tilalom alkalmazandó egy szociális kedvezmény 

adásához előírt lakóhely feltételének megkövetelésére is, ha megállapításra 

került, hogy ez a feltétel megkülönböztető jellegű.  

 

 

3. A letelepedési jog alanyai 
 

Az EUMSZ 49. cikkének megfogalmazása alapján a letelepedés jogával 

egyrészt a tagállamok állampolgárai, másrészt a gazdasági társaságok 

élhetnek. 

 

 

3.1. Az „önálló vállalkozók” letelepedése 

 

Az önálló vállalkozó fogalmát a Bíróság egy holland misszionárius 

társadalombiztosítással kapcsolatos jogesetében, a 300/84. sz. Roosmalen 

ügyben fogalmazta meg.115 Az ítélet megfogalmazása alapján az egyéni 

vállalkozó kifejezés az akkor hatályos másodlagos közösségi jog 

tekintetében olyan személyt jelent, aki: 

- nem munkaszerződés alapján, 

- valamilyen szakmát vagy hivatást gyakorol, 

- amelyre tekintettel jövedelemre tesz szert,  

- amely jövedelem részben vagy egészben fedezi a szükségleteit, 

- még akkor is, ha az a jövedelem harmadik személyektől, illetve 

misszionáriusi szolgálatokból származik is. 

 

 

                                                 
115 A Bíróság 1986. október 23-i ítélete. A. J. M. van Roosmalen kontra Bestuur van de 

Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen. 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Raad van Beroep Utrecht - Hollandia. 300/84. sz. 

ügy 
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3.2. Az ügyvédi tevékenység letelepedés jellegű, tartós gyakorlása 

 

1998 februárjában fogadta el az Európai Parlament és a Tanács a 98/5/EK 

irányelvet116 az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától 

eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről. Az 

irányelv jogalapja az EUMSZ 49. és 57. cikkei, azaz a letelepedés és 

szolgáltatások szabad mozgását szabályozó elsődleges jogi normák. Bár 

maga a jogszabály kimondott célja az ügyvédi hivatás folyamatos 

gyakorlásának lehetővé tétele önálló ügyvédként vagy alkalmazotti 

minőségben, az ügyvédi minősítés megszerzése országától eltérő másik 

tagállamban, a szabályozás részleteit elemezve nem egészen ez az 

eredmény. Az irányelv alkalmazásában minden olyan személy ügyvédnek 

minősül, aki egy tagállam állampolgára és valamely tagállamban az 

irányelvben felsorolt szakmai címek egyikének birtokában felhatalmazással 

rendelkezik a hivatásának gyakorlására. Azaz Olaszországban jogot szerzett 

arra, hogy Avvocato, Ausztriában Rechtsanwalt, vagy éppen 

Magyarországon ügyvéd néven szakmai gyakorlatot folytasson. 
 
Az irányelv két, egymástól lényegesen eltérő lehetőséget kínál arra, hogy 

egy tagállambeli ügyvéd egy másik tagállamban letelepedés jelleggel, 

tartósan gyakorolja az ügyvédi tevékenységét.  

 

 

3.2.1.   Az ügyvédi hivatás gyakorlásának joga a saját tagállam szakmai 

megnevezésével 

 

Ennek értelmében bármely ügyvéd jogosult állandó jelleggel bármely más 

tagállamban a saját tagállamában megszerzett szakmai címmel az 

irányelvben meghatározott tevékenységek folytatására. Ebben az esetben 

azonban jelentős korlátozásokkal kell számolnia, amelyek a következők: 

- Annak az ügyvédnek, aki másik tagállamban kíván működni, mint 

ahol ügyvédi képesítését megszerezte, az adott ország hatáskörrel 

rendelkező hatóságánál be kell jegyeztetnie magát. A fogadó tagállam 

hatáskörrel rendelkező hatóságának be kell jegyeznie az ügyvédet, ha 

az ügyvéd bemutatja a saját tagállamának hatáskörrel rendelkező 

hatóságánál történt bejegyzését bizonyító igazolást.  

                                                 
116 Az Európai Parlament és a Tanács 98/5/EK irányelve (1998. február 16.) az ügyvédi 

hivatásnak a képesítés megszerzése országától eltérő tagállamokban történő folyamatos 

gyakorlásának elősegítéséről (HL L 77., 1998.3.14., 36-43. o.) 
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- A fogadó tagállam előírhatja a saját országa szakmai megnevezésével 

működő ügyvéd számára ügyvédi felelősségbiztosítási szerződés 

megkötését, vagy azt, hogy belépjen egy ügyvédi biztosítópénztárba, 

annak a szabályozásnak megfelelően, amit az adott tagállam állapított 

meg a területén folytatott tevékenységekre. A saját országa szakmai 

címét használva működő ügyvédet azonban fel kell menteni e 

kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a saját tagállamában kötött 

biztosítással vagy a saját tagállamának előírásai szerinti 

biztosítópénztári tagsággal rendelkezik, amennyiben ez a biztosítás 

vagy tagság feltételei és hatálya szerint egyenértékű. Amennyiben a 

megfelelés csak részleges, a fogadó tagállamban a hatáskörrel 

rendelkező hatóság kiegészítő biztosítási vagy biztosítópénztári 

szerződés megkötését írhatja elő az olyan körülmények biztosítására, 

amelyekre a saját tagállam előírásainak megfelelően kötött biztosítás 

vagy biztosítópénztári tagság nem terjed ki. 

- Talán a legnagyobb probléma, hogy a fogadó tagállamban a saját 

tagállama szakmai címét használva tevékenységet folytató ügyvédnek 

ezzel a szakmai címmel kell folytatnia tevékenységét, amelyet a saját 

tagállama hivatalos nyelvén, vagy hivatalos nyelveinek egyikén, 

érthetően és oly módon kell megjelölnie, hogy az ne legyen 

összetéveszthető a fogadó tagállam szakmai megnevezésével. Azaz 

egy magyar ügyvédnek Írországban „ügyvédként” kell megjelölnie 

magát és még véletlenül sem használhatja az ott szokásos Barrister, 

illetve Solocitor megnevezéseket. 

- A tevékenységi kört illetően elsőre nincs érdemi megkülönböztetés, 

mivel az irányelv kimondja, hogy a saját országa szakmai címét 

használva működő ügyvéd ugyanolyan ügyvédi tevékenységet folytat, 

mint a fogadó tagállamban használatos vonatkozó szakmai címmel 

tevékenységet folytató ügyvéd, többek között jogi tanácsot adhat saját 

tagállamának jogáról, a közösségi jogról, a nemzetközi jogról és a 

fogadó tagállam jogáról. Ez ugyanakkor csak a főszabály, amely alól 

több, jelentősnek is tekinthető kivétel is van. Ezek a következők: 

- Azok a tagállamok, amelyek engedélyezik, hogy területükön az 

ügyvédek egy meghatározott csoportja olyan okiratot készítsen, 

amelyek elhunyt személyek hagyatékának kezelésére jogosítanak 

vagy ingatlanok tulajdonjogának keletkezésére vagy átruházására 

vonatkoznak, amely okiratok készítését más tagállamok az ügyvédi 

szakmától eltérő más szakma számára tartanak fenn, e 

tevékenységek gyakorlásából kizárhatják a saját országuk szakmai 

címével az utóbbi tagállamokban működő ügyvédeket. 
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- A jogi eljárásokban az ügyfelek képviseletének vagy védelmének 

ellátása vonatkozásában, amennyiben a fogadó tagállam joga az 

ilyen tevékenységet az illető tagállam szakmai címét használva 

működő ügyvédei számára tartja fenn, a fogadó tagállam előírhatja 

a saját országuk szakmai címével működő ügyvédeknek, hogy 

olyan ügyvéddel együttműködve járjanak el, aki az adott bíróságnál 

eljárhat, és aki szükség esetén felelősségre vonható, vagy egy, az 

adott bíróságnál működő "avoué"-val működjenek együtt. 

- A tagállamok továbbá speciális szabályokat állapíthatnak meg a 

legfelsőbb szintű bíróságok előtti eljárásra vonatkozóan az 

igazságszolgáltatási rendszer zavartalan működése érdekében, 

például előírhatják az ilyen eljárásra szakosodott ügyvédek 

alkalmazását is. 
 

Az ügyvédi működés szabályaiban már nem találhatunk diszkriminációt. Az 

irányelv kimondja, hogy a saját országának szakmai címe használatával 

működő ügyvédre minden olyan tevékenység esetében, amelyet a fogadó 

tagállam területén végez, ugyanazok a működési szabályok érvényesek, 

mint a fogadó tagállam szakmai címével működő ügyvédekre. A saját 

országuk szakmai címét használva működő ügyvédeknek továbbá megfelelő 

képviseletet kell biztosítani a fogadó tagállam szakmai szervezeteiben. A 

fegyelmi eljárások tekintetében a jogszabály előírja, hogy amennyiben a 

saját országa szakmai címét használva működő ügyvéd nem tesz eleget a 

fogadó tagállamban hatályos kötelezettségeknek, a fogadó tagállam eljárási 

szabályait, büntetéseit és jogorvoslatait kell alkalmazni. A fegyelmi eljárás 

kezdeményezését megelőzően a fogadó tagállam hatáskörrel rendelkező 

hatóságának minden lényeges adatot rendelkezésére bocsátva, a lehető 

legrövidebb időn belül kell tájékoztatnia a saját tagállam hatáskörrel 

rendelkező hatóságát. Az irányelv rögzíti az együttműködési kötelezettség 

elvét is, amely szerint a fogadó tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának 

a döntéshozói hatáskörének sérelme nélkül a teljes fegyelmi eljárás során 

együtt kell működnie a saját tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával. A 

saját tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának a fogadó tagállam 

hatáskörrel rendelkező hatósága által hozott határozatot követően saját 

eljárásjogi és anyagi jogi szabályai szerint el kell döntenie, hogy milyen 

intézkedéseket hozzon a saját országa szakmai címét használva működő 

ügyvéddel szemben. Amennyiben  az ügyvéd saját tagállamának hatáskörrel 

rendelkező hatósága ideiglenesen vagy véglegesen visszavonja az ügyvédi 

tevékenység folytatására szóló felhatalmazást, ez automatikusan maga után 

vonja annak ideiglenes vagy végleges tilalmát, hogy az érintett ügyvéd a 
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saját országa szakmai címét használva tevékenységet folytasson a fogadó 

tagállamban. 

 

 

3.2.2. A fogadó tagállam ügyvédeivel azonos bánásmód 

 

Az irányelv három lehetőséget kínál arra, hogy egy tagállambeli ügyvéd egy 

másik tagállamban a fogadó tagállam ügyvédeivel azonos bánásmódban 

részesüljön, azaz ne vonatkozzanak rá az előző pontban említett formai és 

tartalmi korlátozások. 

- Az első lehetőség az, hogy annak a saját országa szakmai címével 

működő ügyvédnek, aki igazolja, hogy a fogadó tagállamban legalább 

három évig ténylegesen és rendszeresen folytatta tevékenységét annak 

az államnak a jogában, beleértve a közösségi jogot is, a fogadó 

tagállam ügyvédi szakmájába történő befogadása céljából mentességet 

kell adni a diplomájának elismertetésére vonatkozó uniós jogi 

kötelezettségek alól. Tényleges és rendszeres tevékenység alatt a 

tevékenység tényleges, megszakítás nélküli végzését kell érteni, 

figyelmen kívül hagyva a mindennapi élet eseményeiből adódó 

megszakításokat. Az illető ügyvéd feladata, hogy a fogadó tagállam 

hatáskörrel rendelkező hatóságának a rendelkezésére bocsássa a 

legalább három éven át tartó, a fogadó tagállam jogában folytatott 

tényleges és rendszeres tevékenysége bizonyítékát. 

- A másik opció szerint a saját országa szakmai megnevezésével a 

fogadó tagállamban működő ügyvéd bármikor kérheti oklevele 

elismerését a vonatkozó uniós irányelv alapján abból a célból, hogy 

felvételt nyerjen a fogadó tagállam ügyvédi szakmájába, és az adott 

tagállamban a szakmának megfelelő szakmai címmel gyakorolhassa 

ügyvédi hivatását. 

- Végül  a saját országa szakmai címével a fogadó tagállamban legalább 

három éven át ténylegesen és rendszeresen működő ügyvéd, aki 

azonban az adott tagállam jogában három évnél rövidebb ideig 

működött, a tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságától engedélyt 

kaphat a fogadó tagállam ügyvédi szakmájába történő bebocsátásra, 

valamint jogot szerezhet az adott tagállamban hivatásának a megfelelő 

szakmai címmel történő gyakorlására anélkül, hogy az oklevele 

elismertetésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett volna. Az 

engedély iránti kérelem elbírálása során a fogadó tagállam hatáskörrel 

rendelkező hatóságának figyelembe kell vennie az ügyvédnek a fenti 

időszak alatt folytatott tényleges és rendszeres szakmai tevékenységét, 



A letelepedés (vállalkozás) szabadsága 

 
127 

valamint a fogadó tagállam jogára vonatkozó ismereteket és az abban 

szerzett szakmai tapasztalatot, valamint a fogadó tagállam jogáról, 

beleértve az ügyvédi hivatás gyakorlásának szabályairól és az ügyvédi 

működésről szóló előadások vagy szemináriumok látogatását is. 

Meglehetősen széles diszkréciónak ad teret az irányelv azon szabálya, 

amely szerint a fogadó tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága az 

ügyvéddel folytatott elbeszélgetés segítségével minősíti az ügyvédnek 

a fogadó tagállamban kifejtett tényleges és rendszeres tevékenységét, 

és felméri, hogy az ügyvéd képes-e tevékenységét az adott 

tagállamban folytatni; ez az elbeszélgetés egyben az ügyvéd által 

végzett tevékenység rendszerességének és ténylegességének 

ellenőrzésére is szolgál. 
 
Az irányelv alkalmazásával kapcsolatos a magyar vonatkozású C-359/09. sz. 

Ebert ügy.117 Ebert német állampolgár volt, aki jogi tanulmányait 

Németországban végezte, és a Düsseldorfi Ügyvédi Kamara tagjaként a 

„Rechtsanwalt” megnevezéssel jogosult volt ügyvédi tevékenység 

folytatására. Ebert a ’90-es évek vége óta Magyarországon élt, 

tanulmányokat folytatott a Miskolci Egyetemen, ahol PhD-fokozatot 

szerzett. Ebert együttműködési megállapodást kötött egy magyarországi 

ügyvédi irodával, majd az ügyvédekről szóló törvény a Budapesti Ügyvédi 

Kamara felvette az európai közösségi jogászok névjegyzékébe, ily módon 

ügyvédi tevékenységet folytathat Magyarországon a saját tagállamában 

megszerzett szakmai megnevezéssel. Ebert ezt követően saját ügyvédi irodát 

alapított, amelyet a Budapesti Ügyvédi Kamara nyilvántartásba vett. Ebert 

kérte a Fővárosi Bíróságtól annak megállapítását, hogy a magyar „ügyvéd” 

cím használatára anélkül jogosult Magyarországon, hogy az ügyvédi 

kamarának tagja lenne. A Fővárosi Bíróság ezt azzal az indokolással 

utasította el, hogy az akkor hatályos 89/48 irányelv alapján csak akkor lenne 

jogosult az „ügyvédi” cím viselésére, ha igazolná az ügyvédi kamarai 

tagságát. Ebert fellebbezést nyújtott be e határozat ellen a Fővárosi 

Ítélőtáblához, amely előzetes döntéshozatali kérelemmel fordult a 

Bírósághoz. Az első kérdés arra irányult, hogy a 98/5 irányelv kizárja-e a 

89/48 irányelv alkalmazását oly módon, hogy más tagállamok ügyvédei 

számára a 98/5 irányelvben szereplő lehetőségek minősülnek az egyetlen 

eszköznek arra, hogy valamely fogadó tagállamban ügyvédi címet 

                                                 
117 A Bíróság 2011. február 3-i ítélete. Donat Cornelius Ebert kontra Budapesti Ügyvédi 

Kamara. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Fővárosi Ítélőtábla - Magyarország. C-

359/09. sz. ügy 
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szerezhessenek, vagy pedig a két irányelv kiegészíti-e egymást azáltal, hogy 

két módot vezet be a tagállamok ügyvédei számára arra vonatkozóan, hogy 

miként kezdhetik meg az ügyvédi hivatás gyakorlását a fogadó tagállamban 

annak szakmai megnevezésével. Ebert és a magyar kormány úgy vélték, 

hogy az irányelvek két eltérő módot vezettek be az ügyvédi hivatás fogadó 

tagállambeli gyakorlásának megkezdésére. A Bíróság szerint a 89/48 

irányelv alapján az „oklevéllel” rendelkező, D. C. Eberthez hasonló személy 

a fogadó tagállamban megkezdheti a szabályozott ügyvédi szakma 

gyakorlását. Ugyanakkor az olyan szakma tekintetében, amelynek a 

gyakorlása megköveteli a nemzeti jog pontos ismeretét, és amelyeknél a 

nemzeti jog kérdéseit illető tanácsadás és/vagy segítségnyújtás a szakmai 

tevékenység alapvető és állandó része, a fogadó tagállam a kérelmezőtől azt 

is megkövetelheti, hogy alkalmassági vizsgát tegyen, feltéve, hogy e 

tagállam előzetesen megvizsgálja, hogy a kérelmezőnek a szakmai gyakorlat 

során megszerzett tudása teljesen vagy részben fedi-e egymást. A Bíróság a 

kérdésre így azt válaszolta, hogy a 89/48 és a 98/5 irányelv kiegészíti 

egymást azáltal, hogy két módot vezet be a tagállamok ügyvédei számára 

arra vonatkozóan, hogy miként kezdhetik meg az ügyvédi hivatás 

gyakorlását a fogadó tagállamban ez utóbbi szakmai megnevezésével.  
 
A magyar bíróság másik kérdése arra vonatkozott, hogy a 89/48 irányelvvel 

és a 98/5 irányelvvel ellentétes-e az a nemzeti szabályozás, amely az 

ügyvédi tevékenységnek a fogadó tagállam ügyvédi címével történő 

gyakorlása céljából az ügyvédi kamaraihoz hasonló szervezetbeli tagság 

kötelezettségét írja elő. A 89/48 irányelvet illetően a Bíróság megállapította, 

hogy annak alapján, amennyiben valamely személy olyan oklevéllel 

rendelkezik, amely más tagállamban valamely foglalkozás megkezdéséhez 

szükséges, joga van ahhoz, hogy a fogadó tagállamban ugyanolyan 

feltételekkel kezdje meg e foglalkozás gyakorlását, mint e tagállam 

állampolgárai, eltekintve a fogadó tagállam oklevelének birtoklására 

vonatkozó feltételtől, azonban meg kell felelnie az említett tagállam szakmai 

szabályainak, többek között a szakmai etika tiszteletben tartására irányuló 

szabályoknak. A 98/5 irányelvről pedig a Bíróság rögzítette, hogy még a 

saját országának szakmai megnevezése használatával működő ügyvédre is 

ugyanazok a működési szabályok érvényesek minden olyan tevékenység 

esetében, amelyet a fogadó tagállam területén végez, mint az e tagállam 

szakmai megnevezésével működő ügyvédekre. Ebből a Bíróság arra a 

következetésre jutott, hogy egyik irányelvvel sem ellentétes az olyan, 

közérdek által igazolt törvényi, rendeleti vagy közigazgatási nemzeti 

rendelkezések minden, valamely tagállam területén ügyvédi hivatást 
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gyakorló személyre történő alkalmazása – különösen az e hivatás 

megkezdésére vonatkozóan –, mint amilyenek a szervezeti, a képesítési, a 

szakmai etikai, az ellenőrzési és a felelősségi szabályok. Annak 

megvizsgálása pedig, hogy a Budapesti Ügyvédi Kamara a hátrányos 

megkülönböztetés tilalma elvének megfelelően alkalmazta-e ezeket a 

szabályokat, a Fővárosi Bíróság feladata. 

 

 

3.3. A társaságok letelepedése 

 

AZ EUMSZ 54. cikke fogalmazza meg az egyenlő elbánás elvét a 

vállalkozások letelepedési szabadsága tekintetében, valamint meghatározza 

a társaság belső piaci fogalmát is. E szerint: „Valamely tagállam 

jogszabályai alapján létrehozott olyan társaság, amelynek létesítő okirat 

szerinti székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének fő helye 

az Unió területén van, e fejezet alkalmazása szempontjából ugyanolyan 

elbánásban részesül, mint azok a természetes személyek, akik a tagállamok 

állampolgárai. „Társaság” a polgári vagy kereskedelmi jog alapján 

létrejött társaság, beleértve a szövetkezeteket és a közjog vagy a magánjog 

hatálya alá tartozó más jogi személyeket, kivéve a nonprofit szervezeteket.” 

Fontos kiemelni azt, hogy Bíróság ítélkezési gyakorlata értelmében a 

letelepedési jog akkor is megilleti az uniós jog alapján társaságnak minősülő 

szervezeteket, ha az eredeti székhelyországban nem folytatnak semmilyen 

kereskedelmi, vagy gazdasági tevékenységet. A Bíróság a 270/83. sz. 

Bizottság kontra Franciaország ügyben118 úgy fogalmazott, hogy a 

társaságok esetében a székhely, a központi ügyvezetés vagy üzleti 

tevékenység fő helye arra szolgál, hogy – hasonlóan a természetes 

személyek állampolgárságához – valamely állam jogrendjével való 

kapcsolatukat lehessen meghatározni. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118 A Bíróság 1986. január 28-i ítélete. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia 

Köztársaság. 270/83. sz. ügy 
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3.3.1. A Daily Mail ügy 

 

A 81/87. sz. Daily Mail ügy119 tényállása szerint a Dail Mail egy Angliában 

bejegyzett és az angol jog szerint működő társaság volt, amely át kívánta 

helyezni a tényleges székhelyét Hollandiába, azonban okirati székhelyét 

fenntartotta volna továbbra is az Egyesült Királyságban. Ennek 

eredményeképpen a társaságnak holland lett volna az adójogi illetősége, 

ugyanakkor megőrizte volna az angol honosságát. A társaságokra vonatkozó 

angol jogszabályok alapján egy ilyen társaság a központi ügyvezetését az 

Egyesült Királyságon kívülre helyezhette anélkül, hogy jogi személyiségét, 

vagy az angol jog szerinti társasági minőségét elveszítené. Főszabály szerint 

kizárólag az Egyesült Királyságban pénzügyi székhellyel rendelkező 

társaságokat terhelte az angol társasági adó. A pénzügyi székhelyet pedig 

úgy határozták meg, mint azt a helyet, ahol a központi ügyvezetés helye 

található. A jövedelemadóra és a társasági adóra vonatkozó angol törvény 

azonban megtiltotta az Egyesült Királyságban pénzügyi székhellyel 

rendelkező társaságok számára, hogy az Államkincstár engedélye nélkül e 

székhelyüket megszüntessék. A Dail Mail kérvényezte ezt az engedélyt, 

azonban azt nem kapta meg az Államkincsártól. A társaság a tagállami 

bíróság előtt azt állította, hogy a Szerződés minden előzetes engedély nélkül 

jogot biztosít számára, hogy központi ügyvezetését egy másik tagállamba 

helyezze át, illetve, hogy ezen engedélyt feltételek nélkül megkapja. A 

tagállami bíróság előzetes döntéshozatali kérelme lényegében arra 

vonatkozott, hogy a Szerződés biztosítja-e azt a jogot egy tagállam 

jogszabályinak megfelelően alapított társaságnak, amelynek létesítő okirat 

szerinti székhelye is ott található, hogy központi ügyvezetését egy másik 

tagállamba helyezze át, továbbá, hogy a származási tagállam függővé teheti-

e ezt a jogot egy nemzeti engedélyezéstől, amelynek megítélése a társaság 

pénzügyi helyzetétől függ. A brit kormány álláspontja szerint a Szerződés 

rendelkezései nem biztosítanak a társaságok részére általános jogot központi 

ügyvezetésük másik tagállamba történő áthelyezéséhez. A központi 

ügyvezetésnek egy tagállamhoz való kötése nem szükségszerűen foglal 

magában a tagállam területén kifejtett valós és tényleges gazdasági 

tevékenységet, és ebből kifolyólag nem tekinthető a Szerződés értelmében 

vett letelepedésnek. A Bíróság megállapította a kérdéses angol jogszabályok 

                                                 
119 A Bíróság 1988. szeptember 27-i ítélete. The Queen kontra H. M. Treasury and 

Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc. Előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Egyesült 

Királyság. 81/87. sz. ügy 
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nem tartalmaznak egyetlen, a letelepedésre vonatkozó korlátozást sem. Azaz 

nem akadályozzák egy angol jog szerinti társaság tevékenységének egy 

másik tagállamban újonnan létrehozott társaságba történő részleges vagy 

teljes áthelyezését sem, adott esetben az angol társaság megszüntetését és 

pénzügyi elszámolását követően. Csak abban az esetben írják elő az 

Államkincstár engedélyét, ha a társaság a jogi személyiségének és angol jog 

szerinti társasági minőségének egyidejű megőrzése mellett határozza el 

központi ügyvezetésének az Egyesült Királyságon kívülre történő 

áthelyezését. A Bíróság leszögezte, hogy a természetes személyekkel 

ellentétben a társaságok egy jogrend alapján létrehozott jogi entitások, és a 

közösségi jog akkori állapotában az a nemzeti jogrend alapján történik. A 

Bíróság álláspontja szerint a társaságok tehát csak a különböző nemzeti 

jogszabályokon keresztül léteznek, amelyek meghatározzák alapításukat és 

működésüket. A Bíróság megállapította, hogy a Szerződés nem biztosít 

jogot egy nemzeti jog alapján alapított társaság számára központi 

ügyvezetésének egy másik tagállamba történő áthelyezésére úgy, hogy 

eközben megőrzi azon tagállam szerinti társasági minőségét, amelynek 

jogszabályai szerint megalapították. 

 

 

3.3.2. A Centros ügy 

 

A C-212/97. sz. Centros ügyben120 a társaságok fióknyitásának, továbbá a 

székhely és a tényleges gazdasági tevékenység elvállása tagállam általi 

esetleges korlátozásának egyes kérdéseivel foglalkozott a Bíróság. Az 

alapeljárás az Angliában és Walesben bejegyzett Centros Ltd és a dán 

kereskedelmi minisztérium alá tartozó kereskedelem és társaságok 

főigazgatósága között folyamatban lévő eljárásban merült fel, amelynek 

tárgya a Centros dániai fióktelepe bejegyzésének e hatóság általi elutasítása 

volt. A Centros nem gyakorolt semmiféle kereskedelmi tevékenységet 

alapítása óta. Mivel az Egyesült Királyság joga a korlátolt felelősségű 

társaságok részére semmiféle kötelezettséget nem állapított meg a minimális 

törzstőkére és annak befizetésére vonatkozóan, a Centros tulajdonosai a 100 

fontnyi társasági törzstőkét nem fizették be, és nem is bocsátották a társaság 

rendelkezésére. A cég tulajdonosa egy dán állampolgárságú és dán 

lakóhellyel rendelkező házaspár volt. A cég székhelye az egyik barátjuk 

lakóhelyén volt az Egyesült Királyságban. A dán hatóság megtagadta a 

                                                 
120 A Bíróság 1999. március 9-i ítélete. Centros Ltd kontra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Højesteret - Dánia. C-212/97. sz. ügy 
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bejegyzést azzal az indokolással, hogy a Centros, amely nem folytatott 

semmiféle kereskedelmi tevékenységet az Egyesült Királyságban, valójában 

Dániában nem fióktelepet kíván alapítani, hanem telephelyet, ezzel kijátszva 

az ország vonatkozó jogszabályait, nevezetesen a törvényben előírt 

minimális törzstőke befizetését. A bírósági felülvizsgálati kérelmében a 

Centros azzal érvelt, hogy mivel a társaságot az Egyesült Királyságban 

jogszerűen hozták létre, jogában áll, hogy Dániában fióktelepet hozzon létre 

a Szerződés alapján, és az a tény, hogy az Egyesült Királyságban alapítása 

óta nem folytat semmiféle kereskedelmi tevékenységet, nem érinti a 

letelepedés szabadságát. A tagállam azzal érvelt a nemzeti szabályozás 

mellett, hogy a fióktelep Dániában való alapítása a minimális törzstőkére és 

annak befizetésére vonatkozó nemzeti szabályok kijátszásának tűnik, ezért a 

bejegyzés elutasítása azzal is igazolható, hogy szükséges a magán-, illetve 

közhitelezők, valamint más szerződő felek védelme, továbbá szükséges a 

csődbűntettek elleni küzdelem érdekében. A Bíróság azonban kimondta, 

hogy nem tekinthető a letelepedési joggal való visszaélésnek önmagában az, 

ha a tagállam állampolgára, aki társaságot akar alapítani, azt a tagállamot 

választja, amelynek társasági jogi szabályai számára a legkevésbé 

szigorúnak tűnnek, és más tagállamban alapít fióktelepet. A Bíróság szerint 

ugyanis az a jog, hogy valamely tagállam jogszabályaival összhangban 

társaságot lehessen létrehozni, valamint valamely másik tagállamban 

fióktelepet lehessen alapítani, szerves része a belső piacon a Szerződés által 

biztosított letelepedési szabadság gyakorlásának. A Bíróság ebből a 

szempontból nem tulajdonított jelentőséget annak a ténynek, hogy a 

társasági jogok nem tekinthetők teljesen összehangoltnak és harmonizáltnak 

a tagállamok között. A tagállam által felhozott érveket nem találta annyira 

meggyőzőnek a Bíróság, hogy azokat igazolásként el tudta volna fogadni a 

letelepedés szabadásának megengedett korlátozásaként. A Bíróság szerint 

egyrészt a dán gyakorlat önmagában nem volt megfelelő arra, hogy elérje az 

általa kitűzött célt, a hitelezők védelmét, mivel ha az érintett társaság az 

Egyesült Királyságban folytatott volna kereskedelmi tevékenységet, akkor 

fióktelepét bejegyezték volna Dániában, és a dán hitelezők ugyanúgy 

bizonytalan helyzetbe kerültek volna. Másodsorban az alapvető jogokat 

kevésbé korlátozó vagy sértő rendelkezések is elfogadhatóak lettek volna, 

olyanok, amelyek megteremtik a közhitelezők számára szükséges 

biztosítékok jogszabályi lehetőségét. 
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3.3.3. Az Überseering ügy 

 

A C-208/00. sz. Überseering ügyben121 egy nemzetközi magánjogi jellegű 

értelmezési probléma került a Bíróság elé. Az Überseering nevű társaságot a 

holland jog szerint alapították. Az Überseering megszerzett egy 

Düsseldorfban fekvő telket, amelyet gazdasági tevékenysége céljaira 

használt. Fővállalkozói szerződéssel az NCC-t bízta meg a telekre épült 

garázs és motel felújításával. Bár a szolgáltatásokat teljesítették, az 

Überseering kifogásolta a festési munkák teljesítése során felmerült hibákat. 

Időközben két düsseldorfi lakóhellyel rendelkező német állampolgár 

megszerezte az Überseering valamennyi társasági részesedését.  Az 

Überseering az NCC-vel kötött fővállalkozói szerződés alapján kártérítési 

keresetet indított ez utóbbi ellen a Landgericht Düsseldorf előtt. Utóbbi a 

keresetet elutasította, majd a másodfokú német bíróság ezt megerősítette 

azzal, hogy társasági részesedéseinek a két német állampolgár általi 

megszerzése folytán az Überseering Düsseldorfba helyezte át tényleges 

székhelyét és ítélte meg, hogy holland jog szerint alapított társaságként az 

Überseering Németországban nem jogképes, következésképpen ott 

perképességgel sem rendelkezik. Az Überseering az ítélet megsemmisítését 

kérte a Bundesgerichtshof előtt, amely előzetes döntésért a Bírósághoz 

fordult. Az első kérdés arra irányult, hogy ellentétes-e a Szerződéssel, hogy 

amennyiben egy bizonyos tagállam jogszabályai szerint létrehozott – és 

létesítő okirat szerinti székhelyével e tagállamban rendelkező – társaság 

tényleges székhelye valamely másik tagállam joga szerint ez utóbbiba került 

áthelyezésre, az utóbbi tagállam megtagadja a társaságtól jogképessége 

elismerését, és ezáltal a perképességet arra vonatkozóan, hogy nemzeti 

bíróságai előtt az e tagállamban letelepedett társasággal kötött szerződésből 

eredő jogait érvényesítse. A Bíróság korlátozva  a Daily Mail ítélet 

alkalmazhatóságát, kimondta, hogy abból nem vonható le az a 

következtetés, hogy amennyiben a valamely tagállam jogszabályai szerint 

alapított és ott jogi személyiséggel rendelkező társaság más tagállamban 

gyakorolja letelepedési szabadságát, jogképességének és perképességének a 

létesítés szerinti tagállamban történő elismerése nem tartozik a Szerződés 

letelepedés szabadságára vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá akkor, ha 

az említett társaság a letelepedés szerinti tagállam joga alapján tényleges 

székhelyét e tagállamba helyezte át. A német kormány arra is hivatkozott, 

                                                 
121 A Bíróság 2002. november 5-i ítélete. Überseering BV kontra Nordic Construction 

Company Baumanagement GmbH (NCC). Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: 

Bundesgerichtshof - Németország. C-208/00. sz. ügy 
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hogy az említett korlátozás hátrányos megkülönböztetéstől mentesen került 

alkalmazásra, azt nyomós közérdek igazolta, és arányos az volt az elérni 

kívánt céllal. A Bíróság álláspontja szerint bár nem zárható ki, hogy nyomós 

közérdek, mint például a hitelezők, a kisebbségi részvényesek, a 

munkavállalók vagy akár az adóhatóság érdekeinek védelme bizonyos 

körülmények között és meghatározott feltételek figyelembevételével 

igazolhatja a letelepedés szabadságának korlátozását. Azonban az ehhez 

célok azonban nem igazolhatják, hogy megtagadják a jogképességet és ezzel 

a perképességet azon társaságtól, amely más tagállam jogszabályai alapján 

jött létre, és ott rendelkezik létesítő okirat szerinti székhelyével. Az ilyen 

intézkedés ugyanis egyenlő a Bíróság szerint a Szerződésben a társaságok 

számára elismert letelepedési szabadság tagadásával. A német joggyakorlat 

a Bíróság szerint ezért ellentétes a Szerződéssel. A Bíróság nagyon 

egyértelműen fogalmazva azt is rögzítette, hogy amennyiben az adott 

tagállam jogszabályai alapján létrehozott és a létesítő okirat szerinti 

székhelyével e tagállamban rendelkező társaság más tagállamban 

letelepedési szabadságával él, a Szerződés ez utóbbi tagállamot arra 

kötelezi, hogy tartsa tiszteletben a létesítés szerinti állam joga alapján e 

társaságnak biztosított jogképességet és perképességet. 

 

 

3.3.4. A Cartesio ügy 

 

A C-210/06. sz. Cartesio ügyben122 a Bíróság pontosította a társaságok 

székhelyének az Unión belüli áthelyezésére vonatkozó joggyakorlatát. Az 

előzetes döntéshozatali kérelem előterjesztésére a magyar jog szerint 

létrejött és magyar székhellyel rendelkező Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt. 

által azon határozat ellen indított eljárás keretében került sor, amely 

megtagadta a társaság székhelye Olaszországba történő áthelyezésének 

nyilvántartásba vételét. A Cartesio változásbejegyzési kérelmet terjesztett 

elő, amelyben kérte, hogy a Bács-Kiskun Megyei Bíróság mint Cégbíróság 

a társaság székhelyének Olaszországba való áthelyezése következtében 

módosítsa a cégnyilvántartásban a társaság székhelyére vonatkozó 

bejegyzést. A magyar cégbíróság elutasította e kérelmet, azzal indokolva 

döntését, hogy a magyar jog nem teszi lehetővé a székhely külföldre történő 

áthelyezését úgy, hogy a társaság személyes joga továbbra is a magyar jog 

maradjon. A Cartesio e határozattal szemben fellebbezett a Szegedi 

                                                 
122 A Bíróság 2008. december 16-i ítélete. CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt. Előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem: Szegedi Ítélőtábla - Magyarország. C-210/06. sz. ügy 
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Ítélőtáblához. A fellebbezésében a Cartesio azzal érvelt, hogy amennyiben a 

magyar jog különbséget tesz a gazdasági társaságok között annak alapján, 

hogy hol található a székhelyük, úgy az ellentétes a Szerződéssel, mivel a 

magyar jog nem kötelezheti a magyar társaságokat arra, hogy 

Magyarországon legyen a székhelyük. A Szegedi Ítélőtábla egyik – a belső 

piac joggyakorlata szempontjából releváns – kérdésével azt kívánta 

megtudni a Bíróságtól, hogy úgy kell-e értelmezni a Szerződést, hogy azzal 

összeegyeztethetetlen az a tagállami szabályozás, amely megakadályozza az 

e tagállam belső joga szerint létrejött társaságot abban, hogy székhelyét úgy 

helyezze át másik tagállamba, hogy eközben megtartja azon tagállambeli 

honosságát, amelynek szabályozása alapján létrehozták. A Bíróság a 

válaszát a Daily Mail ügyre hivatkozással kezdte, megismételve azt a 

korábbi megállapítását, amely szerint valamely nemzeti jog szerint 

létrehozott társaság kizárólag azon nemzeti jog alapján létezik, amely 

szabályozza annak létrehozását és működését, továbbá a tagállamok 

jogrendszerei jelentősen eltérnek, mind a társaság létrehozásakor az 

államterülettel való kapcsolat igényét, mind pedig annak lehetőségét 

illetően, hogy az ilyen jogi szabályozás alapján létrehozott társaság e 

kapcsolódását később megváltoztassa. A Bíróság szerint mivel az uniós jog 

nem határozza meg egységesen azon társaságok körét, amelyek az adott 

társaságra alkalmazandó nemzeti jogot kijelölő egységes kapcsolóelv 

alapján élhetnének a letelepedés jogával, az a kérdés, hogy a Szerződés 

vonatkozik-e a letelepedés szabadságra hivatkozó társaságra olyan előzetes 

kérdés, amelyre kizárólag az alkalmazandó nemzeti jog adhat választ. A 

Bíróság tehát úgy foglalt állást, hogy a tagállam meghatározhatja, hogy 

milyen kapcsolat szükséges ahhoz, hogy a társaságot a nemzeti joga alapján 

létrejöttnek lehessen tekinteni, és ennek alapján a társaságot megillesse-e a 

letelepedési jog, valamint azt is, hogy milyen kapcsolat szükséges e 

minőség későbbi fenntartásához. Ebbe beletartozik az is, hogy e tagállam ne 

engedje meg a nemzeti joga hatálya alá tartozó társaságnak, hogy megtartsa 

e minőségét akkor, ha más tagállamban kíván újraszerveződni a 

székhelyének a másik tagállamba történő áthelyezésével, megszakítva ezzel 

a létrehozás szerinti tagállam nemzeti jogában előírt kapcsolatot. Az ítélet 

végkövetkeztetése szerint a Szerződéssel nem összeegyeztethetetlen az a 

tagállami szabályozás, amely megakadályozza az e tagállam belső joga 

szerint létrejött társaságot abban, hogy székhelyét úgy helyezze át másik 

tagállamba, hogy eközben megtartja azon tagállambeli honosságát, 

amelynek szabályozása alapján létrehozták. 
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3.3.5. A VALE ügy 

 

A C-378/10. sz. VALE ügy123 tényállása szerint a VALE Costruzioni Srl-t 

(olasz jog szerinti korlátolt felelősségű társaság) 2000-ben jegyezték be az 

olasz cégjegyzékbe.  2006-ban a társaság arra hivatkozva kérte törlését e 

cégjegyzékből, hogy Magyarországra kívánja a székhelyét áthelyezni, 

tevékenységét ott kívánja folytatni, és ezzel egyidejűleg tevékenységét 

Olaszországban megszünteti. A római céghivatal törölte e társaságot 

cégjegyzékből, és a cégjegyzékben a „Törlés és székhelyáthelyezés” cím 

alatt azt jegyezték be a cégjegyzékbe, hogy „a társaság Magyarországra 

települt Mivel az eredetileg Olaszországban az olasz jog alapján megalakult 

VALE Costruzioni elhatározta székhelyének Magyarországra történő 

áthelyezését és a magyar jog szerinti működését, a társaság ügyvezetője és 

még egy természetes személy 2006-ban Rómában elfogadta a VALE Építési 

Kft. társasági szerződését a magyar cégjegyzékbe történő bejegyzés 

céljából. Egyúttal a magyar jog által a bejegyzéshez előírt törzstőkét is 

befizették.  A VALE Építési Kft. ezt követően kérelmet nyújtott be a 

Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál a társaság magyar jog szerinti 

bejegyzése iránt, kérelmében a VALE Costruzionit a VALE Építési Kft. 

jogelődjeként jelölte meg. Az első fokon eljáró Fővárosi Bíróság mint 

Cégbíróság elutasította a bejegyzés iránti kérelmet. A VALE Építési Kft. 

fellebbezése folytán másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla az elutasító 

végzést helybenhagyta. Az utóbbi szerint a magyar cégjogi rendelkezések 

alapján az Olaszországban létrejött és bejegyzett társaság nem helyezheti át 

a székhelyét Magyarországra, és a kért formában nem jegyezhető be itt, 

továbbá a hatályos magyar jogszabályok szerint a cégjegyzékben csak a 

vonatkozó magyar törvényben felsorolt adatok szerepelhetnek, és 

ennélfogva nincs lehetőség egy nem magyar honosságú társaság jogelődként 

való megjelölésére. A VALE Építési Kft. felülvizsgálati kérelmet terjesztett 

elő a Legfelsőbb Bíróságnál az elutasító végzés hatályon kívül helyezése és 

a cégjegyzékbe való bejegyzésének az elrendelése iránt, arra hivatkozással, 

hogy a megtámadott határozat sérti a Szerződésnek a letelepedés és 

szolgáltatás szabadságára vonatkozó, közvetlenül hatályos rendelkezéseit. 

Az előzetes döntéshozatali kérelem ugyanerre vonatkozott. A Bíróság 

válaszában leszögezte, hogy a társasági átalakulások főszabály szerint azon 

gazdasági tevékenységek közé tartoznak, amelyek tekintetében a tagállamok 

kötelesek figyelembe venni a letelepedés szabadságát, ezért a Szerződés 

                                                 
123 A Bíróság 2012. július 12-i ítélete. VALE Építési kft. Előzetes döntéshozatal iránti 

kérelem: Legfelsőbb Bíróság - Magyarország. C-378/10. sz. ügy 
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hatálya alá tartozik az olyan nemzeti szabályozás, amely a belső jog szerinti 

társaságok számára biztosítja az átalakulás lehetőségét, azonban a valamely 

más tagállam joga alá tartozó társaság számára nem teszi lehetővé az 

átalakulást. A Bíróság megállapította továbbá, hogy Magyarország nem 

hivatkozott semmilyen igazolásra a letelepedés szabadságát korlátozó 

nemzeti rendelkezések indokolásként.  A magyar jog ugyanis általános 

jelleggel elutasítja a nemzetközi átalakulásokat, amely ahhoz vezet, hogy az 

ilyen jogügyletek megvalósítását akkor is megakadályozza, ha igazolásként 

esetleg elfogadható érdekek nincsenek veszélyben. A Bíróság szerint az 

ilyen szabály mindenképpen meghaladja az említett érdekek védelmére 

irányuló célok eléréséhez szükséges mértéket. Az ítélet ennek megfelelően 

kimondta, hogy a Szerződéssel ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, 

amely a belső jog szerinti társaságok számára biztosítja az átalakulás 

lehetőségét, a valamely másik tagállam joga alá tartozó társaság számára 

azonban nem teszi általános jelleggel lehetővé a nemzeti jog szerinti 

társasággá való átalakulást ilyen társaság létrehozása révén. 

 

 

3.3.6. A társasági jogi irányelvek  

 

A Bíróság joggyakorlata alapján látható, hogy a vállalkozásokra, és azon 

belül a társas vállalkozásként működő gazdasági társaságokra vonatkozó 

alapvető jogi szabályozásért a tagállamok felelősek. A társasági jogi 

értelemben vett átfogó szabályozási rendszer a tagállami jogrendszerekben 

található. Az uniós jogalkotásban egyes kiegészítő területeken születtek 

irányelvi szintű rendelkezések. Ezek a közül kiemelést érdemelnek a 

következők: 

- a részvénytársaságok szétválásáról szóló 1982-es úgynevezett hatodik 

irányelv,124 

- a fióktelepekre vonatkozó egyes kötelezettségekről szóló 1989-es 

úgynevezett tizenegyedik irányelv,125 

- a társult vállalkozások kamat- és jogdíjfizetések közös adózási 

                                                 
124 A Tanács hatodik irányelve (1982. december 17.) a Szerződés 54. cikke (3) 

bekezdésének g) pontja alapján a részvénytársaságok szétválásáról (HL L 378., 

1982.12.31., 47-54. o.) 
125 A Tanács tizenegyedik irányelve (1989. december 21.) a valamely tagállam jogának 

hatálya alá tartozó meghatározott jogi formájú társaságoknak egy másik tagállamban 

létesített fióktelepeire vonatkozó bejelentési és közzétételi követelményeiről (HL 395., 

1989.12.30., 36-39. o.) 
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rendszeréről szóló 2003/49/EK irányelv,126 

- a nyilvános vételi ajánlatról szóló 2004/25/EK irányelv,127 

- a tőkeegyesítő társaságok határon átnyúló egyesüléséről szóló 

2005/56/EK irányelv,128 

- az éves beszámolók könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv,129 

- az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról szóló 2007/36/EK 

irányelv,130 

- az egyes biztosítékok összehangolásáról szóló 2009/101/EK 

irányelv,131 

- az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról 2009/102/EK 

szóló irányelv,132 

- a részvénytársaságok európai egyesüléséről szóló 2011/35/EU 

irányelv,133 

- a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai adóztatásának közös 

rendszeréről szóló 2011/96/EK irányelv,134 

                                                 
126 A Tanács 2003/49/EK irányelve (2003. június 3.) a különböző tagállambeli társult 

vállalkozások közötti kamat- és jogdíjfizetések közös adózási rendszeréről (HL L 157., 

2003.6.26., 49-54. o.) 
127 Az Európai Parlament és a Tanács 2004/25/EK irányelve (2004. április 21.) a nyilvános 

vételi ajánlatról  (HL L 142., 2004.4.30., 12-23. o.) 
128 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/56/EK irányelve (2005. október 26.) a 

tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről  (HL L 310., 2005.11.25., 1-9. 

o.) 
129 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/43/EK irányelve (2006. május 17.) az éves és 

összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 

78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK 

tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről  (HL L 157., 2006.6.9., 87-107. o.) 
130 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/36/EK irányelve (2007. július 11.) az egyes 

részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban (HL L 184., 

2007.7.14., 17-24. o.) 
131 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/101/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az 

egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok 

által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 48. 

cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok 

összehangolásáról  (HL L 258., 2009.10.1., 11-19. o.) 
132 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/102/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a 

társasági jog területén az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságokról (HL L 258., 

2009.10.1., 20-25. o.) 
133 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/35/EU irányelve (2011. április 5.) a 

részvénytársaságok egyesüléséről  (HL L 110., 2011.4.29., 1-11. o.) 
134 A Tanács 2011/96/EU irányelve (2011. november 30. ) a különböző tagállamok anya- és 

leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről (HL L 345., 

2011.12.29., 8-16. o.) 
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- az egyes biztosítékok összehangolásáról szóló 2012/30/EU irányelv,135 

- az éves pénzügyi kimutatásokról és beszámolókról szóló 2013/34/EU 

irányelv.136 
 
Még az első társasági jogi irányelvhez kapcsolódik a C-106/89. sz. 

Marleasing ügy.137 Az alapeljárás a Marleasing, az alapeljárás felperese és 

több alperes, köztük La Comercial között folyó eljárás keretében merült fel. 

Az utóbbi céget három személy részvénytársaságként alapította, akik között 

található a saját társasági vagyonával hozzájáruló Barviesa társaság is. 

Marleasing arra hivatkozva kérte a La Comercialt létrehozó társasági 

szerződés megsemmisítését a spanyol jog alapján, hogy a La Comercial 

létrehozásának nincs jogalapja, színlelt ügylet, és az alperes 

megalapításában részt vevő Barviesa társaság hitelezői jogainak a kijátszása 

érdekében történt. A Comercial a kereset teljes egészében való elutasítását 

kérte arra a tényre hivatkozva, többek között, hogy az első társasági jogi 

irányelv kimerítő módon felsorolta a részvénytársaságok semmiségének 

eseteit, de nem említette ezen esetek között a jogalap hiányát. 

Spanyolország azonban nem implementálta az eset tényállása idejéig az 

irányelvet. A spanyol bíróság az irányelv közvetlen hatályával kapcsolatban 

azt kérdezte a Bíróságtól, hogy lehet-e közvetlen hivatkozni egy belső jogba 

még át nem ültetett irányelvre annak érdekében, hogy azzal 

megakadályozzák egy részvénytársaságnak az irányelvben felsoroltaktól 

eltérő okból való semmisé nyilvánítását. Másképpen fogalmazva, a 

tagállami bíróságnak, amennyiben egy irányelv alkalmazási körébe tartozó 

kérdésre vonatkozó jogvitában jár el, a nemzeti jogát ezen irányelv 

szövegének és céljának fényében kell-e értelmeznie annak megakadályozása 

                                                 
135 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/30/EU irányelve (2012. október 25.) a 

biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint 

tőkéjük fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági 

tagok és harmadik személyek érdekei védelmében az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 54. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok 

összehangolásáról  (HL L 315., 2012.11.14., 74-97. o.) 
136 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a 

meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont 

(konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 

2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 

78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről  (HL L 182., 

2013.6.29., 19-76. o.) 
137 A Bíróság 1990. november 13-i ítélete. Marleasing SA kontra La Comercial 

Internacional de Alimentacion SA. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Juzgado de 

Primera Instancia e Instruccion no 1 de Oviedo - Spanyolország. C-106/89. sz. ügy 
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érdekében, hogy az irányelvben felsoroltaktól eltérő okból kimondják 

valamely részvénytársaság semmiségét. A Bíróság elsőként megerősítette 

azt a következetes álláspontját, amely szerint egy irányelv önmagától nem 

hozhat létre kötelezettségeket valamely magánszemélyre nézve és így egy 

irányelv rendelkezésére, mint olyanra, nem lehet ilyen személlyel szemben 

hivatkozni. Másrészt, az ítélet megismételte az értelmezési kötelezettség 

elvét, amely szerint a tagállamoknak egy irányelvből fakadó azon 

kötelezettsége, hogy az abban meghatározott eredményeket elérjék, 

valamint a lojális együttműködés elvéből fakadó kötelezettsége a  tagállami 

bíróságokra is vonatkozik, ezért a nemzeti jog alkalmazásakor – akár az 

irányelvet megelőzően, akár azt követően elfogadott rendelkezésről van szó 

– az értelmezést végző nemzeti bíróságnak ezt, amennyire csak lehetséges, 

az irányelv szövegének és céljának fényében kell megtennie, az ez utóbbi 

által előírt eredmény elérése érdekében. A Bíróság szerint ezekből az 

következik, hogy nem megengedett a részvénytársaságokra vonatkozó 

nemzeti jogszabályok olyan értelmezése, miszerint egy részvénytársaság 

semmisségét a közösségi irányelvben kimerítő módon felsoroltaktól eltérő 

okból is ki lehessen mondani. Az irányelv értelmezését illetően a Bíróság 

megállapította, hogy az megtiltja, hogy a tagállamok jogszabályai lehetővé 

tegyék a bíró által történő semmissé nyilvánítást az irányelvben kimerítő 

módon felsorolt eseteken kívül, amelyek magukban foglalják a társaság 

céljának jogellenes vagy közrendbe ütköző voltát. A Bíróság elfogadta a 

Bizottság azon érvét, amely szerint a „társaság célja” kifejezést úgy kell 

értelmezni, hogy az csak a társaságnak a létesítő okiratban vagy 

alapokmányban leírt céljára vonatkozzon, amelyből következően egy 

társaságot nem lehet semmissé nyilvánítani az általa ténylegesen végzett 

tevékenység miatt, mint például az alapítók hitelezőinek kijátszása. 
 
Az irányelvi szabályozáson kívül meg kell említeni, hogy bizonyos 

kérdésekről részben rendeleti formában hozott döntést az uniós jogalkotó. 

Ezek közül a fontosabbak az alábbiak: 

- az európai gazdasági egyesülésről szóló 2137/85/EGK rendelet,138 

- az európai részvénytársaságról szóló 2157/2001/EK rendelet,139 és az 

                                                 
138 A Tanács 2137/85/EGK rendelete (1985. július 25.) az európai gazdasági egyesülésről 

(HL L 199., 1985.7.31., 1-9. o.) 
139 A Tanács 2157/2001/EK rendelete (2001. október 8.) az európai részvénytársaság (SE) 

statútumáról (HL L 294., 2001.11.10., 1-21. o.) 
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azt kiegészítő irányelv,140 

- a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló 

1606/2002/EK rendelet,141 

- az európai szövetkezetről szóló 1435/2003/EK rendelet,142 és az azt 

kiegészítő irányelv,143 

- az egyes nemzetközi számviteli standardokról szóló 1126/2008/EK 

rendelet,144 

- a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek 

könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről szóló 

537/2014/EU rendelet.145 

 

 

4. A letelepedési szabadság megengedett korlátozásai 
 

Az EUMSZ 51. cikke értelmében a letelepedés szabadságára vonatkozó 

szerződési rendelkezések nem alkalmazhatók a valamely tagállamban 

a közhatalom gyakorlásához tartósan vagy időlegesen kapcsolódó 

tevékenységekre az adott tagállam vonatkozásában. Az Európai Parlament 

és a Tanács további kivételek is megállapíthat, azaz rendes jogalkotási 

eljárás keretében úgy rendelkezhetnek, hogy a letelepedés szabadságát 

szabályozó belsői piaci normák bizonyos tevékenységekre nem 

alkalmazhatók.  
 
Az EUMSZ 52. cikke ezt azzal egészíti ki, hogy a letelepedésre vonatkozó 

szerződési normák és az azok alapján hozott intézkedések nem érintik 

                                                 
140 A Tanács 2001/86/EK irányelve (2001. október 8.) az európai részvénytársaság 

statútumának a munkavállalói részvételre vonatkozó kiegészítéséről (HL L 294., 

2001.11.10., 22-32. o.) 
141 Az Európai Parlament és a Tanács 1606/2002/EK rendelete (2002. július 19.) a 

nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról (HL L 243., 2002.9.11., 1-4. o.) 
142 A Tanács 1435/2003/EK rendelete (2003. július 22.) az európai szövetkezet (SCE) 

statútumáról (HL L 207., 2003.8.18., 1-24. o.) 
143 A Tanács 2003/72/EK irányelve (2003. július 22.) az európai szövetkezet statútumának a 

munkavállalói részvétel tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 207., 2003.8.18., 25-

36. o.) 
144 A Bizottság 1126/2008/EK rendelete (2008. november 3.) az 1606/2002/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok 

elfogadásáról (HL L 320., 2008.11.29., 1-481. o.) 
145 Az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a 

közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt 

könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági 

határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 158., 2014.5.27., 77-112. o.) 
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azoknak a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek az 

alkalmazhatóságát, amelyek közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi 

okokból különleges elbánást írnak elő a külföldi állampolgárokra nézve. Ez 

lényegében azt jelenti, hogy ezekre hivatkozással a más tagállami 

állampolgárokkal szemben akár a hátrányosan megkülönböztető bánásmód 

is igazolt, vagyis megengedett lehet. Az ilyen korlátozásokat tartalmazó 

tagállami rendelkezések összehangolása céljából a Parlament és a Tanács 

rendes jogalkotási eljárásban irányelveket bocsáthat ki. Egyebek mellett ez a 

szerződési cikk volt a jogalapja a 2004/38/EK irányelvnek. 

 

 

4.1. A közjegyzői hivatás és az állampolgársági feltétel 

 

A közhatalom gyakorlásához kapcsolódó tevékenységek értelmezésére jó 

példa a Bíróságnak a közjegyzői hivatás betöltésének állampolgársághoz 

kötését előíró tagállami szabályozásokkal kapcsolatos joggyakorlata. A C-

392/15. sz. Bizottság kontra Magyarország ügyben146 született friss ítéletben 

a Bíróság újra kimondta az állampolgársági feltételnek az uniós jogba 

ütközését. Keresetében a Bizottság annak megállapítását kérte a Bíróságtól, 

hogy Magyarország – mivel a közjegyzői hivatás gyakorlását 

állampolgársági feltételhez kötötte – nem teljesítette az EUMSZ 49. cikkből 

eredő kötelezettségeit. Mint az köztudott, a közjegyzők a magyar 

jogrendben hivatásukat szabadfoglalkozásúként gyakorolják. A 

közjegyzőkről szóló magyar törvény értelmében a közjegyzők 

közhitelességgel rendelkeznek, hogy a jogviták megelőzése érdekében a 

feleknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújtsanak, továbbá a jogszabály által 

meghatározott hatáskörében az állam igazságszolgáltató tevékenysége 

részeként jogszolgáltató hatósági tevékenységet végeznek. A 

Magyarországgal szembeni kötelezettségszegési eljárás még 2006 őszén 

vette kezdetét egy felszólító levéllel, amelyet egy évvel később követett az 

indokolással ellátott vélemény. Hasonló eljárások voltak időközben 

folyamatban több tagállammal szemben is, amelyekben a Bíróság 2011-ben 

hozott ítéleteket.147 Ezekben a Bíróság megállapította, hogy az érintett 

tagállamok hogy a közjegyzői hivatás gyakorlására 

                                                 
146 A Bíróság 2017. február 1-i ítélete. Európai Bizottság kontra Magyarország. C-392/15. 

sz. ügy 
147 Lásd a Bíróság 2011. május 24-én a Bizottság kontra Belgium (C-47/08), a Bizottság 

kontra Franciaország (C-50/08), a Bizottság kontra Luxemburg (C-51/08), a Bizottság 

kontra Ausztria (C-53/08), a Bizottság kontra Németország (C-54/08), valamint a 

Bizottság kontra Görögország ügyekben (C-61/08) született ítéleteit.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A334&locale=hu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A335&locale=hu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A336&locale=hu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A338&locale=hu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A339&locale=hu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=ecli:ECLI%3AEU%3AC%3A2011%3A340&locale=hu
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vonatkozóan megkövetelt állampolgársági feltétel az EUMSZ 49. cikkben 

tiltott, állampolgárságon alapuló hátrányos megkülönböztetésnek 

minősül. Magyarország ezen ítéletek ellenére nem változtatott álláspontján, 

arra hivatkozva, a közjegyzők által a magyar jogrendben ellátott feladatok a 

többi tagállamtól eltérő tevékenységeket is magukban foglalnak, és e 

feladatok jellegüknél fogva eltérnek az említett ügyekben szereplőktől. A 

Bizottság ezt követően nyújtotta be a keresetet a Bíróságra.  

A Bizottság szerint a közjegyzőnek a magyar jogrendben kifejtett 

tevékenysége az EUMSZ 49. cikk hatálya alá tartozik. A Bizottság ezt 

alátámasztó főbb érvei az alábbiakban foglalhatók össze: 

- A közjegyző – mivel nem állami alkalmazott, hanem 

szabadfoglalkozású tevékenységet folytat, amelynek keretében 

ellenérték fejében szolgáltatást nyújt, és amely tekintetében 

adóalany – gazdasági tevékenységet végez. 

- A közjegyzők tevékenységük jelentős részét – illetékességi 

területükön belül – versenyfeltételek között végzik. 

- A közjegyző által a magyar jogrendben a feladatkörében ellátott, a 

fizetési meghagyás kiadására, a fizetési meghagyás végrehajtásának 

elrendelésére, valamint a hagyatéki eljárás lefolytatására irányuló 

tevékenységek a közfeladat gyakorlásához képest járulékos vagy 

előkészítő jellegű tevékenységek, vagy olyanok, amelyek érintetlenül 

hagyják a bírósági vagy közigazgatási hatóságok mérlegelési és 

döntési jogkörét, továbbá nem járnak döntési, kényszerítő vagy 

kényszer alkalmazására vonatkozó jogkör gyakorlásával. 

- A közjegyző kizárólag maga felel a szakmai tevékenysége során 

elvégzett cselekményekért, és nem az állam felelősségére jár el. 

A Bizottság továbbá azzal érvelt, hogy a magyar jogrendben a közjegyző 

által folytatott tevékenységek nem EUMSZ 51. cikk első bekezdése 

értelmében vett, a közhatalom gyakorlásában való részvételt. A Bizottság 

átfogó értékelése szerint a közjegyző által ellátott feladatok nem járnak 

döntési, kényszerítő vagy kényszer alkalmazására vonatkozó jogkör 

gyakorlásával, hanem ezek jogi prevenciót valósítanak meg, és így a 

közhatalom gyakorlásához képest kisegítő vagy előkészítő jellegű 

tevékenységek.  
 
Magyarország elődlegesen azzal érvelt, hogy a közjegyzőnek a magyar 

jogrendben kifejtett tevékenysége nem tartozik az EUMSZ 49. cikk hatálya 

alá, mivel: 

- a közjegyző nem gazdasági tevékenységet végez, mivel kinevezése 

sikeres pályázathoz kötött,  
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- meghatározott illetékességi területen és székhelyen működik, 

- tevékenységi körét nem határozhatja meg szabadon, hanem azt 

törvény határozza meg, 

- feladatát független hivatásként végzi, 

- a közjegyzőkről szóló törvény alapján „jogszolgáltató hatósági” 

tevékenységet végez, 

- díjazása nem szabad megállapodás tárgya, 

- és a fizetési meghagyás kibocsátására vonatkozó, valamint a hagyatéki 

eljárással kapcsolatos tevékenységét nem versenyfeltételek között 

végzi.  

Magyarország másodsorban azt állította, hogy hogy a közjegyzőnek a 

magyar jogrendben kifejtett tevékenysége mindenképpen az 

EUMSZ 51. cikk szerinti kivétel hatálya alá tartozik, tekintettel a 

következőkre: a közjegyző jogállása Magyarországon a bírák, és egyéb, a 

közhatalom gyakorlásában részt vevő személyek jogállásához hasonló; a 

közjegyző, mivel a jogviták megelőzése érdekében nemperes eljárásokat 

folytat le, az igazságszolgáltatási rendszer részét képezi; nem utasíthatja el a 

hatáskörébe tartozó ügyeket, és – nemperes eljárásokban meghozott – 

aktusainak joghatása megegyezik a bírósági határozat joghatásaival; a 

bíróhoz hasonlóan függetlenül jár el; Mérlegelési és döntési jogkört is 

gyakorol, és döntéshozatala maga után vonhatja állami kényszer 

alkalmazását is. 
 
A Bíróság az ítéletében elsőként megerősítette azt a korábbi gyakorlatát, 

amely szerint a letelepedésnek az EUMSZ 49. cikkben rögzített szabadságát 

a közjegyzőkre is alkalmazni kell, mivel a visszterhes szolgáltatásnyújtást 

gazdasági tevékenységnek kell tekinteni, feltéve, hogy a kifejtett 

tevékenység valódi és tényleges, nem pedig teljesen csekély jelentőségű és 

járulékos jellegű. A Bíróság hangsúlyozta továbbá azt, hogy a letelepedés 

szabadságának célja az, hogy valamely tagállam minden állampolgárának, 

aki egy másik tagállamban valamely önálló vállalkozói tevékenység 

gyakorlása céljából letelepszik, a belföldiekkel azonos bánásmódot 

biztosítson, és ennek érdekében a Szerződés megtiltja a tagállami 

szabályozásból eredő, állampolgárságon alapuló bármilyen hátrányos 

megkülönböztetést, amely a letelepedés szabadságának korlátozását 

jelentené. Az ítélet ebből következően megállapította, hogy a magyar 

szabályozás, azzal, hogy kizárólag a magyar állampolgárok számára tartja 

fenn a közjegyzői hivatás gyakorlását, a Szerződés főszabály szerint tiltott, 

állampolgárságon alapuló eltérő bánásmódot valósít meg.  
 
A közhatalom fogalmának értelmezéséhez a Bíróság kiindulópontja az volt, 
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hogy azt a sajátos uniós jogi jellegére való tekintettel kell értelmezni annak 

elkerülése érdekében, hogy a Szerződésnek a letelepedés szabadsága terén 

való hatékony érvényesülését ne hiúsítsák meg a tagállamok által 

egyoldalúan hozott rendelkezések. A Bíróság szerint ezt a kivételt azon 

tevékenységekre kell korlátozni, amelyek önmagukban véve is a közhatalom 

gyakorlásában való közvetlen és sajátos részvételnek minősülnek. A Bíróság 

emlékeztetett saját korábbi gyakorlatára, amely szerint nem tartozhatnak a 

Szerződésben a letelepedés szabadsága alól előírt kivételek közé bizonyos, a 

közfeladat gyakorlásához képest járulékos vagy előkészítő jellegű 

tevékenységek, illetve bizonyos olyan tevékenységek, amelyek gyakorlása, 

habár a közigazgatási vagy bírósági hatóságokkal való, akár szabályozott és 

rendszeres kapcsolattartáson, sőt, a kötelező együttműködésen alapul, 

érintetlenül hagyja az említett hatóságok mérlegelési és döntési jogkörét, 

illetve bizonyos olyan tevékenységek sem, amelyek nem tartalmaznak 

döntési jogköröket. Ezt követően került sor annak megvizsgálására, hogy a 

közjegyzőkre bízott tevékenységek a magyar jogrendben a közhatalom 

gyakorlásában való közvetlen és sajátos részvételt jelentenek-e. A Bíróság 

részletesen elemezte a közjegyzőknek a magyar jog szerinti azon eljárásait, 

amely alátámaszthatták volna a közhatalom gyakorlásában való részvélt, 

azonban egyik esetben sem látta azokat megalapozottnak, ezért 

megállapította, hogy közjegyzői tevékenységek a Szerződés értelmében nem 

jelentenek a közhatalom gyakorlásában való részvételt. A kereset ezért 

megalapozottnak bizonyult.  

 

 

4.2. A Gebhard ügy 

 

A C-55/94. sz. Gebhard ügyben148 született ítélet több szempontból is 

kapcsolódik a letelepedéshez, a szolgáltatásnyújtáshoz, azok egymástól való 

elhatárolásához, valamint a belső piaci szabadságokat korlátozó tagállami 

intézkedésekkel szemben támasztott bírósági elvárásokhoz. Az alapeljárás a 

milánói ügyvédek és ügyészek kamarai tanácsa által indított fegyelmi 

eljárásban merültek fel Gebharddal szemben, amely során azt rótták fel neki, 

hogy megszegte az Európai Közösségek valamely tagállamának 

állampolgárságával rendelkező ügyvédek szolgáltatásnyújtási szabadságáról 

szóló, olasz törvény alapján rá háruló kötelezettségeket, mivel 

                                                 
148 A Bíróság 1995. november 30-i ítélete. Reinhard Gebhard kontra Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati e Procuratori di Milano. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Consiglio 

Nazionale Forense - Olaszország. C-55/94. sz. ügy 
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Olaszországban, az általa alapított irodában, állandó jelleggel folytatott 

ügyvédi tevékenységet, és az „avvocato” címet használta. Az 

előzményekhez tartozik, hogy a német állampolgársággal rendelkező 

Gebhard részére engedélyezték, hogy 1977-től Németországban 

„Rechtsanwalt”-ként szakmai tevékenységet folytasson. A stuttgarti ügyvédi 

kamara bejegyzett tagja volt, ahol egy ügyvédi iroda független 

munkatársaként dolgozott, anélkül, hogy ebben az államban saját ügyvédi 

irodát tartott volna fenn. Gebhard 1978 óta tartózkodott Olaszországban. 

 1989-ben Gebhard Milánóban saját ügyvédi irodát alapított, amelyben olasz 

„avvocati” és „procuratori” kollégáival dolgozott együtt,  főleg német 

anyanyelvű ügyfelek nem peres jogi képviseletével és jogi tanácsadásával 

foglalkozott. Néhány olasz szakmabeli panaszt nyújtottak be a Milánói 

Ügyvédi Kamarához, azt kifogásolták, hogy kollégájuk hivatalos 

levélpapírjának fejlécén az „avvocato” megjelölést tüntette fel, a bíráságok 

előtt pedig közvetlenül „avvocato”-ként járt el. Ezt követően a milánói 

kamara tanácsa az „avvocato” cím használatát megtiltotta számára, és 

fegyelmi eljárást indított ellene, azt róva fel neki, hogy azzal, hogy állandó 

ügyvédi tevékenységét Olaszországban saját irodájából folytatta, és az 

„avvocato” címet használta, megszegte az olasz jogszabályokból eredő 

kötelezettségeit. A fegyelmi eljárás végén a milánói kamara tanácsa arra 

kötelezte Gebhardot, hogy ügyvédi tevékenységét hat hónapos időtartamra 

függessze fel. A határozat elleni fellebbezésében Gebhard  arra hivatkozott, 

hogy a 77/249 irányelv biztosítja számára azt a jogot, hogy Milánóban saját 

irodájából gyakorolja szakmai tevékenységét. A 77/249 irányelv a 

szolgáltatásnyújtás útján gyakorolt ügyvédi tevékenységekre vonatkozik. Az 

irányelv úgy rendelkezik, hogy a szolgáltatást nyújtó ügyvédnek azt a 

szakmai megnevezést kell használnia, amely abban a tagállamban 

használatos, amelyből érkezik, az adott állam nyelvén vagy nyelveinek 

egyikén. Az olasz bíróság előzetes döntéshozatali kérelemmel fordult a 

Bírósághoz, több kérdést is megfogalmazva az irányelv és az azt 

implementáló olasz törvények értelmezésével kapcsolatban. 
 
A Bíróság a jogi elemzését annak megállapításával kezdte, hogy  annak a 

közösségi tagállami állampolgárnak a helyzetére, aki azért utazik egy másik 

tagállamba, hogy ott gazdasági tevékenységet végezzen, a Szerződésnek 

vagy a munkavállalók szabad mozgására, vagy a letelepedési jogra, vagy a 

szolgáltatásokra vonatkozó fejezete vonatkozik, amelyek egymást kizárják. 

Tekintettel arra, hogy az ügyvédi tevékenységet tipikusan önálló vállalkozói 

formában végzik a tagállamokban, a Bíróság a munkavállalókra vonatkozó 

rendelkezések alkalmazását kizárta. A letelepedési jog és a szolgáltatások 
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szabadsága elhatárolását illetően a Bíróság rögzítette, hogy a Szerződés 

szolgáltatásnyújtásra vonatkozó fejezetének rendelkezései másodlagosak a 

letelepedésre vonatkozó fejezet rendelkezéseihez képest, mivel egyrészt a 

szolgáltatás szerződésbeli megfogalmazása azt feltételezi, hogy a 

szolgáltatás nyújtója és a szolgáltatás igénybevevője két különböző 

tagállamban „letelepedett”, másrészt pedig a Szerződés úgy rendelkezik, 

hogy a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó rendelkezések csak akkor 

alkalmazhatók, ha a letelepedésre vonatkozó rendelkezések nem 

alkalmazandóak. A Bíróság kiemelte, hogy amikor egy szolgáltatást nyújtó 

személy egy másik tagállam területére utazik, a Szerződésnek a 

szolgáltatásokra vonatkozó fejezete úgy rendelkezik, hogy a szolgáltatás 

nyújtója ideiglenes jelleggel folytathatja tevékenységét. A Bíróság – 

megerősítve az ügyben eljárt főtanácsnok állásfoglalását – rámutatott, hogy 

 a szóban forgó tevékenységek ideiglenes jellegét nemcsak a szolgáltatás 

időtartama alapján, hanem annak gyakorisága, ismétlődő vagy folyamatos 

jellege alapján kell elbírálni. A letelepedés és a szolgáltatás elhatárolását 

illetően az ítélet fontos megállapítása, hogy a szolgáltatásnyújtás ideiglenes 

jellege nem zárja ki a szolgáltatást nyújtó számára annak lehetőségét, hogy a 

fogadó tagállamban bizonyos infrastruktúrát teremtsen (akár iroda, 

dolgozószoba, vagy fogadóhelyiség formájában), amennyiben ez az 

infrastruktúra a szóban forgó szolgáltatás elvégzéséhez szükséges. 

Amennyiben azonban egy személy, esetünkben Gebhard, valamely 

közösségi tagállam állampolgáraként állandó és folyamatos jelleggel folytat 

szakmai tevékenységet egy másik tagállamban, ahol egy telephelyről nyújt 

többek között e másik tagállam állampolgárai számára szolgáltatást. A 

Bíróság szerint ez ilyen helyzetben lévő tagállami állampolgárra a 

letelepedés szabadságára vonatkozó, és nem a szolgáltatásnyújtás 

szabadságára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.  
 
A Bíróság az ítéletben megfogalmazta az ún. Gebhard-tesztet is, amelyben a 

belső piaci szabadságokat, így a letelepedés szabadságát gátló tagállami 

intézkedésekkel szemben támasztott általános követelményeket rögzítette. A 

teszt szerint azoknak a nemzeti rendelkezéseknek, amelyek a Szerződés által 

biztosított alapvető szabadságok gyakorlását akadályozhatják, vagy kevésbé 

vonzóvá tehetik, négy feltételnek kell megfelelniük: 

- alkalmazásuk hátrányos megkülönböztetéstől mentes, 

- a közérdeken alapuló kényszerítő indok által igazoltak, 

- alkalmasak az általuk elérni kívánt célok megvalósításának 

biztosítására, 
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- és nem lépnek túl az elérni kívánt cél megvalósításához szükséges 

mértéken. 

Amennyiben egy tagállam valamely alapszabadságot korlátozó rendelkezése 

nem felel meg ezeknek a feltételeknek, akkor a Bíróság joggyakorlata 

alapján az nem tekinthető megengedett korlátozásnak, és nem is lehet 

alkalmazni a szerződési szabályokkal szemben. A Gebhard-teszt 

alkalmazására konkrét ügyben a tagállami bíróság jogosult és köteles, 

amelyik azonban az uniós jog értelmezéséhez segítséget kérhet az előzetes 

döntéshozatali eljárásban. Ilyen esetben a Bíróság adott esetben 

megjelölheti, hogy melyek azok a tényállási elemek, amelyek relevánsak 

egy állítólagosan korlátozó tagállami intézkedés megítélése során.  
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1. A szolgáltatás belső piaci fogalma 
 

A Szerződés 56. cikke a szolgáltatások szabadságát a következőképpen 

határozza meg: „Az alábbiakban megállapított rendelkezéseknek 

megfelelően tilos az Unión belüli szolgáltatásnyújtás szabadságára 

vonatkozó minden korlátozás a tagállamok olyan állampolgárai 

tekintetében, akik nem abban a tagállamban letelepedettek, mint 

a szolgáltatást igénybe vevő személy. Az Európai Parlament és a Tanács 

rendes jogalkotási eljárás keretében e fejezet rendelkezéseit kiterjesztheti 

harmadik országok olyan állampolgáraira, akik szolgáltatásokat nyújtanak 

és az Unió területén letelepedettek.”  
 
A Szerződés 57. cikke a belső piaci szabályozás körében szokatlan módon, 

definíciót is ad a szolgáltatásokra. E szerint: „A Szerződések 

alkalmazásában „szolgáltatás” a rendszerint díjazás ellenében nyújtott 

szolgáltatás, ha nem tartozik az áruk, a tőke és a személyek szabad 

mozgására vonatkozó rendelkezések hatálya alá. Szolgáltatásnak 

minősülnek különösen:  

 az ipari jellegű tevékenységek;  

 a kereskedelmi jellegű tevékenységek; 

 a kézműipari tevékenységek; 

 a szabadfoglalkozásúként végzett tevékenységek.” 
 
A Szerződés ezzel a megfogalmazással egy kiegészítő jellegű definíciót 

alkotott a szolgáltatásra, azaz egy tevékenységre akkor lehet alkalmazni a 

szolgáltatások szabadságát, amennyiben az más szabadság alá nem 

sorolható be. Ez a meghatározás azzal az előnnyel is jár, hogy a belső piaci 

szabályozás így minden lehetséges gazdasági helyzetre kiterjed, kivétel 

nélkül. A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv149 4. 

cikkében rögzített fogalom-meghatározások szerint szolgáltatás a 

Szerződésben említett, rendszerint díjazás ellenében nyújtott bármely önálló 

gazdasági tevékenység. Bár a Szerződés szövegében a hangsúly az egyik 

                                                 
149 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső 

piaci szolgáltatásokról (HL L 376., 2006.12.27., 36-68. o.) 
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tagállamból a másik tagállamba nyújtott szolgáltatáson van, azonban a 

joggyakorlat alapján egyértelmű, hogy ebbe beletartozik a más tagállambeli 

által nyújtott szolgáltatások igénybevételének szabadsága is.  
 
A szolgáltatásnyújtás körébe tartozó tevékenységek együtt járhatnak a 

tagállamok között a személyek szabad mozgásával, vagy megvalósulhatnak 

határon átnyúló szolgáltatásnyújtás formájában is. Az előbbi esetre a 

Szerződés 57. cikke is kifejezetten utal, amely szerint a letelepedési jogra 

vonatkozó fejezet rendelkezéseinek sérelme nélkül a szolgáltatást nyújtó 

személy a szolgáltatásnyújtás érdekében tevékenységét ideiglenesen 

a szolgáltatásnyújtás helye szerinti tagállamban is folytathatja az ezen állam 

saját állampolgáraira irányadó feltételek szerint. A gazdasági tevékenység 

ideiglenes eseti jellege határolja el elsősorban a szolgáltatásnyújtás 

keretében végzett tevékenységet a letelepedéstől. A Bíróságnak rendkívül 

gazdag a joggyakorlata a szolgáltatásokkal összefüggő ügyek terén is. 
 
A C-159/90. sz. Grogan ügyben150 a Bíróságnak arról kellett állást foglalnia, 

hogy az abortusz szolgáltatásnak tekinthető-e a Szerződés értelmében. Az 

abortusz Írországban mindig is tiltott volt, először a common law, majd 

törvény által. Az alapeljárást a Society for the Protection of Unborn 

Children Ireland Ltd (a továbbiakban: SPUC) valamint Grogan és tizennégy 

további diákszövetségi tisztségviselő közötti jogvita képezte, amiatt, hogy 

Írországban információkat szolgáltattak egy másik tagállamban művi 

terhesség-megszakítást jogszerűen végző klinikák nevéről és címéről. Egy ír 

törvény ezzel szemben megtiltotta Írországban a várandós nőknek abortusz 

elvégzése érdekében külföldre történő utazásához való segítségnyújtást, 

továbbá a várandós nők információval való ellátását az abortuszt végző 

klinika vagy klinikák nevéről és címéről, valamint az ezekkel való 

kapcsolatfelvételről. A SPUC, az alapeljárás felperese, az ír jog szerint 

létrejött társaság volt, amelynek célja, hogy meggátolja az abortusz 

dekriminalizációját. Grogan és társai, az alapeljárás alperesei, olyan 

diákszervezetek irodáinak voltak tagjai, amelyek diákoknak szóló 

kiadványokat szerkesztettek. Ezek a kiadványok információkat tartalmaztak 

mind a jogszerű művi terhesség-megszakítás lehetőségeiről az Egyesült 

Királyságban, mind néhány olyan klinika nevéről és címéről, ahol ilyen 

beavatkozást végeztek az Egyesült Királyságban, valamint az említett 

klinikákkal való kapcsolatfelvétel módjáról. Fontos tényállási elemnek 

                                                 
150 A Bíróság 1991. október 4-i ítélete. The Society for the Protection of Unborn Children 

Ireland Ltd kontra Stephen Grogan és társai. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: 

High Court - Írország. C-159/90. sz. ügy 
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minősült, hogy a diákszervezetek nem álltak kapcsolatban más tagállam 

klinikáival. A SPUC az alapeljárás alpereseitől, mint szervezeteik 

tisztségviselőitől, azt kérte, hogy ne publikáljanak a továbbiakban ehhez 

hasonló információkat. Mivel Grogan és társai nem válaszoltak a 

felhívásukra, a SPUC a High Court-hoz fordult annak megállapítása 

érdekében, hogy az ilyen információk közzététele jogellenes, valamint 

avégett, hogy ideiglenes intézkedéssel tiltsa meg az információkhoz való 

hozzáférést. A High Court által előzetes döntéshozatalra feltett első kérdés 

arra irányult, hogy a művi terhesség-megszakítás, amelyet a végrehajtás 

államának jogával összhangban végeznek, a Szerződés értelmében 

szolgáltatásnak minősül-e. A Bíróság a szolgáltatás elsődleges jogi 

definíciójából kiindulva megállapította, hogy a számos tagállamban 

jogszerűen végzett terhesség-megszakítás rendszerint díjazás ellenében 

végzett tevékenység, amelyet lehet szabadfoglalkozásúként végezni. 

Hivatkozott továbbá az ítélet arra a korábbi joggyakorlatra, amelynek 

értelmében az orvosi tevékenységek a Szerződés alkalmazásában 

szolgáltatásnak minősülnek.151 A SPUC azt állította, hogy az abortuszt nem 

lehet szolgáltatásnak tekinteni, mivel súlyosan erkölcstelen, és elveszi egy 

harmadik személy, nevezetesen a születendő gyermek életét. A Bíróságot 

nem foglalkozott az erkölcsi érvekkel, ehelyett rögzítette, hogy bármi 

legyen is az érvek morális megítélése, az nem befolyásolhatja a nemzeti 

bíróság első kérdésére adandó választ. A Bíróság szerint neki nem feladata, 

hogy saját értékelésével helyettesítse azon tagállamok jogalkotóinak 

értékelését, ahol a kérdéses tevékenységek jogszerűen gyakorolhatók. Az 

első kérdésre adott választ tehát az volt, hogy a művi terhesség-megszakítás, 

amelyet a végrehajtás államának jogával összhangban végeznek, 

szolgáltatásnak minősül a Szerződés értelmében. A tagállami bíróság többi 

kérdésével arra keresett választ, hogy a közösségi joggal ellentétes-e az, 

hogy egy olyan tagállam, ahol a művi terhesség-megszakítás tiltott, 

megtiltja a diákszövetségeknek, hogy információt szolgáltassanak egy 

másik tagállamban önkéntes terhesség-megszakítást jogszerűen végző 

klinikák nevéről és címéről, valamint az e klinikákkal való kapcsolatfelvétel 

módjáról, miközben ezek a klinikák nem érintettek a kérdéses információ 

terjesztésében. A Bíróságnak itt azt kellett vizsgálnia, hogy az információ 

szolgáltatásának megtiltása a szolgáltatásnyújtás korlátozásának minősül-e. 

A Bíróság úgy vélte, hogy az alapügy tényállásból az következik, hogy a 

kapcsolat a diákszervezetek tevékenysége, valamint a más tagállamok 

                                                 
151 Lásd ehhez a később is idézett 286/82. és 26/83. sz. Luisi és Carbone egyesített 

ügyekben 1984. január 31-én hozott ítéletet. 
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klinikáin végzett művi terhesség-megszakítások között, túl gyenge ahhoz, 

hogy az információk szolgáltatásának megtiltását a Szerződés értelmében a 

szolgáltatások szabadsága korlátozásának lehessen tekinteni. Ebből az a 

következtetés került levonásra, hogy a kérdéses információk szolgáltatása 

nem egy másik tagállamban működő gazdasági szereplő érdekében történt, 

hanem ezen információk a véleménynyilvánítás szabadságának és az 

információs szabadságnak a megnyilvánulásai, amelyek függetlenek egy 

másik tagállamban lévő klinikák gazdasági tevékenységétől. Az ír 

szabályozás ebből következően nem minősült ellentétesnek a közösségi 

joggal.  
 
A szolgáltatás fogalmába beletartozik a szolgáltatás nyújtására vonatkozó 

ajánlat szabadsága is, amelyet az adott gazdasági szereplő a szolgáltatás 

lehetséges fogyasztói felé tehet meg. Ezzel kapcsolatos a C-384/93. sz. 

Alpine Investments ügy.152 Az Alpine Investments BV, az alapeljárás 

felperese a holland jog alapján létrejött és hollandiai székhelyű társaság, 

amely árutőzsdei határidős ügyletekre153 specializálódott. Az alapeljárás 

idején a pénzügyi szolgáltatásokat Hollandiában az értékpapír-

kereskedelemről szóló törvény szabályozta. Ez megtiltotta az engedéllyel 

nem rendelkező személyek számára az értékpapír-műveletekben 

közvetítőként történő részvételt, ugyanakkor felhatalmazta a 

pénzügyminisztert arra, hogy különleges körülmények fennállása esetén e 

tilalom alól mentességet biztosítson. Nem sokkal később a 

pénzügyminiszter úgy döntött, hogy az árutőzsdén kívüli határidős 

befektetéseket kínáló pénzügyi közvetítők számára általános jelleggel 

megtiltja a lehetséges ügyfelekkel „cold calling”154 módon történő 

kapcsolatfelvételt. A társaság bírósághoz fordult, mivel többek között azt 

kifogásolta, hogy a „cold calling” tilalma összeegyeztethetetlen a 

Szerződéssel, amennyiben az Hollandián kívüli, más tagállamokban 

                                                 
152 A Bíróság 1995. május 10-i ítélete. Alpine Investments BV kontra Minister van 

Financiën. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: College van Beroep voor het 

Bedrijfsleven - Hollandia. C-384/93. sz. ügy 
153 Az árutőzsdei határidős ügyleteknél a felek kötelezettséget vállalnak meghatározott 

minőségű áru meghatározott mennyiségben történő megvételére vagy eladására a 

szerződés megkötésekor rögzített áron és időpontban. Nem áll azonban szándékukban 

az áru tényleges átvétele illetve leszállítása, csupán a szerződés megkötésének és 

teljesítésének ideje közötti időszak áringadozásaiból eredő nyereségszerzés reménye 

miatt kötnek szerződést, ami a határidős piacon a teljesítés hónapja előtt kötött 

ellentétes ügylettel lehetséges. 
154 A cold calling, vagy magyarul hideghívás egy marketingeljárás, melynek során új, addig 

ismeretlen megrendelőket kutatnak fel telefonhívás útján.  
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letelepedett lehetséges ügyfeleket is érint. A Bíróság az előzetes 

döntéshozatali eljárásban hozott határozatában több fontos megállapítást is 

tett. Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy kizárja-e a Szerződés 

alkalmazását az a tény, hogy a szóban forgó szolgáltatások tulajdonképpen 

csak egyszerű ajánlatok, amelyeknek még nincs meghatározott címzettjük, a 

Bíróság kimondta, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadsága illuzórikussá 

válna, ha a nemzeti szabályok szabadon korlátozhatnák a 

szolgáltatásnyújtásra irányuló ajánlattételt. A szolgáltatásnyújtás 

szabadságára vonatkozó rendelkezések alkalmazandóságát tehát nem lehet 

attól függővé tenni, hogy van-e előre meghatározott címzett. Az ítélet szerint 

a szabadság kiterjed azon szolgáltatásokra is, amelyekre a szolgáltatatást 

nyújtó személy a más tagállamban letelepedett lehetséges igénybevevőknek 

telefonon tesz ajánlatot, és amelyeket anélkül nyújt, hogy a saját letelepedési 

helye szerinti tagállamot elhagyná.  
 
A szolgáltatás fogalmában szereplő „rendszerint díjazás ellenében” fordulat 

a szolgáltatás gazdasági természetére utal. A Bíróság a 263/86. sz. Humbel 

ügyben155 adta meg az ellenszolgáltatás fogalmát. Az alapügyben felmerült 

kérdésben azt kellett a Bíróságnak eldönteni, hogy az állami oktatásban való 

részvételért fizetett tandíj vajon egy szolgáltatás ellenértékének tekintendő-e 

a Szerződés szempontjából. A Bíróság szerint az ellenszolgáltatás lényeges 

jellemzője, hogy a szóban forgó szolgáltatásra tekintettel kerül 

megállapításra, és hogy a szolgáltatás nyújtója és igénybevevője közötti 

megállapodás tárgya. A Bíróság megállapította, hogy ez a jellemző hiányzik 

az állami oktatási rendszerben folyó képzés esetén, mivel az állam ilyen 

esetben nem gazdasági haszonszerző tevékenységet végez, hanem saját 

lakosságával szemben teljesít bizonyos társadalmi, oktatási és kulturális 

kötelezettségeket. Továbbá a közoktatást általában az állami költségvetés 

finanszírozza, és nem a tanulók, illetve a szülők. 

 

 

2. A szolgáltatások szabadságának alanyai 
 

A szolgáltatás szabadságának alanyai tekintetében figyelembe kell venni 

mindenekelőtt azt, hogy a szolgáltatási szituációkban mindig 

megkülönböztethetünk aktív és passzív alanyi oldalt. A szolgáltatás 

                                                 
155 A Bíróság 1988. szeptember 27-i ítélete. Belga állam kontra René Humbel és Marie-

Thérèse Edel. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Justice de paix de Neufchâteau - 

Belgium. 263/86. sz. ügy 
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nyújtóját tekintjük aktív alanynak, a szolgáltatás igénybe vevőjét pedig 

passzív alanynak. A szolgáltatás nyújtója a belső piac rendszerében vagy 

önálló vállalkozó lehet, vagy bármely az EUMSZ 54. cikkében említett 

társaság, azaz valamely tagállam polgári vagy kereskedelmi joga alapján 

létrejött társaság, beleértve a szövetkezeteket és a közjog vagy a magánjog 

hatálya alá tartozó más jogi személyeket, kivéve a nonprofit szervezeteket. 

A szolgáltatás igénybe vevője lehet bármely természetes személy, aki 

valamely tagállam állampolgárságával vagy az uniós jog alapján ráruházott 

jogokkal rendelkezik, illetve bármely társaság, amely egy tagállamban 

letelepedett. A szolgáltatás passzív oldala esetén tehát tágabb az alanyi kör a 

természetes személyek tekintetében. Harmadik országok állampolgáraira, 

vállalkozóira, és társaságaira a szabadság korlátozásának tilalma nem 

vonatkozik, azaz a tagállamok velük szemben korlátozásokat tarthatnak 

fenn, illetve vezethetnek be. Az EUMSZ 56. cikkének második mondata 

ezzel kapcsolatban arról rendelkezik, hogy az Európai Parlament és a Tanács 

rendes jogalkotási eljárással megalkotott jogi aktussal a szolgáltatások 

szabadságát kiterjesztheti harmadik országok olyan állampolgáraira, akik 

szolgáltatásokat nyújtanak és az Unió területén letelepedettek.  

 

 

3. A szabadság tartalma 
 

A Szerződés szerint tilos az Unión belüli szolgáltatásnyújtás szabadságára 

vonatkozó minden korlátozás a tagállamok olyan állampolgárai 

tekintetében, akik nem abban a tagállamban letelepedettek, mint 

a szolgáltatást igénybe vevő személy. Ez a közvetlen hatállyal bíró 

rendelkezés általános tilalmat állít fel az Unión belüli szolgáltatásnyújtás 

szabadságának korlátozása tekintetében, amely alapján mind a fogadó állal, 

mind a származási állam által előírt esetleges korlátozások is tiltottak. A 

szabadság tartalmának alaptétele a diszkriminációmentes elbánás, azaz, 

hogy a tagállamok a szolgáltatások nyújtóit és igénybevevőit ne 

különböztessék meg hátrányosan tagállami hovatartozásuk szerint. 
 
Amennyiben egy tényállás valamennyi releváns eleme egyetlen tagállamon 

belül valósul meg, másképpen fogalmazva hiányzik a határon átnyúló elem, 

akkor a szolgáltatások szabadságára vonatkozó uniós jog nem alkalmazható. 
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Erre példa az 52/79. sz. Debauve ügy.156 Az alapeljárásban a kérdések a 

tagállami bíróság előtt három személy ellen, kereskedelmireklám-jellegű 

televíziós műsorszolgáltatás tilalmának megszegése miatt folytatott 

büntetőeljárás keretében merültek fel, és az eljárás érintett két belga 

társaságot is, amelyek polgári jogi felelősséggel tartoznak a három vádlott 

tevékenységéért, azok ugyanis e társaságok képviselői voltak. Miután ez a 

bíróság a vádlottakat felmentette, és a polgári jogi felelősséggel tartozó 

társaságok felelősségét nem állapította meg, néhány egyesület és magánfél, 

valamint az ügyészség fellebbezést nyújtott be a másodfokú bírósághoz. A 

két szóban forgó társaság a belga hatóságok engedélyével nyújtott 

kábeltelevíziós szolgáltatást, amely lefedi Belgium területének egy részét. A 

büntetőeljárás a Belgiumon kívüli székhellyel rendelkező műsorszolgáltatók 

által Belgiumban közvetített televíziós adások kábelhálózat útján történő 

továbbítására vonatkozott, amennyiben ezen adások kereskedelmi reklámot 

tartalmaztak. A belga jogszabályok megtiltották a törvényes sugárzási 

monopóliummal rendelkező nemzeti televíziós műsorszolgáltató 

szervezeteknek, hogy kereskedelmireklám-jellegű adásokat sugározzanak. A 

gyakorlatban azonban a kábeltelevíziós társaságok nem vették figyelembe 

ezt a tilalmat, és úgy közvetítették a külföldi programokat, hogy a 

reklámokat nem vágták ki; ezt a gyakorlatot a belga kormány eltűrte, nem 

alkalmazott semmiféle szankciót, és nem vont vissza egy engedélyt sem. A 

belga bíróság úgy vélte, hogy a szóban forgó tilalom alkalmazása kihatással 

lehet a közösségi szinten megvalósuló szolgáltatásnyújtás szabadságára. A 

Bíróság szerint mivel már korábban megállapította azt, hogy a televíziós 

adások sugárzására – beleértve a reklámjellegű adásokat is – a Szerződés 

szolgáltatások nyújtására vonatkozó rendelkezései vonatkoznak, ezért 

semmi sem indokolja az ilyen adások kábeltelevízió útján történő 

közvetítésének eltérő módon történő kezelését. A Bíróság azonban kimondta 

azt is, hogy a Szerződés szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó 

rendelkezései nem vonatkozhatnak azon tevékenységekre, amelyek 

valamennyi lényeges eleme egy tagállamon belülre korlátozódik. 
 
A 15/78. sz. Koestler ügyben157 egy francia székhelyű bank és az ügyfele 

közötti jogvitában a Bíróság azonban részben eltérő álláspontra jutott. A 

                                                 
156 A Bíróság 1980. március 18-i ítélete. Procureur du Roi kontra Marc J.V.C. Debauve és 

társai. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Tribunal de première instance de Liège - 

Belgium. 52/79. sz. ügy 
157 A Bíróság 1978. október 24-i ítélete. Société générale alsacienne de banque SA kontra 

Walter Koestler. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Oberlandesgericht Köln - 

Németország. 15/78. sz. ügy 
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bank határidős tőkepiaci műveleteket hajtott végre az ügyfele megbízásából, 

az esetleges veszteség fedezésére pedig a bank hitelkeretet nyitott. Erre 

szükség is volt a későbbiekben, mivel Koestler adósságot halmozott fel, 

amelyet nem volt hajlandó megfizetni, ráadásul időközben Németországba 

költözött. A francia bank német bírósághoz fordult a követelésének 

érvényesítése érdekében, amely elutasította a keresetét arra hivatkozással, 

hogy a német jog szerint a követelés alapja szerencsejáték szerződésnek 

minősülnek, ezért nem peresíthetők. Az előzetes döntéshozatalra feltett 

kérdés az volt, hogy ezek a német rendelkezések sértik-e a szolgáltatás 

szabadságára vonatkozó Szerződéses rendelkezéseket. A Bíróság 

megállapította, hogy annak ellenére, hogy a magánjogi szerződés egy 

francia bank és egy francia állandó lakóhellyel rendelkező tagállami 

állampolgár között jött létre, mégis a tagállamok közötti szolgáltatásnak 

minősül, mivel a szolgáltatás igénybevevője a szerződés tartalma alatt egy 

másik tagállamba távozott. A német szabályozásról pedig úgy vélte, hogy 

amennyiben ténybelileg és jogilag is megkülönböztetés nélkül alkalmazzák 

az adott tagállamban kötött szerződésekre is, akkor nem minősül a 

szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozásának. 
 
A 286/82. sz. és 26/83. sz. Luisi és Carbone egyesített ügyekben158 az olasz 

devizakorlátozások kerültek a jogértelmezés fókuszába. Az alapeljárásban a 

kérdések két olasz állampolgár által az államkincstári miniszter olyan 

határozatai ellen indított eljárások keretében merültek fel, amelyekkel 

pénzbírságot szabtak ki rájuk különböző külföldi valuták külföldi 

felhasználás céljából történő vásárlása miatt, amelyek átváltási értéke olasz 

lírában meghaladta az olasz jog által engedélyezett maximális értéket, amely 

abban az időszakban évi 500.000 líra159 volt a lakosok által az 

idegenforgalom, üzlet, tanulmányok és gyógykezelés céljából kivihető 

valuta esetében. A nemzeti bíróság előtt a felperesek vitatták az olasz 

jogszabályok azon rendelkezéseit, amelyeken a pénzbírságok alapultak, 

mivel véleményük szerint ezek a rendelkezések összeegyeztethetetlenek a 

közösségi joggal. A 286/82. sz. ügyben az alapeljárás felperese, Luisi 

asszony azt állította, hogy a kérdéses valutát különböző Franciaországban és 

a NSZK-ban tett turistautakhoz kapcsolódóan vitte ki, és hogy az utóbbi 

országban gyógykezelést vegyen igénybe. A 26/83. sz. ügyben az alapeljárás 

                                                 
158 A Bíróság 1984. január 31-i ítélete. Graziana Luisi és Giuseppe Carbone kontra 

Ministero del Tesoro. Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek: Tribunale civile e penale 

di Genova - Olaszország. 286/82. és 26/83. sz. egyesített ügyek 
159 Ez az 1998. december 31-én rögzített végleges átváltási árfolyam alapján kb. 260 

eurónak felelt meg. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=286/82&language=hu
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felperese, Carbone úr pedig azt állította, hogy az általa vásárolt valuta egy 

három hónapos, a NSZK-ban tett turistaút során került felhasználásra. 

Mindkét fél azt állította, hogy a fizetőeszköz idegenforgalom vagy 

gyógykezelés céljából valuta formájában történő kivitelére vonatkozó 

korlátozások ellentétesek a Szerződés folyó fizetésekre és tőkemozgásra 

vonatkozó rendelkezéseivel. Az előzetes döntéshozatalban felmerült 

kérdések közül az egyik az volt, hogy az idegenforgalom, az üzleti és 

tanulmányi utazás, illetve a gyógykezelés céljából történő utazás a 

szolgáltatásnyújtások vagy a Szerződés értelmében vett láthatatlan 

műveletek körébe tartozik-e, vagy egyszerre mindkét kategóriába. A Bíróság 

értelmezése szerint a Szerződésből az következik, hogy a szolgáltatásnyújtás 

lehetővé tétele érdekében vagy a szolgáltatást nyújtó utazik abba a 

tagállamba, ahol a szolgáltatást igénybevevő személy letelepedett, vagy az 

igénybevevő személy utazik abba a tagállamba, ahol a szolgáltatást nyújtó 

letelepedett. A Bíróság ebből megállapította, hogy a szolgáltatásnyújtás 

szabadsága magában foglalja a szolgáltatást igénybe vevő személyek 

szabadságát arra, hogy másik tagállamba utazzanak azért, hogy ott egy 

szolgáltatásban részesüljenek, anélkül, hogy ezt bármilyen, akár a 

fizetésekre vonatkozó korlátozás akadályozná, és hogy a turistákat, a 

gyógykezelésben részesülőket és mindazokat, akik tanulmányi vagy üzleti 

úton vannak, szolgáltatást igénybevevő személyeknek kell tekinteni. 
 
A 86/87. sz. Cowan ügyben160 a turistáknak nyújtott szolgáltatás 

igénybevételének korlátozása merült fel. Az alapügy a francia Trésor public 

(államtitkár) és egy brit állampolgár, Cowan között egy erőszakos 

cselekmény által okozott jogsértés miatti kártérítés tárgyában folyó eljárás 

keretében merült fel, amely erőszakos cselekménynek Cowan rövid párizsi 

tartózkodása során egy metró kijáratnál esett áldozatául. Mivel a támadás 

elkövetőit nem sikerült azonosítani, Cowan úr a bűncselekmények 

áldozatainak kártérítési bizottságához fordult a büntetőeljárásról szóló 

törvény alapján, amely lehetővé tette, hogy az államtól kártérítést kapjon 

valamely testi sérülést okozó és meghatározott súlyosságú 

következményekkel járó erőszakos cselekmény áldozata abban az esetben, 

ha semmilyen jogcímen nem tud tényleges és megfelelő kártérítéshez jutni. 

A Trésor jogi képviselője azzal érvelt, hogy Cowan nem felelt meg azon 

feltételeknek, amelyekhez a francia törvény a kártérítésben való részesítést 

köti. Egyrészt nem volt francia állampolgár, másrészt nem minősült olyan 

                                                 
160 A Bíróság 1989. február 2-i ítélete. Ian William Cowan kontra Trésor public. Előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem: Tribunal de grande instance de Paris - Franciaország. 

186/87. sz. ügy 
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külföldi állampolgárnak, aki Franciaországgal az említett rendelkezések 

alkalmazására vonatkozóan viszonossági megállapodást kötött, vagy 

rendelkeznek tartózkodási engedéllyel. Cowan a Szerződésben foglalt 

megkülönböztetésmentesség elvére hivatkozott. Azzal érvelt, hogy a fent 

idézett feltételek diszkriminatívak, és hogy az ilyen feltételek akadályozzák 

a turistákat abban, hogy szabadon egy másik tagállamba utazzanak azért, 

hogy ott szolgáltatásokat vegyenek igénybe. A kártérítési bizottság a francia 

büntetőeljárási törvény és a megkülönböztetésmentesség közösségi jogi 

elvének összeegyeztethetőségéről kérdezte a Bíróságot. A Bíróság kimondta, 

hogy amennyiben ezt az elvet alkalmazni kell, azzal ellentétes, hogy egy 

tagállam egy ilyen személynek valamely jogban való részesítését a területén 

való lakóhellyel történő rendelkezéshez köti, miközben ez a feltétel nem 

vonatkozik a saját állampolgáraira. Az ítélet rögzíti, hogy az egyenlő 

bánásmód jogát a közösségi jog közvetlenül biztosítja, és így az nem tehető 

függővé a szóban forgó tagállam hatóságai által e célból kibocsátott 

engedély megszerzésétől. Az elv alkalmazási körét illetően a francia 

kormány azzal érvelt, hogy a közösségi jog akkori állapotában egy 

szolgáltatást igénybe vevő személy nem hivatkozhat a 

megkülönböztetésmentesség elvére, annyiban, amennyiben az érintett 

nemzeti jog nem hoz létre semmilyen akadályt a szabad mozgásra 

vonatkozóan. A Bíróság azonban nem fogadta el ezt a megközelítést, 

megállapítva, hogy a megkülönböztetésmentesség elve vonatkozik a 

Szerződés értelmében vett szolgáltatatást igénybe vevőkre, ami az erőszakos 

cselekmények elleni védelmüket, illetve ilyen cselekmény bekövetkezése 

esetén a nemzeti jogban előírt pénzügyi kompenzációhoz való jogukat érinti. 

A francia kormány arra is hivatkozott, hogy egy ilyen, az alapeljárás tárgyát 

képező kártérítéshez hasonló kártérítésre nem vonatkozik a 

megkülönböztetésmentesség elve, mivel az a büntetőeljárási jogba tartozik, 

amely pedig nem tartozik a Szerződés hatálya alá. A Bíróság azonban 

leszögezte, hogy a közösségi jog e hatáskörrel szemben is korlátokat szab, 

mivel az ilyen jogszabályi rendelkezések nem valósíthatnak meg 

megkülönböztetést azon személyek tekintetében, akik számára a közösségi 

jog biztosítja az egyenlő bánásmódhoz való jogot, és nem korlátozhatják a 

közösségi jog által biztosított alapvető szabadságokat. A francia szabályozás 

ezért ellentétesnek bizonyult a közösségi joggal. 
 
A Bíróság következetes ítélkezési gyakorlata szerint az alapszabadságokat, 

valamint azok hatókörét mindig tágan, kiterjesztően kell értelmezni, míg a 

korlátozásokat és kivételeket szűkítően és megszorítóan. A kiterjesztő 

értelmezésre a szolgáltatások területén az egyik legjobb példa a C-60/00. sz. 
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Carpenter ügyben született ítélet.161 Az alapügy M. Carpenter, 

Fülöp-szigeteki állampolgár és a Secretary of State for the Home 

Department között, az előbbi Egyesült Királyságban való tartózkodási 

jogának tárgyában indult jogvitában merült fel. Az előzmények közé 

tartozik, hogy 1994-ben engedélyezték Carpenter Fülöp-szigeteki 

állampolgár számára, hogy látogatói minőségben hat hónapra beutazzon az 

Egyesült Királyságba. Ezen időszak leteltét követően az Egyesült 

Királyságban maradt, és elmulasztotta tartózkodási engedélye 

meghosszabbítását kérni, majd 1996-ban házasságot kötött a brit 

állampolgár Peter Carpenterrel. Utóbbi egy orvosi és tudományos 

folyóiratokban reklámhelyeket értékesítő vállalkozást vezetett, amely 

különböző igazgatási és kiadással összefüggő szolgáltatásokat nyújtott e 

folyóiratok kiadói számára. A vállalkozás székhelye az Egyesült 

Királyságban volt, akárcsak azoknak a folyóiratoknak a székhelye, 

amelyekben reklámhelyeket értékesít. Tevékenysége egy jelentős részét az 

Európai Közösség más tagállamaiban letelepedett hirdetőkkel folytatta. 

P. Carpenter vállalkozása szükségleteinek kielégítése céljából más 

tagállamokba utazott. M. Carpenter, már mint egy brit állampolgár felesége, 

egyesült királysági tartózkodási engedély iránti kérelmet terjesztett a 

Secretary of State elé, kérelmét azonban elutasították, sőt kiutasították a 

Fülöp-szigetekre. M. Carpenter keresetet nyújtott be a kiutasítási határozat 

ellen a bíróságon arra hivatkozva, hogy a Secretary of State-nek nem volt 

joga kiutasítani őt, mivel a közösségi jog alapján tartózkodási jog illeti meg 

az Egyesült Királyságban. Azt állította, hogy mivel férjének vállalkozása 

szükségletei miatt szolgáltatások nyújtása és igénybevétele érdekében 

utaznia kell egyéb tagállamokba, ezt könnyebben megteheti, ha közben ő 

foglalkozik az első házasságából származó gyermekeivel, ily módon az ő 

kiutasítása korlátozza férjének a szolgáltatások nyújtásához és 

igénybevételéhez való jogát. A brit bíróság megállapította, hogy 

M. Carpenter házassága valódi volt, és komoly szerepet játszott 

mostohagyermekei nevelésében. Azt is elismerte, hogy közvetett módon 

része lehetett férje vállalkozása sikerének növekedésében, és hogy ez utóbbi 

a közösségi jog értelmében szolgáltatásnyújtónak minősül. A bevándorlási 

hivatal szerint P. Carpenternek joga volt ahhoz, hogy szolgáltatások nyújtása 

céljából más tagállamokba utazzon, és ahhoz, hogy e célból felesége 

                                                 
161 A Bíróság 2002. július 11-i ítélete. Mary Carpenter kontra Secretary of State for the 

Home Department. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Immigration Appeal Tribunal 

- Egyesült Királyság. C-60/00. sz. ügy 
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elkísérje, ugyanakkor egyesült királysági tartózkodása során nem tekinthető 

úgy, hogy közösségi jogi értelemben vett szabad mozgáshoz való bármiféle 

jogot gyakorol, ezért elutasította M. Carpenter keresetét, amellyel szemben 

M. Carpenter fellebbezést nyújtott be. M. Carpenter elismerte, hogy őt 

magát egyedül nem illeti meg semmiféle tartózkodási jog egyetlen 

tagállamban sem, de azt állítja, hogy jogai P. Carpenternek az Unió területén 

való szolgáltatásnyújtáshoz és szabad mozgáshoz való jogából származnak. 

Érvelése szerint az ő kiutasítása arra kényszerítené P. Carpentert, hogy vele 

éljen a Fülöp-szigeteken, vagy elválasztaná a család tagjait egymástól, ha az 

Egyesült Királyságban maradna. Mindkét eset érintené P. Carpenter szakmai 

tevékenységét, mivel nem igazolt az a megállapítás, hogy a 

szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozása, amely P. Carpentert akkor 

érné, ha házastársát kiutasítanák, tisztán belső korlátozás, mivel az egész 

belső piacon nyújt szolgáltatásokat. A Bíróság a válaszában elsőként 

megerősítette azt az álláspontját, hogy a Szerződésnek a szolgáltatásnyújtás 

szabadságára vonatkozó rendelkezései és a végrehajtásukra hozott 

szabályozás nem alkalmazható olyan helyzetekre, amelyek semmilyen 

módon nem kapcsolódnak a közösségi jog hatálya alá tartozó egyik 

helyzethez sem.  
 
Ezt követően azonban a Bíróság megállapította, hogy P. Carpenter szakmai 

tevékenységének egy jelentős része abból áll, hogy díjazásért 

szolgáltatásokat nyújt más tagállamokban letelepedett hirdetőknek, az által 

nyújtott szolgáltatások gazdasági tevékenységének jelentős részét teszik ki, 

amelyet mind származási országa területén más tagállamokban letelepedett 

személyek részére, mind pedig ez utóbbi tagállamok területén folytat. A 

Bíróság szerint a hasonló szolgáltatások a Szerződés szerinti 

szolgáltatásnyújtás fogalma alá tartoznak akkor is, ha a szolgáltatást nyújtó 

e célból a szolgáltatás igénybevevője szerinti tagállamba utazik, és akkor is, 

ha határokon átnyúló szolgáltatásokat nyújt anélkül, hogy elhagyná a 

letelepedése szerinti tagállamot.  P. Carpenter tehát a Szerződésben 

biztosított szolgáltatásnyújtás szabadságához való jogával élt. A Bíróság úgy 

foglalt állást, hogy a Carpenter házaspár szétválasztása hátrányosan érintené 

családi életüket, következésképpen P. Carpenter alapvető szabadsága 

gyakorlásának feltételeit, mivel ez a szabadság nem tudna teljes mértékben 

érvényre jutni, ha P. Carpentert eltántorítanák a gyakorlásától olyan 

akadályokkal, amelyet a származása szerinti ország gördít házastársa 

beutazása és ott-tartózkodása elé. Az ítélet indokolásából tehát az 

következik, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadságának hatálya kiterjed a 

szolgáltató férjen keresztül a tagállami állampolgársággal nem is rendelkező 
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feleségének bevándorlási ügyére is. Az esetnek a közrendet és 

közbiztonságot érintő aspektusairól a későbbiekben még lesz szó. 

 

 

4. A szakmai képesítések elismerésének rendszere 
 

A letelepedés és a szolgáltatás szabadságára együttesen vonatkozó 

másodlagos uniós jogi szabályozásnak egyik fontos területe a szakmai 

képesítések elismerésének rendszerére vonatkozó jogi rendelkezések. A 

Szerződések mindig is tartalmazták a Tanács felhatalmazását a diplomák és 

egyéb bizonyítványok kölcsönös elismerését célzó irányelvek kibocsátására. 

Jelenleg az EUMSZ 53. cikke tartalmazza ezt a felhatalmazást, amely 

szerint:  

„(1) Az Európai Parlament és a Tanács az önálló vállalkozói tevékenység 

megkezdésének és folytatásának megkönnyítése érdekében rendes 

jogalkotási eljárás keretében irányelveket bocsát ki az oklevelek, 

a bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok 

kölcsönös elismerése, valamint a tagállamok önálló vállalkozói tevékenység 

megkezdésére és folytatására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezéseinek összehangolása céljából.  

(2) Az orvosi és egyéb gyógyító, valamint a gyógyszerészeti szakmák 

esetében a korlátozások fokozatos megszüntetése az e szakmáknak 

a különböző tagállamokban történő gyakorlására vonatkozó feltételek 

összehangolásától függ.”  
 
A 222/86. sz. Heylens ügyben162 még úgy kellett állást foglalnia a 

Bíróságnak ilyen kérdésben, hogy akkor még nem volt sem közösségi, sem 

tagállami szabályozás a végzettségek egyenértékűségéről vagy 

elismeréséről. Az alapeljárás egy magánvádra indult büntetőügy keretében 

merült fel, amelyet francia labdarúgó szövetség indított Georges Heylens 

futballedző és mások ellen amiatt, hogy tettesi és bűnsegédi minőségben 

megsértették a testnevelési és sporttevékenység megszervezésére és 

elősegítésére vonatkozó, valamint a francia büntető törvénykönyv 

tisztségbitorlásra vonatkozó szabályait. Az eset idején Franciaországban a 

futballedzői szakma gyakorlásának engedélyezése nemzeti futballedzői 

                                                 
162 A Bíróság 1987. október 15-i ítélete. Union nationale des entraîneurs et cadres 

techniques professionnels du football (Unectef) kontra Georges Heylens és társai. 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Tribunal de grande instance de Lille - 

Franciaország. 222/86. sz. ügy 
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oklevéllel, illetve az illetékes kormánytag határozatával, egy egyedi 

bizottság véleményének kikérése után egyenértékűek elismert külföldi 

oklevéllel való rendelkezéstől függött. Heylens belga állampolgár volt, aki 

belga futballedzői oklevéllel rendelkezett, és professzionális futballcsapat 

edzőjeként dolgozott. A belga oklevél egyenértékűségének elismerésére 

vonatkozó kérelmet a kormány illetékes tagja határozatával elutasította, aki 

indoklásul az egyedi bizottság kedvezőtlen véleményére utalt, amely utóbbi 

nem tartalmazott indokolást. A Bíróság egyrészt megállapította ugyan, hogy 

valamely szakma gyakorlásának engedélyezésére vonatkozó feltételek 

összehangolásának hiányában a tagállamoknak jogukban áll az adott szakma 

folytatásához szükséges ismereteket és képesítéseket meghatározni, és a 

szóban forgó ismereteket és képesítéseket tanúsító oklevél bemutatását 

megkövetelni. Másrészt a Bíróság kimondta, hogy a különböző 

tagállamokban a bizonyos szakmák gyakorlásának engedélyezéséhez az 

oklevél meglétének törvényi követelménye akadályozza a Szerződés által 

biztosított szabadság hatékony alkalmazását, amely akadály kiküszöbölését 

az oklevelek, a bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb 

tanúsítványok kölcsönös elismeréséről szóló irányelveknek kellene 

megkönnyíteniük. A Bíróság úgy vélte, hogy az a körülmény, hogy ezek az 

irányelvek a jogeset idején még nem születtek meg, nem jogosít fel egy 

tagállamot sem arra, hogy megtagadja e szabadság tényleges kedvezményét 

egy, a közösségi jog hatálya alá tartozó személytől, ha ezt a szabadságot e 

tagállamban, nevezetesen annak a ténynek köszönhetően biztosítani lehet, 

hogy törvényi és rendeleti rendelkezései lehetővé teszik az egyenértékű 

külföldi oklevelek elismerését. Az ítélet végül tartalmazza az 

egyenértékűségi követelményekkel kapcsolatos feltételeket is, amelyek 

értelmében az egyenértékűség elismerési eljárásának meg kell engednie a 

nemzeti hatóságok részére, hogy objektív módon meggyőződhessenek, a 

külföldi oklevél olyan ismeretek és képesítések fennállását tanúsítja a 

jogosult javára, amelyek, ha nem is azonosak, de legalább egyenértékűek a 

nemzeti oklevél által tanúsítottakkal. A külföldi oklevél egyenértékűségének 

ezen értékelését kizárólag azon ismeretek és képesítés mértékének 

megfontolásával kell elvégezni, amelyeket ez az oklevél a jogosultja javára 

feltételezhetővé tesz, figyelembe véve azon tanulmányok és szakképzések 

jellegét és időtartamát, amelyek elvégzését tanúsítja. Az illetékes nemzeti 

hatóság köteles a kérelmezővel az esetleges visszautasítás alapját képező 

indokokat, akár magában a határozatban, akár a kérelemre megfogalmazott 

utólagos közleményben ismertetni. A Bíróság szerint szükséges továbbá a 

bírósági jellegű jogorvoslati út fennállása az e jog kedvezményét elutasító 

valamennyi nemzeti hatósági határozat ellen. 
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4.1. A Vlassopoulo-elv 

 

A C-340/89. sz. Vlassopoulo ügyben163 a Bíróság tovább pontosította a 

tagállamok jogait és kötelezettségeit a szakmai követelményeknek való 

megfelelés vizsgálata során. Az alapeljárás Vlassopoulou, az athéni ügyvédi 

kamarába bejegyzett görög állampolgárságú ügyvéd és a Baden-

Württembergi Igazságügyi, Szövetségi- és Európaügyi Minisztérium közötti 

jogvitában merült fel, amely megtagadta Vlassopoulou asszonynak az 

ügyvédi tevékenység (Rechtsanwalt) folytatását az Amtsgericht 

Mannheimnél, valamint a mannheimi és heidelbergi Landgerichtnél. Az 

előzményekhez tartozik, hogy görög diplomái mellett Vlassopoulou asszony 

a német tübingeni egyetemen is jogi doktori címet szerzett. 1983 óta 

Mannheimben egy német ügyvédi irodában tevékenykedett, és 1984-ben 

engedélyt kapott, hogy a görög joggal és a közösségi joggal kapcsolatos 

külföldi jogi ügyeket lásson el. A német jog tekintetében Vlassopoulou az 

irodában egyik német kollégájának felügyelete mellett dolgozott. 

Vlassopoulou asszony a minisztériumnál kérelmezte ügyvédi kamarai 

bejegyzését, amelyet a minisztérium azzal az indokolással utasította el, hogy 

nem rendelkezik az ügyvédi szakmáról szóló szövetségi rendelet szerint az 

ügyvédi szakma gyakorlásának engedélyezéséhez szükséges jogi 

képzettséggel. Ezt a képzettséget lényegében valamely német egyetemen 

folytatott jogtudományi tanulmányok, az első államvizsga, egy gyakornoki 

időszak és annak végeztével egy második államvizsga teljesítése révén 

szerzik meg. A jogvitában a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság kereste meg 

előzetes döntéshozatali kérelemmel a Bíróságot. A német kormány érvelése 

szerint az önálló ügyvédi tevékenység folytatására vonatkozó engedélyezési 

feltételek összehangolását célzó, és annak az oklevelek kölcsönös 

elismeréséről szóló irányelvének gyakorlatára vonatkozó közösségi 

rendelkezések hiányában a tagállamok a kamarai tagság engedélyezését a 

nemzeti jog megkülönböztetésmentes feltételeinek teljesítésétől tehetik 

függővé. A Bíróság a válaszát annak rögzítésével kezdte, hogy a nemzeti 

képesítési feltételek, még ha azokat állampolgárságon alapuló 

megkülönböztetés nélkül alkalmazzák is, olyan hatást válthatnak ki, hogy 

akadályozzák más tagállamok állampolgárait a Szerződés által számukra 

                                                 
163 A Bíróság 1991. május 7-i ítélete. Irène Vlassopoulou kontra Ministerium für Justiz, 

Bundes- und Europaangelegenheiten Baden-Württemberg. Előzetes döntéshozatal iránti 

kérelem: Bundesgerichtshof - Németország. C-340/89. sz. ügy 
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biztosított letelepedési jog gyakorlásában. A Bíróság szerint ez az eset 

különösen akkor állhat fenn, ha az érintett személy által egy másik 

tagállamban már megszerzett ismereteket és képesítéséket a szóban forgó 

nemzeti előírások figyelmen kívül hagyják.  
 
A Bíróság rögzítette az úgynevezett Vlassopoulo-elvet, amelynek 

értelmében egy tagállam, amelynél egy olyan szakma engedélyezését 

kérelmezték, amely gyakorlásának megkezdése a nemzeti jog szerint egy 

oklevéllel vagy szakképesítéssel való rendelkezéstől függ, a következő 

szabályokat köteles betartani: 

- Úgy köteles figyelembe venni az érintett személy által ugyanazon 

szakma más tagállamban történő gyakorlása érdekében megszerzett 

okleveleket, bizonyítványokat és a képesítés megszerzéséről szóló 

egyéb tanúsítványokat, hogy az ezen oklevelek által igazolt 

szakismereteket összehasonlítja a nemzeti jog által előírt 

képesítésekkel és ismeretekkel. 

- A vizsgálati eljárásának meg kell engednie a fogadó tagállam 

hatóságai részére, hogy objektív módon meggyőződhessenek, a 

külföldi oklevél olyan ismeretek és képesítések fennállását tanúsítja a 

jogosult javára, amelyek, ha nem is azonosak, de legalább 

egyenértékűek a nemzeti oklevél által tanúsítottakkal. 

- A külföldi oklevél egyenértékűségének ezen értékelését kizárólag azon 

ismeretek és képesítés mértékének megfontolásával kell elvégeznie, 

amelyeket ez az oklevél a jogosultja javára feltételezhetővé tesz, 

figyelembe véve azon tanulmányok és szakképzések jellegét és 

időtartamát, amelyek elvégzését tanúsítja. 

- Ha ez az összehasonlító vizsgálat arra a megállapításra vezet, hogy a 

külföldi oklevéllel tanúsított képesítések és ismeretek megfelelnek a 

nemzeti jogszabályok által megkövetelteknek, a tagállam köteles 

elismerni, hogy ez az oklevél teljesíti az e rendelkezésekben 

megállapított feltételeket.  

- Ha azonban az összehasonlításból az következik, hogy ezen ismeretek 

és képesítések csak részben felelnek meg egymásnak, a fogadó 

tagállam az érintett személytől követelheti annak igazolását, hogy 

megszerezte a hiányzó ismereteket és képesítéseket. 

- Ha a fogadó tagállam szabályozása szakmai előkészítő vagy szakmai 

gyakorlat teljesítését írja elő, e nemzeti hatóságoknak kell 

megítélniük, hogy egy, a származási országban vagy fogadó 

tagállamban megszerzett szakmai gyakorlatot e követelményt teljesen 

vagy részben kielégítőnek lehet-e tekinteni. 
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- Végül a Bíróság előírta, hogy a vizsgálatot a nemzeti hatóságoknak 

egy olyan eljárás alapján kell elvégezniük, amely megfelel a 

Szerződés által a közösségi állampolgárokra ruházott alapvető jogok 

hatékony védelmére vonatkozó közösségi jogi követelményeknek. 

Ezért követelmény, hogy minden határozatot meg lehessen támadni 

olyan bírósági jogorvoslattal, amely lehetővé teszi a közösségi jog 

tekintetében fennálló jogszerűségének vizsgálatát, és hogy az érdekelt 

tudomást szerezhessen a vele szemben hozott határozat indokairól 

 

 

4.2. A szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv 

 

A bírói gyakorlatot az uniós jogalkotó lényegében kodifikálta a szakmai 

képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK164 irányelv megalkotásával, 

amely felváltotta a területet korábban szabályozó irányelveket.165 Az 

irányelv célja, hogy összefoglalja azokat a szabályokat, amelyek szerint az 

a tagállam, amely a területén egy szabályozott szakma gyakorlásának 

megkezdését, illetve gyakorlását ahhoz köti, hogy az érintett személy egy 

adott szakmai képesítéssel rendelkezzen, az adott szakma gyakorlásának 

megkezdése és gyakorlása érdekében el kell, hogy ismerje azokat a szakmai 

képesítéseket, amelyeket egy vagy több más tagállamban szereztek, és 

amelyek feljogosítják az adott képesítéssel rendelkező személyt a fogadó 

tagállam területén ugyanazon szakma gyakorlására. Az irányelvet 

a tagállamok minden olyan állampolgárára alkalmazni kell, aki önálló 

vállalkozóként vagy munkavállalóként, beleértve a szabadfoglalkozásúakat, 

egy attól eltérő tagállamban kíván egy szabályozott szakmát gyakorolni, 

mint amelyben szakmai képesítését szerezte. Amennyiben egy adott 

szabályozott szakma tekintetében valamely önálló uniós jogi aktus 

a szakmai képesítések elismerésével közvetlenül összefüggő egyéb, különös 

rendelkezést állapít meg, ennek az irányelvnek a vonatkozó rendelkezései 

nem alkalmazhatók. Az irányelv alkalmazásában szabályozott szakma olyan 

szakmai tevékenység vagy szakmai tevékenységek csoportja, amely 

gyakorlásának a megkezdése, gyakorlása vagy gyakorlásának valamelyik 

                                                 
164 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a 

szakmai képesítések elismeréséről (HL L 255., 2005.9.30., 22-142. o.) 
165 A Tanács 89/48/EGK irányelve (1988. december 21.) a legalább hároméves szakoktatást 

és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek elismerésének általános rendszeréről (HL L 

19., 1989.1.24., 16-23. o.), valamint a Tanács 92/51/EGK irányelve (1992. június 18.) a 

89/48/EGK irányelvet kiegészítve, a szakoktatás és szakképzés elismerésének második 

általános rendszeréről (HL L 209., 1992.7.24., 25-45. o.) 
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módja, közvetlenül vagy közvetve, meghatározott szakmai képesítéssel való 

rendelkezéshez kötött törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések 

alapján. 
 
A szakmai képesítés fogadó tagállam általi elismerésének a joghatása az, 

hogy a jogosult a fogadó tagállamban megkezdheti annak a szakmának 

a gyakorlását, amelyre vonatkozóan a saját tagállamában képzettséggel 

rendelkezik, és ezt a szakmát a fogadó tagállamban ugyanolyan feltételek 

mellett gyakorolhatja, mint a fogadó tagállam állampolgárai. Az irányelv két 

alaphelyzetben rendelkezik a szakmai képesítések elismeréséről. Az egyik 

eset, amikor a szakmai gyakorlására a szabad szolgáltatásnyújtás elve 

alapján kerül sor, a másik pedig, amikor a letelepedés szabadsága alapján. 
 
Az irányelv rögzíti a szabad szolgáltatásnyújtás elvét, amely szerint 

a tagállamok főszabályként semmilyen, szakmai képesítéssel kapcsolatos 

okból nem korlátozhatják a szabad szolgáltatásnyújtást egy másik 

tagállamban: 

- ha a szolgáltatásnyújtó jogszerűen letelepedett egy tagállamban azzal 

a céllal, hogy ott ugyanazt a szakmát gyakorolja (a továbbiakban: 

„letelepedés szerinti tagállam”), valamint 

- a szolgáltatásnyújtó helyváltoztatása esetén, amennyiben az adott 

szakmát a letelepedés szerinti tagállamban a szolgáltatásnyújtást 

megelőző tíz év folyamán legalább két évig gyakorolta, abban az 

esetben, ha a szakma abban a tagállamban nem szabályozott. 

A szakma két évig tartó gyakorlását előíró feltétel nem alkalmazható, 

ha akár a szakma, akár a szakmára felkészítő képzés szabályozott. 

- A szolgáltatásnyújtás átmeneti és alkalmi jellegét — különösen 

a szolgáltatás időtartama, gyakorisága, rendszeressége és 

folytonossága alapján — esetenként kell megállapítani.  

- A tagállamok megkövetelhetik, hogy a szolgáltatásnyújtó, amikor 

szolgáltatásnyújtás céljával első alkalommal megy egyik tagállamból 

egy másikba, a fogadó tagállam illetékes hatóságával előzetesen 

benyújtandó írásbeli nyilatkozatban ezt közölje, és ennek során 

tájékoztassa e hatóságot biztosítási fedezetének vagy a szakmai 

felelősséggel kapcsolatos egyéb egyéni vagy kollektív védelem 

formáinak adatairól. Ezt a nyilatkozatot évente meg kell újítani, ha 

a szolgáltatásnyújtó az adott év folyamán az adott tagállamban 

átmeneti vagy alkalmi jellegű szolgáltatást kíván nyújtani. 

A szolgáltatásnyújtó a nyilatkozatot bármilyen formában megteheti.  

- A szolgáltatást a letelepedés szerinti tagállam szakmai címének 

használata mellett kell nyújtani, amennyiben abban a tagállamban 
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létezik ilyen cím az adott szakmai tevékenységre. Ezt a címet 

a letelepedés szerinti tagállam hivatalos nyelvén vagy hivatalos 

nyelveinek valamelyikén úgy kell feltüntetni, hogy a fogadó tagállam 

szakmai címével ne lehessen összetéveszteni. Amennyiben 

a letelepedés szerinti tagállamban nem létezik ilyen szakmai cím, 

a szolgáltatásnyújtónak előírt képesítését kell feltüntetnie e tagállam 

hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek valamelyikén. 

- A fogadó tagállam illetékes hatóságai megkereshetik a letelepedés 

szerinti tagállam illetékes hatóságait minden egyes szolgáltatásnyújtás 

esetében, hogy adjanak tájékoztatást a szolgáltatásnyújtó 

letelepedésének jogszerűségére és helyes magaviseletére vonatkozóan, 

valamint arra vonatkozóan, hogy nem szabtak ki vele szemben 

szakmai jellegű fegyelmi vagy büntetőszankciót. 

Az irányelvnek a letelepedés szabadságát szabályozó része tartalmazza a 

szakmai képesítések elismerésére vonatkozó rendelkezéseket, amelyek 

három elismerési rendszert különböztetnek meg. 

- A képzés elvégzését tanúsító okiratok elismerésének általános 

rendszerét. 

- A szakmai tapasztalat elismerésén alapuló rendszert. 

- A képzési minimumkövetelmények összehangolása alapján történő 

elismerést.  
 

a) A képzés elvégzését tanúsító okiratok elismerésének általános 

rendszerében az irányelv különböző képesítési szinteket határoz meg. Az 

elismerés feltétele, illetve főszabálya, hogy ha egy szabályozott szakma 

gyakorlásának megkezdését vagy gyakorlását a fogadó tagállam 

meghatározott szakmai képesítés megszerzéséhez köti, ennek a tagállamnak 

az illetékes hatósága a tagállam saját állampolgáraira alkalmazottakkal 

azonos feltételek mellett köteles engedélyezni az adott szakma 

gyakorlásának megkezdését és gyakorlását olyan kérelmezők számára, akik 

olyan képzettségi tanúsítvánnyal vagy előírt képesítés megszerzését tanúsító 

okirattal rendelkeznek, amelyet egy másik tagállam követel meg ahhoz, 

hogy területén az adott szakma gyakorlását megkezdhessék, illetve az adott 

szakmát gyakorolhassák. Az elismerés speciális esetének tekinthető az a 

szabály, amely szerint egy szakma gyakorlásának megkezdését és 

gyakorlását azon kérelmező számára is engedélyezni kell, aki az ugyanazon 

bekezdésben említett szakmát a megelőző tíz év folyamán két éven keresztül 

teljes munkaidőben gyakorolta egy, az adott szakmát nem szabályozó másik 

tagállamban, feltéve hogy egy vagy több képzettségi tanúsítvánnyal vagy 

előírt képesítés megszerzését tanúsító okirattal rendelkezik. Az irányelv nem 
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teszi kötelezővé minden esetben az automatikus elismerést, mivel bizonyos 

– a képzések eltérő időtartamára vagy tantárgyaira vonatkozó – esetekben 

a fogadó tagállam megkövetelheti a kérelmezőtől maximum 3 éves 

alkalmazkodási időszak letöltését vagy alkalmassági vizsga letételét. 
 
b) A szakmai tapasztalat elismerésén alapuló rendszer értelmében az 

irányelvben meghatározott bizonyos szakmák esetében ha egy tagállamban 

valamely tevékenység megkezdését vagy végzését általános, kereskedelmi 

vagy szakmai ismeretek és alkalmasság esetén engedélyezik, az érintett 

tagállam az ilyen ismeretek és alkalmasság elegendő bizonyítékaként 

fogadja el a tevékenységnek egy másik tagállamban való korábbi végzését.  
 
c) A képzési minimumkövetelmények összehangolása alapján történő 

elismerés rendszere a korábbi úgynevezett szektorális harmonizáció korábbi 

eredményeire épül. Ennek keretében az irányelv kimondja, hogy minden 

tagállam elismeri azokat, a mellékletben szereplő, általános orvosi és 

szakorvosi szakmai tevékenységek megkezdésére jogosító orvosi, általános 

ápolói, fogorvosi, fogszakorvosi, állatorvosi, gyógyszerészi, illetve 

építészmérnöki, előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratokat, amelyek 

megfelelnek az irányelvben foglalt képzési minimumkövetelményeknek, és 

a szakmai tevékenységek gyakorlásának megkezdése és gyakorlása céljából 

ezeket az okiratokat a saját területén ugyanolyan hatályúnak tekinti, mint az 

előírt képesítések megszerzését tanúsító, általa kibocsátott okiratokat. Az 

ilyen, előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratot a tagállam illetékes 

szerveinek kell kibocsátania, és ahhoz szükség szerint igazolást kell 

csatolni. 
 
A szakma gyakorlásának részletes szabályai között az irányelv egyebek 

mellett előírja, hogy a szakmai képesítések elismerésének hatálya alá tartozó 

személyeknek a szakmának a fogadó tagállamban való gyakorlásához 

szükséges nyelvismerettel kell rendelkezniük. A fogadó tagállamnak 

gondoskodnia kell arról, hogy az érintett személyek megkapják a jogot arra, 

hogy a saját tagállamukban megszerzett, képzettséghez kapcsolódó címüket, 

és lehetőség szerint annak rövidített formáját saját tagállamuk nyelvén 

használhassák. 

 

 

5. A szolgáltatási irányelv 
 

2006 végén született meg az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
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irányelve166 a belső piaci szolgáltatásokról, vagy más néven az úgynevezett 

szolgáltatási irányelv. A letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadsága 

területén talán legfontosabb másodlagos uniós jogszabály főbb 

rendelkezései a következőkben foglalhatók össze. Már az irányelv 

elfogadását is hatalmas munka, és számtalan, tagállamok és uniós 

intézmények közötti kompromisszum előzte meg, és az implementációja 

sem jelentett kisebb feladatot.167 Mindenekelőtt érdemes felidézni az 

irányelv néhány preambulumbekezdését, amelyek a jogszabály 

megalkotásának indítékáról adnak számot: 

- „A versenyképes szolgáltatási piac nélkülözhetetlen a gazdasági 

növekedés ösztönzéséhez és a munkahelyteremtéshez az Európai 

Unióban. A belső piacon jelenleg számos akadály gátolja a 

szolgáltatókat, különösen a kis- és középvállalkozásokat abban, hogy 

működési területüket kiterjeszthessék országuk határain túl, és a belső 

piac nyújtotta előnyöket teljes mértékben kihasználhassák. Ez 

gyengíti az Európai Unió szolgáltatóinak világpiaci 

versenyképességét. A fogyasztók számára szélesebb körű választási 

lehetőséget, valamint jobb és olcsóbb szolgáltatásokat biztosíthatna 

egy olyan szabad piac, amely a tagállamokat arra késztetné, hogy 

megszüntessék a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás korlátozásait, 

ugyanakkor növeljék az átláthatóságot, és bővítsék a fogyasztók 

számára nyújtott tájékoztatást.” 

- „Mivel a szolgáltatások a gazdasági növekedés motorját képezik, és a 

tagállamok többségében a GDP és a foglalkoztatás 70 %-át teszik ki, 

a belső piac ilyen széttagoltsága kedvezőtlen hatással van az európai 

gazdaság egészére, különösen a kis- és középvállalkozások 

versenyképességére és a munkavállalók mozgására, és 

megakadályozza a fogyasztók hozzájutását a versenyképes árú 

szolgáltatások szélesebb köréhez. Fontos rámutatni, hogy a 

szolgáltatási ágazat különösen a női munkavállalók számára 

kulcsfontosságú, akik ezért a szolgáltatások belső piacának 

létrehozásakor megnyíló új lehetőségeknek jelentős hasznát fogják 

látni.” 

- „Szükséges ezért a szolgáltatók letelepedési szabadságát, valamint a 

szolgáltatások tagállamok közötti szabad mozgását gátló akadályok 

                                                 
166 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12. ) a belső 

piaci szolgáltatásokról (HL L 376., 2006.12.27., 36-68. o.) 
167 A feladat nagyságát és bonyulultságát mutatja, hogy például a magyar átültető törvény 

közel 300(!) magyar jogszabályt módosított. 
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elhárítása, valamint e két – a Szerződésben meghatározott – alapvető 

szabadság gyakorlásához szükséges jogbiztonság garantálása a 

szolgáltatások igénybevevői és a szolgáltatók számára. Mivel a 

szolgáltatások belső piacán létező akadályok egyrészt azokat a 

szolgáltatókat érintik, akik egy másik tagállam területén kívánnak 

letelepedni, másrészt azokat, akik egy másik tagállam területén 

szolgáltatást nyújtanak, de ott nem kívánnak letelepedni, szükséges 

biztosítani a szolgáltatók számára, hogy szolgáltatási tevékenységüket 

a belső piacon belül valamely tagállamban való letelepedés útján, 

vagy a szolgáltatások szabad mozgásának jogával élve 

fejleszthessék.” 
 
Ami az irányelv hatályát illeti, az főszabályként az Unió valamely 

tagállamában letelepedett szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokra 

alkalmazandó. Azonban számos olyan tevékenység van, amelyekre az 

irányelv nem vonatkozik. Ilyenek többek között az alábbiak: 

- általános érdekű nem gazdasági szolgáltatások; 

- pénzügyi szolgáltatások; 

- elektronikus hírközlési szolgáltatások és hírközlő hálózatok, valamint 

a kapcsolódó létesítmények és szolgáltatások; 

- közlekedési szolgáltatások; 

- a munkaerő-kölcsönzők szolgáltatásai; 

- audiovizuális szolgáltatások, 

- szerencsejátékok; 

- magán biztonsági szolgáltatások; 

- vagy például a hivatalos kormányaktus útján kinevezett közjegyzők és 

bírósági végrehajtók által nyújtott szolgáltatások. 

Az irányelv a következő szabályozási területeket öleli fel: 

- az ügyintézés egyszerűsítése (ezen belül az eljárások egyszerűsítése, 

az egyablakos ügyintézési pontok, tájékoztatási pontok, elektronikus 

eljárások); 

- a szolgáltatók letelepedésének szabadsága (az engedélyezési 

rendszerekre vonatkozó rendelkezések, és a tiltott vagy értékelendő 

követelmények); 

- a szolgáltatások szabad mozgása (a szolgáltatásnyújtás szabadsága és 

az ehhez kapcsolódó eltérések, a szolgáltatás igénybevevőinek jogai), 

- a szolgáltatások minősége (a szolgáltatókra és szolgáltatásaikra 

vonatkozó információk, a szabályozott szakmák által nyújtott 

kereskedelmi tájékoztatás, a szolgáltatások minőségére vonatkozó 

politika, és a vitás ügyek rendezése); 
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- igazgatási együttműködés (kölcsönös segítségnyújtás, a letelepedés 

helye szerinti és a szolgáltatásnyújtás helye szerinti tagállamok által 

gyakorolt felügyelet a szolgáltató ideiglenesen másik tagállamba való 

költözése esetén, riasztási mechanizmus); 

- közösségi szintű magatartási kódexek. 

 

 

6. Az ügyvédi tevékenység szolgáltatásnyújtáskénti gyakorlása 
 

Az ügyvédi tevékenységnek a tagállamok közötti, szolgáltatásnyújtás 

formájában megvalósuló tényleges gyakorlásának elősegítésére a Tanács 

már 1977-ben elfogadta a 77/249/EGK irányelvet.168 Ez az irányelv tehát a 

szolgáltatásnyújtás formájában megvalósuló ügyvédi tevékenységekre 

alkalmazandó. A tagállamok azonban fenntarthatják az ügyvédek 

meghatározott kategóriái számára azt a jogot, hogy olyan hivatalos 

okiratokat készíthessenek, amelyek elhunyt személyek vagyonának 

kezelésére jogosítanak, vagy, amelyek ingatlanok tulajdonjogának 

keletkezésére vagy átszállására vonatkoznak. Az irányelv tartalmazza az 

egyes tagállamokban elfogadott azon elnevezéseket, amely elnevezés 

birtokosai az ügyvédi tevékenységet folytathatják. A tagállamok kötelesek 

ügyvédként elismerni az ezen címet viselő személyeket. Az ügyvédeknek 

azonban azt a szakmai megnevezést kell használniuk, amely abban a 

tagállamban használatos, amelyből érkeznek, az adott állam nyelvén vagy 

nyelveinek egyikén, megjelölve egyben azt a szakmai szervezetet, amelynek 

felhatalmazása alapján joguk van a tevékenység gyakorlására, vagy azt a 

bírói szervet, amely előtt az adott állam jogszabályai szerint joguk van 

eljárni. Azok a tevékenységek, amelyek az ügyfél jogi eljárásban való vagy 

hatóságok előtti képviseletével kapcsolatosak, a fogadó tagállamban annak 

szabályai szerint gyakorolhatók, kivéve azokat a szabályokat, amelyek a 

letelepedés helyére vagy az említett tagállamban a szakmai szervezetnél 

történő bejegyzésre vonatkoznak. E tevékenységek gyakorlása során az 

ügyvédnek tiszteletben kell tartania a fogadó tagállam szakmai szabályait, 

azon tagállam szabályainak sérelme nélkül, amelyből érkezik. A 

képviselettől eltérő tevékenységeket folytató ügyvédre továbbra is annak a 

tagállamnak a feltételeit és szakmai szabályait kell alkalmazni, amelyből 

érkezik, de a fogadó tagállam szakmai előírásainak – bármely forrásból is 

származzanak –, különösen az ügyvédi tevékenység és az adott államban 

                                                 
168 A Tanács irányelve (1977. március 22.) az ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága 

tényleges gyakorlásának elősegítéséről (HL L 78., 1977.3.26., 17-18. o.) 
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folytatott egyéb tevékenység összeférhetetlenségének, az ügyvédi 

titoktartásnak, a többi ügyvéddel való kapcsolattartásnak, az ellenérdekű 

felek ugyanazon ügyvéd által történő képviselete tilalmának és a 

nyilvánosság elvének sérelme nélkül. Az utóbbi szabályok csak akkor 

alkalmazhatók, ha azt a fogadó tagállamban állandó jelleggel nem működő 

ügyvéd is teljesíteni tudja, és csak annyiban, amennyiben betartásuk 

objektív szempontok alapján indokolt az adott államban, az ügyvédi 

tevékenység, a szakma tekintélye és a vonatkozó összeférhetetlenségi 

szabályok betartásának megfelelő biztosítása érdekében. A bírósági 

eljárásban való ügyfélképviselettel kapcsolatos tevékenységek ellátása során 

a tagállam előírhatja a más tagállamból érkező ügyvédek számára, hogy: 

- a fogadó tagállamban a helyi szabályok vagy szokások szerint 

bemutatásra kerüljenek a bírói testület elnökének, vagy amennyiben 

az szükséges, az illetékes kamara elnökének bemutassák őket, 

- eljárásuk során működjenek együtt egy, a szóban forgó bírói testület 

előtt eljárásra jogosult olyan ügyvéddel, aki szükség esetén e testület 

előtt felel, 

- a fogadó tagállam illetékes hatósága kérheti a szolgáltatást nyújtó 

személytől, hogy igazolja ügyvédi minőségét. 

 

 

7. A szolgáltatások szabadságának megengedett korlátozásai 
 

Az EUMSZ 62. cikke szerint a Szerződésnek azokat a rendelkezéseit, 

amelyeket a letelepedés szabadsági alóli kivételeket, illetve megengedett 

korlátozásokat rögzítik, alkalmazni kell a szolgáltatások szabad mozgására 

is. A visszautaló szerződési szakaszból az következik, hogy egyrészt a 

közhatalom gyakorlásához tartósan vagy időlegesen kapcsolódó 

tevékenységekre a szolgáltatások szabadsága az adott tagállam 

vonatkozásában nem alkalmazhatók. Az Európai Parlament és a Tanács 

további kivételek is megállapíthat, azaz rendes jogalkotási eljárás keretében 

úgy rendelkezhetnek, hogy a szolgáltatások szabadságát szabályozó belsői 

piaci normák bizonyos tevékenységekre nem alkalmazhatók.  
 
Az EUMSZ 52. cikke alapján a szolgáltatásokra vonatkozó szerződési 

normák és az azok alapján hozott intézkedések nem érintik azoknak 

a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek az 

alkalmazhatóságát, amelyek közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi 

okokból különleges elbánást írnak elő a külföldi állampolgárokra nézve. Ez 

lényegében azt jelenti, hogy ezekre hivatkozással a más tagállami 
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állampolgárokkal szemben akár a hátrányosan megkülönböztető bánásmód 

is igazolt, vagyis megengedett lehet. Az ilyen korlátozásokat tartalmazó 

tagállami rendelkezések összehangolása céljából a Parlament és a Tanács 

rendes jogalkotási eljárásban irányelveket bocsáthat ki. 

 

 

7.1. A közhatalom gyakorlásához kapcsolódó tevékenységek 

 

7.2. Közrend és közbiztonság 

 

A C-275/92. sz. Schindler ügy a határon átnyúló szerencsejátékokkal volt 

kapcsolatos.169 Az alapeljárás a jövedéki és vámbiztosok, az alapeljárás 

felperesei álltak szemben Gerhart Schindlerrel és Jörg Schindlerrel az 

NSZK-ban szervezett sorsjátékra vonatkozó reklámanyagok és jelentkezési 

lapok brit állampolgároknak való megküldése kapcsán. Utóbbiak sorsjáték 

szervezését ellátó közjogi szervezet független ügynökeiként 

tevékenykedtek. A tevékenység a sorsjátékok reklámozásából, és e játékok 

sorsjegyeinek árusításából állt. Gerhart Schindler és Jörg Schindler brit 

állampolgároknak címzett borítékokat adott fel Hollandiából. Minden egyes 

boríték tartalmazott egy levelet, amely meghívta a címzettet a sorsjáték 

kibocsátásán való részvételre, az e sorsjátékon történő részvételre vonatkozó 

jelentkezési lapokat, valamint egy előre nyomtatott válaszborítékot. A 

biztosok elfogták és elkobozták e borítékokat a nemzeti jogszabályok 

alapján. Gerhart Schindler és Jörg Schindler úgy érveltek, hogy a tagállami 

jogszabályok ellentétesek a Szerződésnek az áruk és a szolgáltatások 

szabadságára vonatkozó rendelkezéseivel, mivel azok megtiltják az egyik 

tagállamban jogszerűen megszervezett sorsjátékkal kapcsolatos sorsjegyek, 

levelek és jelentkezési lapok behozatalát egy másik tagállamba. A 

tagállamok egy csoportja azon az állásponton volt, hogy a sorsjáték-

tevékenység nem a Szerződés értelmében vett „gazdasági tevékenység”. 

Úgy érveltek, hogy a sorsjátékok hagyományosan tilosak a tagállamokban, 

illetve azokat kizárólag közérdekű célból vagy közvetlenül a hatóságok 

gyakorolják, vagy azok ellenőrzése alatt állnak. Véleményük szerint a 

sorsjátékok nem rendelkeznek gazdasági céllal, mivel a véletlenen 

alapulnak. Végül azt állították, hogy a sorsjátékok szórakoztató vagy játékos 

jelleggel, és nem gazdasági jellemzővel rendelkeznek. A kormányok egy 

                                                 
169 A Bíróság 1994. március 24-i ítélete. Her Majesty's Customs and Excise kontra Gerhart 

Schindler és Jörg Schindler. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: High Court of 

Justice, Queen's Bench Division - Egyesült Királyság. C-275/92. sz. ügy 
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másik csoportja és a Bizottság ezzel szemben úgy vélte, hogy a sorsjátékok 

szervezésére vonatkozó tevékenység a Szerződés értelmében vett 

„szolgáltatási” tevékenység. Úgy érveltek, hogy egy ilyen tevékenység 

olyan szolgáltatásokra vonatkozik, amelyeket egyrészt rendszerint díjazás 

ellenében nyújtanak a sorsjáték szervezőjének vagy e sorsjáték 

résztvevőinek, és amelyek másrészt nem tartoznak az áruk szabad 

mozgására vonatkozó szabályok hatálya alá. A Bíróság álláspontja nem 

hagyott kétséget afelől, hogy a díjazás ellenében történő árubehozatalt vagy 

szolgáltatásnyújtást a Szerződés értelmében vett gazdasági 

tevékenységeknek kell tekinteni. A Bíróság megállapította, hogy a 

sorsjáték-tevékenységek nem árukra vonatkozó tevékenységek, hanem e 

tevékenységeket a Szerződés értelmében vett szolgáltatásnak kell tekinteni, 

mivel rendelkeznek az összes szükséges fogalmi kritériummal. A brit 

szabályozást illetően a Bíróság úgy vélte, hogy azok – mivel eltekintve az 

általuk meghatározott kivételektől – megtiltják egy tagállam területén a 

sorsjátékok szervezését, a szolgáltatásnyújtás szabadsága akadályának 

minősülnek. Végül abban kellett állást foglalni a Bíróságnak, hogy 

társadalompolitikai és csalás megelőzésére vonatkozó törekvések 

igazolhatják-e ezeket a korlátozásokat. Az észrevételeket előterjesztő 

kormányok szerint a szóban forgó jogszabályokat úgy kell tekinteni, mint 

amelyeket olyan nagy jelentőségű közérdekű indokok igazolnak, mint a 

fogyasztóvédelem, a bűnmegelőzés, a közerkölcs védelme, a 

szerencsejátékok iránti igények korlátozása, valamint a közérdekű 

tevékenységek finanszírozása. A Bíróság elfogadta ez az érvelést, és 

kimondta, hogy a Szerződésnek a szolgáltatásnyújtás szabadságára 

vonatkozó rendelkezéseivel nem ellentétesek az olyan típusú jogszabályok, 

mint a sorsjátékokra vonatkozó brit jogszabályok, figyelembe véve az 

azokat indokoló társadalompolitikai és csalás megelőzésére vonatkozó 

törekvéseket. 
 
A már hivatkozott C-384/93. sz. Alpine Investments ügyben állást kellett 

foglalnia a Bíróságnak arról is, hogy a konkrét tagállami szabályozás 

korlátozza-e a szolgáltatásnyújtás szabadságát. A Bíróság egyrészt 

kimondta, hogy az ilyen korlátozás – bár önmagában még nem jelenti a 

szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozását – azonban megfosztja a 

szóban forgó piaci szereplőket a reklámtevékenység, valamint a más 

tagállambeli lehetséges ügyfelekkel történő kapcsolatfelvétel gyors és 

közvetlen módjától. Így tehát alkalmas arra, hogy a határokon átnyúló 

szolgáltatásnyújtás szabadságát korlátozza. Másrészt a Bíróság szerint a 

„cold calling” tilalma nem esik a Szerződés hatályán kívül pusztán azért, 
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mert az az állam alkalmazta, ahol a szolgáltatás nyújtója letelepedett. Végül 

a holland bíróság annak megválaszolásához kérte a Bíróság segítségét, hogy 

fennáll-e olyan, közérdeken alapuló kényszerítő ok, amely a „cold-calling” 

tilalmát igazolhatná, illetve arra, hogy e tilalom objektíve szükséges-e, és 

arányban áll-e az elérni kívánt céllal. A holland kormány úgy érvelt, hogy a 

„cold-calling” tilalma az árutőzsdén kívüli határidős kereskedelemben 

egyrészt a holland pénzpiac jó hírének megőrzését, másrészt a befektetők 

védelmét célozza. A Bíróság szerint a nemzeti pénzpiac jó hírének 

fenntartása olyan, közérdeken alapuló kényszerítő oknak minősül, amely 

alkalmas arra, hogy igazolja a szolgáltatásnyújtás szabadságának 

korlátozását. Mivel a Bíróság azt is megállapította, hogy nem sérül a 

szükségesség és arányosság elve, a tagállami szabályozás igazoltnak 

bizonyult. 
 
A C-36/02. sz. Omega Spielhallen ügyben170 a Bíróságnak szintén a 

közrendre alapított tagállami igazolásról kellett döntenie. Az alapügy 

tényállása a következő volt. Az Omega, amely egy német jog szerint 

alapított társaság, egy „laserdrome”-nak nevezett, rendesen „lézersport” 

űzésére szolgáló berendezést működtetett a németországi Bonnban. Az 

Omega által a létesítményében használt – különösen golyószórókra 

emlékeztető lézeres célzókészülékekből, valamint vagy a lőfolyosókon, 

vagy a játékosok által viselt mellényeken elhelyezett sugárérzékelőkből álló 

– felszerelést eredetileg egy, a kereskedelemben szabadon kapható 

gyermekjátékból fejlesztette ki. Mivel e felszerelés műszakilag nem 

bizonyult megfelelőnek, az Omega a későbbiekben a Pulsar nevű brit 

társaság által szállított felszerelést használta.  A helyi lakosság egy része 

még a „laserdrome” közönség előtti megnyitását megelőzően tiltakozását 

fejezte ki a tervvel kapcsolatban. A bonni rendészeti hatóság kötelezte az 

Omegát, hogy bocsássa rendelkezésére a „laserdrome”-ban tervezett játék 

menetének pontos leírását, és felhívta figyelmét arra, hogy tiltó határozatot 

fog hozni, amennyiben a „laserdrome”-ban emberekre irányuló „öldöklős 

játékra” nyílik mód. Az Omega azt válaszolta, hogy kizárólag a 

lőfolyosókon elhelyezett rögzített érzékelők eltalálásáról lesz szó. Miután 

észlelte, hogy a játékosok által hordott mellényeken elhelyezett érzékelők 

eltalálása is a „laserdrome”-ban űzött játék célja volt, a bonni rendészeti 

hatóság határozatot hozott az Omegával szemben, amelyben megtiltotta 

számára ezt a tevékenységet. A határozat indokolása szerint az Omega által 

                                                 
170 A Bíróság 2004. október 14-i ítélete. Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-

GmbH kontra Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn. Előzetes döntéshozatal iránti 

kérelem: Bundesverwaltungsgericht - Németország. C-36/02. sz. ügy 
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működtetett létesítményben zajló játékok veszélyt jelentettek a közrendre, 

mivel a velük járó szimulált emberölési cselekmények és az erőszak 

megszokottá tétele ellentétesek a közvélemény által elfogadott alapvető 

értékekkel. Az Omega által kezdeményezett jogorvoslati eljárásokban a 

tagállami bíróság azon az állásponton volt, hogy a határozat sérti a 

szolgáltatásnyújtás Szerződésben szereplő szabadságát. Az Omega ugyanis 

franchise-szerződést kötött egy brit társasággal, amely akadályozva lenne 

abban, hogy német ügyfelének szolgáltatást nyújtson, jóllehet a székhelye 

szerinti tagállamban hasonló szolgáltatásokat nyújt. A német bíróságban az 

áruk szabad mozgásának sérelme is felmerült, amennyiben az Omega 

„laserdrome”-ja számára felszerelési tárgyakat, különösen lézeres 

célzókészülékeket kíván az Egyesült Királyságban beszerezni. Emiatt 

előzetes döntéshozatali kérelemmel fordult a Bírósághoz. A Bíróság 

mindenekelőtt megállapította, hogy a vitatott határozat érinti a 

szolgáltatásnyújtásnak a Szerződés által mind a szolgáltatások egy 

tagállamban letelepedett nyújtói, mind az igénybevevői számára biztosított 

szabadságát, továbbá, amennyiben a játékmodell működtetése magában 

foglalja egy sajátos, másik tagállamban jogszerűen forgalmazott felszerelés 

használatát, az Omegával szemben kimondott tiltás alkalmas arra, hogy ez 

utóbbit eltántorítsa a szóban forgó felszerelés beszerzésétől, és ezáltal sérti 

az áruk szabad mozgásának Szerződésben biztosított szabadságát. Több 

alapszabadság érintettsége esetén a Bíróság vizsgálatát főszabályként a két 

alapvető szabadság közül csupán az egyik vonatkozásában végzi el, 

amennyiben megállapítható, hogy az adott ügy körülményei között az egyik 

a másikhoz képest teljességgel másodlagos és ahhoz kapcsolódik. Ebben az 

ügyben a Bíróság úgy vélte, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadságának 

aspektusa az áruk szabad mozgásához képest meghatározóbb. Ami a 

közrendre való tagállami hivatkozás megalapozottságát illeti, a Bíróság 

hivatkozva saját gyakorlatára, ismét megerősítette, hogy azok a sajátos 

körülmények, amelyek igazolhatják a közrend fogalmára történő 

hivatkozást, országonként és koronként változhatnak, ezért e tekintetben a 

hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok mérlegelési jogkörét – a 

Szerződésben rögzített korlátok között – el kell ismerni. A Bíróság ebben az 

ügyben pedig megállapította, hogy az alapvető jogok tiszteletben tartása 

mind a Közösség, mind tagállamai kötelezettsége, az említett jogok védelme 

olyan jogos érdeket képez, amely elvileg igazolhatja a közösségi jog által 

megállapított kötelezettségek korlátozását még olyan, a Szerződésben 

biztosított alapvető szabadság esetében is, mint amilyen a 

szolgáltatásnyújtás szabadsága. Ami az intézkedés szükségességét és 

arányosságát illeti, a Bíróság úgy vélte, hogy nem szükséges az, hogy  a 
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tagállami hatóságok által kibocsátott korlátozó intézkedés megfeleljen egy, a 

szóban forgó alapjog vagy jogos érdek védelme módjára vonatkozó, a 

tagállamok összessége által osztott felfogásnak. Ebből az ítélet szerint az 

következik, hogy az ilyen tárgyban meghozott rendelkezések szükségességét 

és arányosságát nem zárja ki az a puszta körülmény, hogy egy tagállam egy 

másik állam által felállítottól eltérő védelmi rendszert választott. A Bíróság 

döntése értelmében tehát határozat nem tekinthető a szolgáltatásnyújtás 

szabadságát indokolatlanul sértő intézkedésnek.  
 
A már hivatkozott C-60/00. sz. Carpenter ügynek egy másik vetülete szintén 

kapcsolódott a tagállami korlátozások igazolhatóságának általános 

problémájához. A kiutasító határozatot a brit hatóság a közérdeket védő 

bevándorlási rendelkezésekkel kívánta igazolni. A Bíróság szerint  a 

közösségi jogalkotó elismerte a tagállami állampolgárok családi élete 

védelme biztosításának fontosságát annak érdekében, hogy a Szerződés által 

biztosított alapvető szabadságok gyakorlásának akadályait megszüntesse, 

amint az különösen a munkavállalók és a vállalkozók Közösségen belüli 

szabad mozgásáról szóló tanácsi rendeletek és irányelvek rendelkezéseiből 

is következik. Az indokolás megállapítja, hogy a Carpenter házaspár 

szétválasztása hátrányosan érintené családi életüket, következésképpen P. 

Carpenter alapvető szabadsága gyakorlásának feltételeit, ez a szabadság 

nem tudna teljes mértékben érvényre jutni, ha P. Carpentert eltántorítanák a 

gyakorlásától olyan akadályokkal, amelyet a származása szerinti ország 

gördít házastársa beutazása és ott-tartózkodása elé. A Bíróság ezért úgy 

vélte, hogy egy tagállam csak akkor hivatkozhat közérdekkel összefüggő 

indokokra egy olyan nemzeti intézkedés igazolásaként, amely 

akadályozhatja a szolgáltatásnyújtás szabadságát, ha ez az intézkedés 

összhangban van azokkal az alapvető jogokkal, amelyeknek a Bíróság 

biztosítja a tiszteletben tartását. A kiutasító határozat beavatkozásnak 

minősül P. Carpenternek családi élet tiszteletben tartásához való joga 

gyakorlásába, amely jog azon alapvető jogok részét képezi, amelyek a 

Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata értelmében a közösségi jogrendben 

védelemben részesülnek. Az ítélet kimondta, hogy a M. Carpentert kiutasító 

határozat nem veszi figyelembe a szerepet játszó érdekek, azaz egyrészt a 

P. Carpenter családi élethez való jogának tiszteletben tartásához, másrészt a 

közrend és közbiztonság védelméhez fűződő érdekek közötti igazságos 

egyensúlyt. A Bíróság ezt azzal indokolta, hogy bár az alapügyben 

P. Carpenter házastársa megsértette az Egyesült Királyság bevándorlásra 

vonatkozó törvényeit azzal, hogy nem hagyta el a nemzeti területet a 

látogatóként való tartózkodásra feljogosító engedélye lejártát követően, 
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magatartása az Egyesült Királyságba történő megérkezésétől kezdődően 

semmilyen egyéb olyan kifogásra nem adott okot, amely alapján attól 

kellene tartani, hogy a jövőben veszélyeztetni fogja a közrendet és a 

közbiztonságot. Hivatkozott a Bíróság arra a tényre is, hogy a Carpenter 

házaspár házassága, amelyet az Egyesült Királyságban kötöttek, valódi 

házasság, és hogy M. Carpenter ott jelenleg is tényleges családi életet 

folytat, különösen amikor a házastársa első házasságából származó 

gyermekeivel foglalkozik. A végkövetkeztetés szerint ezért a M. Carpentert 

kiutasító határozat a követett célhoz képest aránytalan beavatkozásnak 

minősül. 

 

 

7.3. Egyéb igazolási lehetőségek a szolgáltatások szabadságának korlátozása 

tekintetében  

 

A Bíróság joggyakorlatában a szolgáltatások szabadságának korlátozása 

körében is megtaláljuk az áruk szabad mozgásánál már megismert egyéb, 

úgynevezett közérdeken alapuló kényszerítő követelményeken alapuló 

igazolási lehetőségeket. Az alábbiakban ezek közül olvashatunk néhány 

példát. 
 
A 279/80. sz. Webb ügy171 az alkalmazottak védelmével függött össze. A 

hollandiai alapügy egy olyan büntetőeljárás keretében merült fel, amelynek 

tárgya annak a tagállami jogszabálynak a megsértése volt, amely megtiltotta 

a szociálisügyi miniszter engedélye nélküli munkaerő-kölcsönzést.  A 

kérdéses holland jogszabály szerint a munkaerő engedély nélkül történő 

kölcsönzését meg lehet tiltani, amennyiben a jó munkaerő-piaci kapcsolatok 

vagy az érintett munkavállalók érdeke azt megköveteli, továbbá az engedély 

megadását csak abban az esetben lehet elutasítani, amennyiben attól lehet 

tartani, hogy a munkaerőnek a kérelmező által történő kikölcsönzése kárt 

okozna a jó munkaerő-piaci kapcsolatoknak, vagy a szóban forgó 

munkavállalók érdekei nem megfelelően biztosítottak. Az alapeljárás 

vádlottja, Webb, egy az angol jog szerint az Egyesült Királyságban alapított 

társaság igazgatója, a brit jog szerint engedéllyel rendelkezik munkaerő-

kölcsönzésre. Ez a társaság főleg technikai személyzet Hollandiába történő 

kölcsönzésével foglalkozott. A szóban forgó esetben az alapeljárásban eljáró 

bíróság megállapította, hogy az említett társaság Hollandiában három 
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esetben bocsátott díjazás ellenében munkavállalókat holland vállalkozások 

rendelkezésére a szokásos feladatok munkaszerződés nélkül történő 

elvégzése céljából anélkül, hogy a szükséges engedéllyel rendelkezett volna. 

A holland bíróság több kérdést is feltett az előzetes döntéshozatali 

kérelemben. Egyfelől azt tudakolta, hogy a Szerződés értelmében 

szolgáltatásnak minősül-e a munkaerő-kölcsönzés. A Bíróság szerint egy 

vállalkozás azon tevékenysége, amelynek keretében a vele 

munkaviszonyban álló munkavállalót díjazás ellenében kikölcsönzi, anélkül, 

hogy az a kölcsönzővel munkaszerződés kötne, olyan keresőtevékenységet 

jelent, amely esetében teljesülnek a Szerződésben meghatározott feltételek, 

ennélfogva azt szolgáltatásnak kell tekinteni. A kérdések másik csoportja 

arra vonatkozott, hogy ellentétes-e a Szerződéssel az, hogy egy tagállam 

saját terültén engedély meglététől tegye függővé a munkaerő-kölcsönzést 

egy olyan, másik tagállamban letelepedett vállalkozás esetében, amennyiben 

ez a vállalkozás ez utóbbi állam által kibocsátott engedéllyel rendelkezik. A 

Bíróság megállapította, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadságát, mint a 

Szerződés alapelvét, csak olyan szabályozással lehet korlátozni, amelyet 

közérdekű kényszerítő okok indokolnak, és amely a fogadó tagállam 

területén tevékenységet végző valamennyi személyre és vállalkozásra 

egyaránt vonatkozik, amennyiben e közérdeket nem védik olyan 

rendelkezések, amelyek a szolgáltatást nyújtóra a letelepedésének helye 

szerinti tagállamban vonatkoznak. A Bíróság elismerte, hogy a munkaerő-

kölcsönzés szakmai és szociális szempontból különlegesen érzékeny 

területnek minősül. Ebből pedig azt a következtetés vonta le, hogy 

megengedhető a tagállamok számára, és számukra a közérdek alapján hozott 

jogszerű politikai döntést jelent, hogy a területükön a munkaerő-kölcsönzést 

engedélyezési eljárásnak vessék alá azért, hogy el lehessen utasítani az 

engedély megadását, amennyiben attól lehet tartani, hogy ez a tevékenység 

kárt okozna a jó munkaerő-piaci kapcsolatoknak, vagy a szóban forgó 

munkavállalók érdekei nem megfelelően biztosítottak. A Bíróság szerint 

azonban az intézkedés túllépne a kívánt célon abban az esetben, ha egy 

engedély megadásának feltételét képező követelmények egybeesnének a 

letelepedés szerinti államban megkövetelt igazolásokkal és biztosítékokkal. 
 
Az adórendszer koherenciájának megőrzésével függ össze a C-204/90. sz. 

Bachmann ügy.172 Az alapeljárás a német nemzetiségű, Belgiumban munkát 

vállaló Bachmann és a belga állam közötti jogvitában merült fel annak okán, 

                                                 
172 A Bíróság 1992. január 28-i ítélete. Hanns-Martin Bachmann kontra belga állam. 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Cour de cassation - Belgium. C-204/90. sz. ügy 
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hogy a belga hatóság visszautasította annak engedélyezését, hogy egy 

bizonyos időszakra vonatkozó teljes munkavállalói jövedelméből Bachmann 

levonhassa a betegség- és rokkantsági biztosítási szerződés címén, valamint 

az életbiztosítási szerződése címén Belgiumba érkezését megelőzően 

Németországban fizetett díjakat. Az indokolás arra belga jogszabályra 

hivatkozott, amely szerint csak az önkéntes betegség- és rokkantsági 

biztosítás Belgium által elismert kölcsönös biztosítótársaságnak fizetett 

díjait, valamint a nyugdíj- és az életbiztosítás Belgiumban fizetett díjait 

lehet levonni a munkavállalói jövedelemből. Bachmann keresetet nyújtott be 

a döntés ellen. Az előzetes döntéshozatali kérelemben a tagállami bíróság a 

kérdéses nemzeti szabályozásnak a közösségi joggal való 

összeegyeztethetőségének megítéléséhez kért segítséget. A Bíróság a 

szolgáltatások szabadságával összefüggésben kiemelte, hogy ezek a 

rendelkezések a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó korlátozást 

képeznek. Ennek magyarázata az, hogy azon rendelkezések, amelyek a 

biztosító egy tagállam területén való létesítését foglalják magukban azért, 

hogy a biztosítottak ezen államban bizonyos adólevonások kedvezményében 

részesülhessenek, elbátorítják a biztosítottakat attól, hogy egy másik 

tagállamban székhellyel rendelkező biztosítóhoz forduljanak, és így ez 

utóbbiak számára a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó korlátozást 

képeznek. A Bíróság azonban kimondta azt is, hogy egy telephely 

követelménye ténylegesen összeegyeztethető a Szerződéssel, ha az a kívánt 

közérdek céljának elérése érdekében elengedhetetlen feltételnek minősül. A 

Bíróság szerint ilyennek minősül a nyugdíj- és életbiztosítások területe. A 

betegség- és rokkantsági biztosítást illetően pedig az ítélet rögzítette, hogy a 

nemzeti bíróság hatáskörébe tartozik annak megítélése, hogy a vitatott 

rendelkezések szintén szükségesek voltak-e annak érdekében, hogy 

biztosítsák azon adórendszer összhangját, amelynek a részét képezik. 
 
A tisztességes üzleti magatartás kérdése merült fel a C-34/95. sz., C-35/95. 

sz. és a C-36/95.sz. Agostini és TV-Shop egyesített ügyekben.173 A svéd 

alapeljárás a következő volt. A svéd fogyasztóvédelmi biztos azt kérelmezte, 

hogy a De Agostini-t és a TV-Shop-ot tiltsák el attól, hogy egy 

gyermekújságra, bőrápolási termékekre, illetve egy tisztítószerre vonatkozó 

televíziós reklámokban bizonyos forgalmazási gyakorlatokat 

                                                 
173 A Bíróság 1997. július 9-i ítélete. Konsumentombudsmannen (KO) kontra De Agostini 

(Svenska) Förlag AB (C-34/95. sz. ügy) és TV-Shop i Sverige AB (C-35/95. és C-

36/95. sz. ügyek). Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Marknadsdomstolen - 

Svédország. C-34/95., C-35/95. és C-36/95. sz. egyesített ügyek 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-34/95&language=hu
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-34/95&language=hu


 A SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD MOZGÁSA 

 
181 

alkalmazzanak. A svéd jog szerint a tagállami bíróság megtilthatja egy 

gazdasági szereplőnek – aki egy termék, egy szolgáltatás vagy bármilyen 

más áruk forgalmazásakor olyan reklámozást folytat vagy olyan más módon 

jár el, amely a helyes kereskedelmi gyakorlatokba ütközik, vagy a 

fogyasztókkal vagy a többi gazdasági szereplővel szemben tisztességtelen –, 

hogy továbbra is ily módon járjon el, vagy más hasonló tevékenységbe 

kezdjen. Ezt a rendelkezést az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodást aláíró bármelyik államból sugárzott televíziós adásokra is 

alkalmazni kell. A svéd bíróság joggyakorlata szerint a kötelező törvényi 

rendelkezésekbe ütköző kereskedelmi gyakorlatokat, valamint a 

megtévesztő reklámot tisztességtelennek kell tekinteni. A tényállás szerint a 

TV3 az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező társaság, amelyből 

műholdon keresztül televíziós adásokat sugároz Dániába, Svédországba és 

Norvégiába. A TV4 és a Homeshopping Channel pedig Svédországban a 

rádiózásról és televíziózásról szóló törvénynek megfelelően engedéllyel 

működő két csatorna. A kérdéses televíziós reklámot az Egyesült 

Királyságból műholdon keresztül továbbközvetítették Svédországba, és azt 

a TV3 sugározta a televízióban. Ezzel párhuzamosan ezt a reklámot a TV4, 

és Homeshopping Channel sugározta anélkül, hogy azt előtte egy másik 

tagállamból közvetítették volna. A De Agostini – amely egy, elsősorban 

folyóiratok kiadásával foglalkozó olasz vállalatcsoport – a TV3 és a TV4 

televíziós csatornákon „Minden, amit a dinoszauruszokról tudni érdemes!” 

című újságra vonatkozó reklámot adott le. Ez a gyermekeknek szóló újság 

egy enciklopédiai folyóirat volt, amely egyrészről információkat nyújtott a 

dinoszauruszokról, másrészről pedig tartalmazott egy, az újság mindenkori 

tartalmával összefüggő dinoszaurusz-makettet. A svéd fogyasztóvédelmi 

biztos elsősorban azt kérte a svéd bíróságtól, hogy tiltsa el a De Agostinit 

ettől a tevékenységtől, másodsorban pedig azt, hogy kötelezze a De 

Agostinit arra, hogy a gyermekeknek szóló televíziós reklámjaiban jelölje 

meg azt, hogy hány újságot kell megvenni ahhoz, hogy a teljes makett 

összeálljon, valamint jelölje meg ennek az összárát. A svéd bíróság azt 

kérdezte a Bíróságtól, hogy a Szerződés és a másodlagos közösségi jog 

kizárja-e azt, hogy egy tagállam egy hirdető által egy másik tagállamból 

sugárzott televíziós reklámmal szemben intézkedéseket tegyen, továbbá 

kizárja-e azon svéd jogszabály alkalmazását, amely megtiltja a 

gyermekeknek szóló reklámot. A Bíróság a válaszában elsőként 

megerősítette azt a korábbi döntését, amelyben már megállapította azt, hogy 

valamelyik tagállamban letelepedett televíziós műsorszóró által egy másik 

tagállamban letelepedett hirdető javára fizetés ellenében sugárzott reklám a 

Szerződés értelmében szolgáltatásnyújtást valósít meg. A Bíróság ezt 
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követően megállapította, hogy az olyan rendelkezések, mint amelyekre az 

alapügyek vonatkoznak, azzal, hogy korlátozzák annak a lehetőségét, hogy a 

származási államban letelepedett televíziós műsorszórók a fogadó államban 

letelepedett hirdetők javára kifejezetten ez utóbbi állam közönségének szánt 

televíziós reklámokat sugározzanak, korlátozzák a szolgáltatásnyújtás 

szabadságát. A korlátozás igazolhatóságát illetően ugyanakkor rögzítette, 

hogy a kereskedelmi ügyletek tisztessége és általában a fogyasztóvédelem 

olyan általános érdekű kötelező követelmények, amelyek indokolhatják a 

szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozásait. A Bíróság szerint azonban 

a kérdést előterjesztő bíróság feladata azonban annak a meghatározása, hogy 

ezek a rendelkezések szükségesek-e az ilyen általános érdekű kötelező 

követelmények érvényesüléséhez. A második kérdésre a Bíróság azt 

válaszolta, hogy a vonatkozó irányelvet kizárja azt, hogy a tagállami törvény 

olyan rendelkezését alkalmazzák a többi tagállamból származó televíziós 

adásokra, amely rendelkezés kimondja, hogy a televízióban reklámidőben 

sugárzott hirdetés nem irányulhat a 12 év alatti gyermekek figyelmének 

felkeltésére. 
 
A szerencsejátékokkal összefüggő nyomós közérdekre hivatkozott a 

tagállam a C-176/11. sz. HIT Larix ügyben.174 Az ausztriai alapeljárás 

szereplői a HIT és a HIT LARIX két, Szlovéniában letelepedett 

részvénytársaság, amelyek egyes szerencsejátékok szlovéniai szervezésére 

vonatkozó koncesszió jogosultjai, és e szolgáltatásokat ténylegesen kínálják 

több, ugyanebben a tagállamban található létesítményben. A HIT és a HIT 

LARIX kérelmezték, hogy az osztrák jogszabályok alapján engedélyezzék 

nekik a Szlovéniában található szerencsejáték-létesítményeik, többek között 

kaszinóik, ausztriai reklámozását. Két határozatával a minisztérium 

elutasította e kérelmeket azzal az indokkal, hogy a HIT és a HIT LARIX 

nem bizonyította, hogy a szerencsejátékokra vonatkozó szlovén jogszabályi 

rendelkezések  a játékosok védelmének hasonló szintjét biztosítják, mint az 

osztrák szabályok, jóllehet e feltétel teljesítése szükséges a kért engedélyek 

megadásához. A HIT és a HIT LARIX keresetet nyújtottak be ezen elutasító 

határozatok ellen, és alapvetően azzal érvelt, hogy az említett határozatok 

megsértik a szolgáltatásnyújtás szabadságához való jogot, amely e 

társaságokat az uniós jog értelmében megilleti. Az osztrák bíróság azt 

                                                 
174 A Bíróság 2012. július 12-i ítélete. HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica és HIT 

LARIX, prirejanje posebnih iger na srečo in turizem dd kontra Bundesminister für 

Finanzen. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Verwaltungsgerichtshof - Ausztria. C 

176/11. sz. ügy 
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tudakolta a Bíróságtól, hogy összeegyeztethető-e a szolgáltatásnyújtás 

szabadságával az olyan tagállami szabály, amely csak akkor engedélyezi a 

külföldi kaszinók e tagállambeli reklámozását, ha az e kaszinókban 

alkalmazandó, a játékosok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések 

megfelelnek a belföldieknek? A szerencsejátékok reklámozását illetően a 

Bíróság már korábban megállapította, hogy az olyan nemzeti szabályozás, 

amely a más tagállamokban jogszerűen szervezett szerencsejáték valamely 

tagállamban való reklámozásának betiltását eredményezi, a 

szolgáltatásnyújtás szabadsága korlátozásának minősül. A Bíróság szerint a 

szóban forgó nemzeti szabályozás ugyanígy a szolgáltatásnyújtás 

szabadsága korlátozásának minősül annyiban, amennyiben akadályozza az 

Ausztriában lakó fogyasztóknak a más tagállamban található kaszinókban 

kínált szolgáltatásokhoz való hozzáférését azzal, hogy az e tevékenységek 

ausztriai reklámozására olyan engedélyezési rendszert alkalmaz, amely 

megköveteli többek között, hogy az érintett kaszinó üzemeltetője bizonyítsa, 

hogy az említett kaszinó üzemeltetési helye szerinti tagállamban a játékosok 

védelmével kapcsolatban elfogadott jogszabályi rendelkezések legalább 

egyenértékűek a vonatkozó osztrák jogszabályi rendelkezésekkel. Ezt 

követte annak vizsgálata, hogy az osztrák korlátozás milyen mértékben 

fogadható el az eltérést engedő intézkedések alapján, vagy igazolható 

nyomós közérdekkel a Bíróság ítélkezési gyakorlata alapján. A Bíróság 

megerősítette azt a korábbi álláspontját, amely szerint  a szerencsejáték-

tevékenységekre vonatkozó korlátozásokat igazolhatja nyomós közérdek, 

mint például a fogyasztók védelme, és a csalásnak, valamint az 

állampolgárok a játékhoz kapcsolódó túlzott kiadásokra való ösztönzésének 

a megelőzése. A tagállamok által előírt korlátozásoknak azonban az 

arányosságuk vonatkozásában meg kell felelniük a Bíróság ítélkezési 

gyakorlatából következő feltételeknek, azaz alkalmasnak kell lenniük az 

elérni kívánt cél megvalósítására, és nem léphetik túl az annak 

megvalósításához szükséges mértéket. Ezenkívül e tekintetben emlékeztetni 

kell arra, hogy a nemzeti szabályozás csak akkor alkalmas az említett cél 

megvalósítására, ha azt valóban koherens és szisztematikus módon kívánja 

elérni. A korlátozásokat továbbá mindenképpen hátrányos 

megkülönböztetéstől mentesen kell alkalmazni. A Bíróság az osztrák 

szabályozást illetően megállapította, hogy az és különösen a vitatott feltétel 

által követett cél a fogyasztóknak a szerencsejátékokhoz kapcsolódó 

veszélyekkel szembeni védelmére irányul, ami a szolgáltatásnyújtás 

szabadsága korlátozásának igazolására alkalmas nyomós közérdeknek 

minősülhet. Az engedélyezési rendszerről a Bíróság úgy vélte, hogy az 

 elvileg megfelelhet az arányosság feltételének, ha mindössze attól teszi 



184                                          IV. FEJEZET                   

függővé a más tagállamban található szerencsejáték-létesítmények 

reklámozásának engedélyezését, hogy ez utóbbi tagállam szabályozása 

lényegében a nemzeti szabályozás garanciáival egyenértékű garanciákat 

nyújt tekintettel arra a törvényes célra, hogy megvédjék a lakosságot a 

szerencsejátékhoz kapcsolódó veszélyekkel szemben. A Bíróság végül arra a 

következtetésre jutott, hogy nem tűnik úgy, hogy az ilyen feltétel túlzott 

terhet róna a gazdasági szereplőkre, tekintettel a lakosságnak a 

szerencsejátékokban rejlő veszélyekkel szembeni védelmére irányuló – a 

Bíróság által nyomós közérdekként elismert – célra. Az osztrák 

engedélyezési rendszer ezért nem sérti az uniós jogot. 
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V. Fejezet 

 

A TŐKE ÉS FIZETÉSEK SZABAD MOZGÁSA 

 

 

1.    A tőke és a fizetések szabad mozgása szabályozásának 

fejlődése 
 

A tőke és a fizetések szabad mozgásának teljes körű megteremtése – értve 

ez alatt mind a tagállamok közötti, mind a tagállamok és harmadik államok 

közötti viszonylatokat – alapvető feltétele a gazdasági és monetáris 

uniónak.175 Ehhez képest az 1957-es EGK-Szerződés a tagállamok közötti 

tőkemozgások szabályozásában funkcionális alárendelésről árulkodik: „Az 

átmeneti időszak alatt176 és a közös piac megfelelő működéséhez szükséges 

mértékben a tagállamok egymás között fokozatosan eltörlik a 

tagállamokban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező személyekhez kötődő 

tőkemozgásokra vonatkozó korlátozásokat, valamint a felek 

állampolgárságán, lakóhelyén vagy székhelyén, illetve a tőkebefektetés 

helyén alapuló minden megkülönböztetést.” Ezt egészítette még ki az 

felhatalmazás, amelyet a Tanács kapott arra vonatkozóan, hogy eleinte177 

egyhangúan, majd minősített többséggel irányelveket hozzon az előző cikk 

rendelkezéseinek végrehajtása céljából. Megállapítható tehát, hogy – 

ellentétben a többi alapszabadsággal – a Szerződés a tagállamok közötti 

tőkemozgások szabadságának kimondása helyett, annak elérését csak egy 

határidőhöz nem kötött célként fogalmazta meg, azzal a további 

korlátozással, hogy amennyiben az a közös piac megfelelő működéséhez 

szükséges. Ez utóbbi megkötést a későbbiekben megszorítóan értelmezték. 

Erre jó példa a Tanács 1960. május 11-én elfogadott úgynevezett első 

irányelve a Szerződés 67. cikkének végrehajtásáról,178 amely csak a többi 

alapszabadsággal szorosan összefüggő tőkemozgásokról rendelkezett. 
 
A tagállamok és a harmadik államok közötti tőkemozgások tekintetében 

pedig még kevésbé volt ambiciózus a Szerződés, mivel erre vonatkozóan 

                                                 
175 Mint arra az 1970-es Werner-jelentés III. fejezete és az azt mintegy két évtizeddel 

később követő Delors-jelentés 22. pontja is utal. 
176 A RSz. az átmeneti időszak alatt a vámunió fokozatos létrehozására irányuló, eredetileg 

háromszor négy éves periódust értette, amely végül a tervezettnél hamarabb, már 1968. 

július 1-jére megvalósult. 
177 Értve ez alatt a vámunió létrehozásának első két szakaszát. 
178 HL 043, 1960.07.12., 921. o., illetve English special edition: Series-I (1959–1962) p. 49 
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mindössze az alábbiakat rögzítette: „A Bizottság a tagállamok és harmadik 

országok közötti tőkemozgásokra vonatkozóan a tagállamok 

devizapolitikájának fokozatos összehangolása érdekében intézkedéseket 

javasol a Tanácsnak. E célból a Tanács egyhangúlag eljárva irányelveket 

bocsát ki. A Tanács a liberalizáció lehető legmagasabb fokának elérésére 

törekszik.” Ez esetben tehát a célkitűzés mindössze a „liberalizáció lehető 

legmagasabb fokának elérésére törekvés”, amely elmaradt még a 

tagállamokon belüli tőkemozgások szabályozástól is. A „törekvés” mint 

meglehetősén bizonytalan jogfogalom megjelent még egy másik cikkben is, 

amelyben az ún. „stand still” elvnek egy speciális – úgy is mondhatnánk, 

önkéntes jogkövetésen alapuló – változatával találkozhatunk, amely alapján 

a tagállamoknak törekedniük kellett arra, hogy a Közösségen belül ne 

vezessenek be új devizakorlátozásokat, továbbá, hogy a már meglévőket ne 

szigorítsák. 
 
A Szerződésnek ez a cikke mintegy két évtizeddel később munkát adott a 

Bíróság számára is a 203/80. sz. Casati ügyben.179 Az alapeljárás kérdései 

egy az NSZK-ban élő olasz állampolgár ellen indított büntetőeljárás 

keretében merültek fel, akit azzal vádoltak, hogy Olaszországból az olasz 

deviza-jogszabályok által előírt engedély nélkül többek között 24.000 német 

márkát próbált kivinni Olaszországból, amelyet megtaláltak nála az olasz-

osztrák határon. Casati azt állította, hogy ezt az összeget előzetes bejelentés 

nélkül vitte be Olaszországba azon célból, hogy németországi vállalkozása 

számára szükséges gépeket vásároljon, és vissza kellett vinnie a devizát, 

mivel az a gyár, ahol meg akarta venni a gépeket, szabadság miatt zárva 

volt. Az akkor olasz szabályozás szerint az 500.000 lírát meghaladó összegű 

valuta nem engedélyezett kivitelének büntetési tétele egytől hat évig terjedő 

szabadságvesztés és a kivitt valuta értékének kétszeresétől négyszereséig 

terjedő pénzbüntetés volt. A Bíróság akkor álláspontja szerint mivel a 

tőkemozgások szoros kapcsolatban állnak a tagállamok gazdasági és 

monetáris politikájával, az akkor helyzetben nem lehetett kizárni, hogy 

valamennyi tőkemozgás teljes szabadsága veszélyeztetné egyik vagy másik 

tagállam gazdaságpolitikáját, vagy fizetési mérlegének egyensúlyhiányát 

idézné elő, és ezáltal ártana a közös piac megfelelő működésének. Az ítélet 

egyértelműen kimondta, hogy „törekednek” kifejezés használatával e 

rendelkezés megfogalmazása tisztán elkülönül attól a jóval szigorúbb 

fordulattól, amelyeket más hasonló rendelkezésekben használnak az áruk, a 

                                                 
179 A Bíróság 1981. november 11-i ítélete. Guerrino Casati elleni büntetőeljárás. Előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem: Tribunale di Bolzano - Olaszország. 203/80. sz. ügy 
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személyek és a szolgáltatások szabad mozgásának korlátozását illetően. 

Ebből pedig azt a következtetést vonta le a Bíróság, hogy ez a szerződési 

hely nem állapít meg a tagállamokra olyan feltétlen kötelezettséget, amelyre 

magánszemélyek hivatkozhatnának. Ezzel a Bíróság elutasította e cikk 

közvetlen hatályának az elismerését és egyben rögzítette, hogy a közösségi 

jog akkor hatályos szabályai nem biztosítják a nem rezidensek számára azon 

jogot, hogy újra kivigyék a korábban kereskedelmi ügyletek lebonyolítása 

céljából behozott, de arra fel nem használt bankjegyeket. 
 
A Szerződés a fizetések szabad mozgásával összefüggő rendelkezéseket – a 

tőkemozgásoktól elkülönülten – a fizetési mérlegről szóló fejezetben 

tárgyalta hasonló megközelítésben: „Minden tagállam vállalja, hogy – 

annak a tagállamnak a valutájában, amelyben a hitelező vagy a 

kedvezményezett letelepedett – az áruk, szolgáltatások és a tőke mozgásával 

kapcsolatos fizetéseket, valamint a tőke és a jövedelmek átutalását 

engedélyezi olyan mértékben, amennyire a tagállamok között az áruk, 

szolgáltatások és a tőke mozgása e szerződés értelmében liberalizált.” Az 

ehhez kapcsolódó rendelkezéseknek a többi alapszabadsághoz képest 

kevésbé kötelező jellege egyértelműen következett a Szerződésnek olyan – 

ugyanezen cikken belüli – fordulataiból is, mint hogy a tagállamok 

„kinyilvánítják készségüket” a további liberalizációra, de csak akkor, ha ezt 

az általános gazdasági helyzetük, illetve a fizetési mérlegük állása lehetővé 

teszi. Ezek a megfogalmazások gyakorlatilag korlátlan tagállami diszkréció 

számára teremtettek lehetőséget. Ugyanezen szerződési szakasz egy másik 

bekezdése érdemel még figyelmet, amely – ellentétben az előzőekkel – 

olyan negatív irányú kötelezettséget rótt a tagállamokra, amelynek 

közvetlen hatályát a későbbiekben elfogadta a Bíróság. Ennek alapján a 

tagállamok vállalták, hogy egymás között nem vezetnek be semmilyen új 

korlátozást az EGK-Szerződés III. mellékletében felsorolt ún. láthatatlan 

műveletekhez kapcsolódó átutalásokra vonatkozóan.180 A nyolcvanas évek 

során, a már hivatkozott 286/82. és 26/83. sz. Luisi és Carbone egyesített 

ügyekben ügyben181 részletesen értelmezte a Bíróság a Szerződésnek ezt a 

szakaszát, és többek között elfogadta az erre való közvetlen állampolgári 

hivatkozás lehetőségét.  
 

                                                 
180 Ilyen láthatatlan műveleteknek minősülnek pl.: a tranzitdíjak, raktározási és tárolási 

költségek, jutalékok, tagdíjak, szerzői jogdíjak, örökségek, vámok és vámilletékek, 

kisebb összegű külföldi átutalások stb. 
181 A Luisi és Carbone kontra Ministero del Tesoro 286/82. és 26/83. sz. egyesített 

ügyekben 1984. január 31-én hozott ítélet (EBHT 1984., 377. o.) 
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Az 1986-ban megszületett Egységes Európai Okmányt követően jelentős 

előrelépés történt a tőkeműveletek liberalizálásának tekintetében is. Ennek 

keretében alkották meg az ún. harmadik tőkeirányelvet,182 amely már 

közvetlen kapcsolódási pontot képezett a gazdasági és monetáris unió 

későbbi létrehozásával, hiszen az irányelvnek a nemzeti jogalkotások általi 

átvételére megszabott határideje, 1990. július 1-je, vált utóbb a gazdasági és 

monetáris unió – Maastrichti Szerződés által elfogadott – három szakaszban 

történő létrehozásának kezdő dátumává. Az irányelv megalkotása tehát 

egyenes következménye volt a belső piac Egységes Európai Okmány általi 

programjának, amelynek szerves részét képezte a tőkeműveletek 

liberalizációjának új alapokra helyezése. Az irányelv 1. cikke főszabályként 

kimondta, hogy a tagállamok eltörlik a tagállamokban honos személyek 

közötti tőkemozgásokra vonatkozó korlátozásokat, valamint az azokhoz 

kapcsolódó fizetési átutalások feltételei sem térhetnek el a folyó ügyletekre 

vonatozó feltételektől. Lehetőséget adott viszont a tagállamok számára 

óvintézkedések meghozatalára, abban az esetben, ha a kivételes nagyságú, 

rövid távú tőkemozgások a devizapiacokon súlyos feszültséget, illetve az 

érintett tagállam monetáris és árfolyam-politikájában komoly zavarokat 

okoznának. A Bíróság a C-358/93. sz. és C-416/93. sz. Bordessa ügyekben 

hozott ítéletében183 már elismerte az irányelv hivatkozott cikkének közvetlen 

hatályát.  
 
A harmadik tőkeirányelv is jelentős előrelépés volt a korábbi állapotokhoz 

képest, azonban a tőke- és fizetési műveletek teljes liberalizációjának 

megteremtéséhez szükség volt az EGK-Szerződés eredeti rendelkezéseinek 

gyökeres módosítására, illetve az erre vonatkozó közösségi jogi szabályozás 

új alapokra helyezésére. Ezt a feladatot az 1992-es Maastrichti Szerződés 

hajtotta végre, amely teljesen átszabta a Szerződés ezzel foglalkozó 

fejezetét. Az új rendelkezések azonban csak 1994. január 1-jétől, vagyis 

éppen a gazdasági és monetáris unió második szakaszának kezdetével léptek 

hatályba. A korábbi elsődleges jogi szabályozás nem mondta ki a tagállamok 

közötti tőkemozgások szabadságát, hanem annak elérését csupán egy 

határidőhöz nem kötött célként fogalmazta, azzal - a funkcionális 

                                                 
182 A Tanács irányelve (1988. június 24.) a Szerződés 67. cikkének végrehajtásáról 

(88/361/EGK) (HL L 178., 1988.07.08., 5. o.) 
183 A Bíróság 1995. február 23-i ítélete. Aldo Bordessa, Vicente Marí Mellado és 

Concepción Barbero Maestre elleni büntetőeljárások. Előzetes döntéshozatal iránti 

kérelmek: Audiencia Nacional - Spanyolország. C-358/93. és C-416/93. sz. egyesített 

ügyek 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-358/93&language=hu
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alárendelésről tanúskodó – lényeges megszorítással, hogy amennyiben az a 

közös piac megfelelő működéséhez szükséges. A tagállamok és a harmadik 

államok közötti viszonylatban pedig csupán a liberalizáció lehető 

legmagasabb fokára törekvésben merült ki a közösségi jog célkitűzése. A 

harmadik tőkeirányelv már bizonyos értelemben meghaladta a Szerződés e 

rendelkezéseit, azonban egyértelmű helyzetet csak az új megfogalmazás 

hozott, amely már nem okozhatott értelmezési problémákat: „E fejezet 

rendelkezéseinek keretei között tilos a tagállamok, valamint a tagállamok és 

harmadik országok közötti tőkemozgásokra vonatkozó minden korlátozás. E 

fejezet rendelkezései között tilos a tagállamok, valamint a tagállamok és 

harmadik országok közötti fizetési műveletekre vonatkozó minden 

korlátozás.”184 Ezzel a rendelkezéssel megtörtént a tőke- és fizetési 

műveletek szabad mozgásának teljes körű liberalizációja. Az új előírásoknak 

köszönhetően változás történt az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatában 

is, amely korábban nem ismerte el a Szerződés vonatkozó cikkei közvetlen 

hatályát.  
 
Az új értelmezés első alkalommal egy spanyolországi büntetőeljárás 

kapcsán felmerült előzetes döntéshozatali eljárásban jelent meg 1995 végén, 

amelyben a Bíróság már elfogadta a Szerződés ezen cikkének közvetlen 

hatályát. A C-163/94. sz. Sanz de lera egyesített ügyekben185 a kérdések 

három büntetőeljárás keretében merültek fel. Sanz de Lera, 

Spanyolországban lakó spanyol állampolgárt Franciaországban 

letartóztatták, miközben személygépkocsijával Genf felé tartott, a francia 

tisztviselők átkutatták személygépkocsiját, és ott 19.600.000 PTA-t186 

találtak bankjegyekben. A másik ügyben Díaz Jiménez, Nagy Britanniában 

lakó spanyol állampolgár a Madrid-Barajas repülőtéren tartózkodott, ahol 

egy londoni átszállással Zürichbe induló repülőgép fedélzetére kellett volna 

felszállnia. A nemzetközi járatok termináljában tartott biztonsági ellenőrzés 

során 30.250.000 PTA értékű bankjegyet találtak kézitáskájában. Végül a 

harmadik ügyben a Madrid-Barajas repülőtéren Kapanoglu-t, egy 

Spanyolországban lakó török állampolgárt 11.998.000 PTA értékű bankjegy 

birtokában az Isztambulba tartó repülőgépre történő beszállás során 

                                                 
184 EUMSZ 63. cikk 
185 A Bíróság 1995. december 14-i ítélete. Lucas Emilio Sanz de Lera, Raimundo Díaz 

Jiménez és Figen Kapanoglu elleni büntetőeljárás. Előzetes döntéshozatal iránti 

kérelmek: Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional - Spanyolország. C-

163/94., C-165/94. és C-250/94. sz. egyesített ügyek 
186 Ez az 1998. december 31-én rögzített végleges átváltási árfolyam alapján kb. 120.000 

eurónak felelt meg. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-163/94&language=hu
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-163/94&language=hu
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rendőrségi tisztviselők tartóztatták le. Mivel ezen összegek kivitelére egyik 

esetben sem kértek engedélyt a spanyol hatóságoktól, büntetőeljárást 

indítottak a három terhelttel szemben a büntetőügyekben eljáró spanyol 

bíróságok előtt. Az ügy tényállása idején hatályos spanyol normák szerint 

pénzérmék, bankjegyek, bemutatóra szóló bankcsekkek kivitele előzetes 

bejelentési kötelezettség alá tartozott abban az esetben, ha azok összege 

személyenként és utazásonként meghaladta az 1.000.000 PTA-t, és előzetes 

közigazgatási engedély alá tartozott, ha azok összege személyenként és 

utazásonként meghaladta az 5.000.000 PTA-t. A spanyol bíróság első 

kérdése arra irányult, hogy ellentétesek-e a Szerződéssel az olyan nemzeti 

jogszabályok, amelyek a pénzérmék, a bankjegyek vagy a bemutatóra szóló 

csekkek bármilyen kivitelét engedélyhez vagy előzetes bejelentéshez kötik, 

és ezekhez a kötelezettségekhez büntetőjogi szankciókat fűznek. A Bíróság 

szerint az engedélyezés felfüggesztő hatással van a devizák kivitelére, ezért 

egy ilyen kötelezettség a tőke szabad mozgásának gyakorlását közigazgatási 

mérlegeléstől teszi függővé, és ennek folytán alkalmas arra, hogy ezt a 

szabadságot illuzórikussá tegye. A Bíróság úgy vélte, hogy elegendő lenne 

egy megfelelő bejelentési rendszer bevezetése, amely nem függesztené fel a 

szóban forgó műveletet, lehetővé tenné ugyanakkor a nemzeti hatóságok 

számára, hogy a közrend védelme érdekében hatékony ellenőrzést 

folytathassanak törvényeik és rendeleteik megsértésének megakadályozása 

érdekében. Az előzetes engedélyezési rendszer ezért ellentétesnek bizonyult 

a Szerződéssel. A tőke és fizetések új szerződési szabályai tekintetében a 

Bíróság megállapította, hogy azokat olyan pontosan szövegezték meg, hogy 

nem hagy sem a tagállamoknak, sem a közösségi jogalkotónak semmilyen 

mérlegelési szabadságot a korlátozások fennállásának időpontjával 

kapcsolatban vagy az esetleg korlátozások tárgyát képező tőkemozgások 

kategóriáival kapcsolatban, ezért azokra a nemzeti bíróság előtt is lehet 

hivatkozni, és e rendelkezések a velük ellentétes nemzeti szabályok 

alkalmazhatatlanságához vezethetnek 

 

 

2.   A tőkemozgások és a fizetési műveletek a Szerződésben és a 

másodlagos jogban 
 

Az EUMSZ 63. cikk rögzíti a tőke és fizetések szabad mozgására vonatkozó 

főszabályt, amely szerint tilos a tagállamok, valamint a tagállamok és 

harmadik országok közötti tőkemozgásra és fizetési műveletekre vonatkozó 

minden korlátozás. Fontos kiemelni azt, hogy ezzel a megfogalmazással a 
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Szerződés ezt a szabadságot a harmadik államok viszonylatában is 

megteremtette, azaz lényegében lebontotta a belső piac külső határát. Az 

EUMSZ ugyanakkor nem definiálja sem a tőkemozgás, sem a fizetési 

művelet fogalmát.  

 

 

2.1. A tőkemozgások 

 

A tőkemozgások nem kimerítő jellegű felsorolását a Tanács 88/361/EGK 

irányelvének187 melléklete tartalmazza. Ez alapján a tőkemozgások közé 

tartoznak a következők: 

I. A közvetlen befektetések: 

 Fióktelepek alapítása, vagy kiterjesztése, vagy új vállalkozások 

létrehozása, amelyek kizárólag a tőkét biztosító személy 

tulajdonában vannak, valamint a meglévő vállalkozások teljes 

mértékben történő megszerzése. 

 Részesedés új vagy meglévő vállalkozásban tartós gazdasági 

kapcsolatok létrehozása vagy fenntartása céljából. 

 Hosszú távú kölcsönök tartós gazdasági kapcsolatok létrehozása 

vagy fenntartása céljából. 

 Jövedelmek újrabefektetése tartós gazdasági kapcsolatok 

fenntartása céljából. 

 Közvetlen befektetések nemzeti területen nem honos személyek 

által. 

 Közvetlen befektetések külföldön honos személyek által. 

II. Ingatlanbefektetések: 

 Ingatlanbefektetések nemzeti területen nem honos személyek által. 

 Ingatlanbefektetések külföldön honos személyek által. 

III. A tőkepiaci kereskedésben szokásos értékpapír-műveletek 

IV. Kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyeivel végrehajtott 

műveletek 

V.  A pénzpiaci kereskedésben általában részt vevő értékpapírokkal és 

egyéb eszközökkel kapcsolatos műveletek 

VI. Műveletek pénzügyi intézményeknél vezetett folyószámlákkal és 

betéti számlákkal 

                                                 
187 A Tanács irányelve (1988. június 24.) a Szerződés 67. cikkének végrehajtásáról 

(88/361/EGK) (HL L 178., 1988.07.08., 5. o.) 
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VII. Kereskedelmi ügyletekhez vagy szolgáltatások nyújtásához 

kapcsolódó hitelek, amelyekben honos személy vesz részt 

VIII. Pénzügyi kölcsönök és hitelek 

IX. Kezességek, egyéb garanciák és zálogjogok 

X. Biztosítási szerződés teljesítésével kapcsolatos átutalások 

XI. Személyes tőkemozgások: 

 Kölcsönök 

 Ajándékok és alapítványok 

 Hozományok 

 Örökségek és hagyatékok 

 Bevándorlók adósságtörlesztése a korábbi lakóhelyük szerinti 

országban 

 Lakóhellyel rendelkező személyek vagyonátutalása kivándorlásuk 

esetén, letelepedésük idején vagy külföldi tartózkodásuk időtartama 

alatt 

 Bevándorlók megtakarításainak átutalása az országban való 

tartózkodásuk alatt a korábbi lakóhelyük szerinti országba 

XII. Pénzügyi aktívák fizikai importja és exportja 

XIII. Egyéb tőkemozgások: 

 Örökösödési adó 

 Kártérítés (amennyiben tőkejellegük van) 

 Visszatérítés szerződések megszüntetése esetén és le nem hívott 

fizetések visszatérítése (azon esetekben, amikor ezeket tőkeként 

lehet értelmezni) 

 Szerzői jogdíjak: szabadalmak, formatervezési minták, védjegyek 

és találmányok (engedményezések és az ilyen engedményezésekből 

eredő átutalások) 

 Szolgáltatások nyújtásához szükséges pénzösszegek átutalása 

 Vegyes. Ez a megjelölés arra utal, hogy az irányelv mellékletében 

található nómenklatúra nem ad kimerítő felsorolást a tőkemozgások 

fogalmáról, ezért szerepel a „vegyes” megjelölés.  

A melléklet tartalmazza azt is, hogy a felsorolt tőkemozgásokba 

beletartoznak a következő műveletek: 

 A tőkemozgások lebonyolításához szükséges valamennyi művelet: 

az ügylet megkötése és teljesítése és a kapcsolódó átutalások. Az 

ügyletek általában különböző tagállamok honos személyei között 

jönnek létre, bár bizonyos tőkemozgásokat egyetlen személy is 

bonyolíthat saját számlájára. 
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 Bármely természetes vagy jogi személy által végrehajtott 

műveletek, beleértve a tagállamok vagy más közigazgatási 

szervezetek és intézmények aktíváival és passzíváival kapcsolatos 

műveleteket. 

 Az érintett művelet lebonyolításához igénybe vett piacon 

rendelkezésre álló valamennyi pénzügyi technikához való 

hozzáférés a gazdasági szereplő számára. Az irányelv szerint az 

értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök megszerzésének 

fogalmába nemcsak a prompt ügyletek tartoznak, hanem a 

rendelkezésre álló valamennyi ügyleti technika is: határidős 

ügyletek, opciós ügyletek vagy opciós utalvánnyal lebonyolított 

ügyletek, swapügyletek más aktívákkal szemben stb. 

Hasonlóképpen a pénzügyi intézményeknél elhelyezett folyó- és 

betétszámlákon végrehajtott műveletek fogalmába nemcsak a 

számlanyitás és pénzeszközök számlán való elhelyezése tartozik, 

hanem határidős devizaügyletek is, függetlenül attól, hogy azokat 

árfolyamkockázat fedezésére vagy egy nyitott devizapozíció 

felvételére szánják. 

 A felhalmozott aktívák felszámolására vagy engedményezésére 

irányuló műveletek, az aktívák felszámolásából származó bevétel 

hazatelepítése vagy az ilyen bevétel azonnali felhasználása a 

közösségi kötelezettségeken belül. 

 A hitelek vagy kölcsönök visszafizetése céljából végzett műveletek. 

 

 

2.2. A fizetési műveletek 

 

A fizetési műveletek a tőkeműveleteknél részben szűkebb, részben tágabb 

fogalmi kört jelentenek. A fizetési műveletek tekinthetők szűkebb 

fogalomnak, mivel csak a konkrét kifizetéseket, vagy banki átutalásokat 

jelentik. A tőkeműveleteknél pedig azért tekinthetők bizonyos értelemben 

tágabbnak, mert beletartoznak a nem gazdasági célú fizetési tranzakciók is, 

így például egy magánszemély különböző tagállamokban működő 

pénzintézeteknél létező bankszámlák közötti pénzügyi műveletek is. A 

fizetési műveletek értelemszerűen magukba foglalják a készpénzforgalmat 

is. Az Unióban történő határon átnyúló fizetésekről szóló rendelet a 

határokon átnyúló fizetésekre vonatkozó szabályokat állapít meg annak 

biztosítása érdekében, hogy az Unión belüli, határokon átnyúló fizetésekre 

felszámított díjak megegyezzenek az egy tagállamon belül ugyanazon 
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valutában teljesítendő fizetésekre felszámított díjakkal.188 
 
Az 1889/2005/EK rendelet tartalmazza az Unió területére belépő, illetve az 

Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.189 A 

rendelet értelmében készpénznek minősülnek egyrészt a bemutatóra szóló 

átruházható értékpapírok, beleértve a bemutatóra szóló pénzügyi 

eszközöket, pl. utazási csekkek; olyan átruházható értékpapírok (beleértve 

a csekkeket, váltókat és fizetési megbízásokat), amelyek vagy fiktív 

kedvezményezett részére – korlátozás nélkül – bemutatóra szólnak, vagy 

egyébként olyan jellegűek, hogy az értékpapír tulajdonjoga az átadással 

kerül átruházásra; valamint az aláírt, de a kedvezményezett nevét nem jelző 

hiányos értékpapírok (beleértve a csekkeket, váltókat és fizetési 

megbízásokat); másrészt a valuta (bankjegyek és pénzérmék, amelyek 

csereeszközként forgalomban vannak). A rendelet rögzíti a nyilatkozattételi 

kötelezettség elvét, amely szerint az az Unióba belépő, vagy az Unió 

elhagyó természetes személy, aki 10.000 euró vagy azt meghaladó értékű 

készpénzt tart magánál, köteles erről az összegről e rendelettel összhangban 

azon tagállam hatóságának nyilatkozni, amelyen keresztül az Unióba belép 

vagy elhagyja azt. A nyilatkozattételi kötelezettség nem teljesül, 

amennyiben a közölt információ téves vagy hiányos. Minden tagállam 

köteles a  nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztásának esetén 

alkalmazandó, hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat bevezetni.  
 
A rendelet alkalmazásával kapcsolatos a C-255/14. sz. Chmielewski ügyben 

született ítélet.190 Az alapeljárás szerint Chmielewski 2012-ben lépett be 

Magyarország területére Szerbiából, anélkül hogy nyilatkozatot tett volna a 

magánál tartott készpénz összegéről, azaz a 249.150 bolgár levából 30.000 

török lírából és 29.394 román lejből álló összesen 147.492 euró összegről. A 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri 

Főigazgatósága határozatában R. M. Chmielewskit 24.532.000 HUF 

                                                 
188 Az Európai Parlament és a Tanács 924/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a 

Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 266., 2009.10.9., 11-18. o.) 
189 Az Európai Parlament és a Tanács 1889/2005/EK rendelete (2005. október 26.) 

a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz 

ellenőrzéséről (HL L 309., 2005.11.25., 9-12. o.) 
190 A Bíróság 2015. július 16-i ítélete. Robert Michal Chmielewski kontra Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága. A Kecskeméti 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által benyújtott előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem. C-255/14. sz. ügy 
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összegű közigazgatási bírság megfizetésére kötelezte azzal az indokkal, 

hogy nem tartotta be az 1889/2005 rendeletben és a magyar 

jogszabályokban számára előírt kötelezettséget, mivel az Unió területére 

való belépéskor elmulasztott nyilatkozni az említett összegről. Chmielewski 

keresetet nyújtott be e határozattal szemben a kérdést előterjesztő 

bírósághoz, amelyben többek között úgy érvelt, hogy a magyar törvény 

rendelkezései ellentétesek az uniós joggal. A magyar bíróság arra kereste a 

választ az előzetes döntéshozatali kérelmében, hogy ellentétes-e a 

Szerződéssel és a szóban forgó rendelettel az olyan nemzeti 

szabályozás, amely a nyilatkozattételi kötelezettség megsértését 

50.000 eurót meghaladó összegű be nem jelentett készpénz esetén ezen 

összeg 60%-ának megfelelő összegű közigazgatási bírság megfizetésére 

kötelezéssel szankcionálja. A Bíróság szerint az uniós szabályozással 

bevezetett rendszerben előírt feltételek teljesítésének elmulasztása esetén 

alkalmazandó szankciókra vonatkozó uniós jogszabályok harmonizálásának 

hiányában a tagállamok hatáskörébe tartozik a számukra megfelelőnek tűnő 

szankciók megválasztása. E hatáskörüket azonban az uniós jog és e jog 

általános elveinek tiszteletben tartásával, ennélfogva az arányosság elvére 

figyelemmel kell gyakorolniuk, és a nemzeti jogszabály által előírt 

közigazgatási intézkedések és szankciók nem léphetik túl azt a mértéket, 

amely szükséges az e jogszabály által jogszerűen elérni kívánt cél 

megvalósításához. A Bíróság más ügyekben már rögzítette azt, hogy Bíróság 

a jogsértések visszaszorítására irányuló szankciók szigorúságának 

összhangban kell állnia a jogsértés súlyával, különösen a tényleges 

visszatartó erő biztosítása révén, az arányosság általános elvének 

tiszteletben tartásával. A magyar szabályozásról a Bíróság elsőként 

megállapította, hogy a szankciók hatékony és visszatartó jellegét nem 

vitatták sem a kérdést előterjesztő bíróság, sem a Bíróság előtt. A Bíróság 

azonban úgy foglalt állást, hogy  figyelembe véve azonban az érintett 

jogsértés – azaz a nyilatkozattételi kötelezettség megsértése – jellegét, az 

50.000 eurót meghaladó összegű be nem jelentett készpénz esetén az ezen 

összeg 60%-át kitevő összegű bírság nem bizonyul arányosnak. Az ilyen 

bírság ugyanis meghaladja azt a mértéket, ami e kötelezettség betartásának 

és az e rendelet által követetett célok megvalósításának biztosításához 

szükséges.  
 
A Bíróság ezt különösen azzal indokolta, hogy rendelet az Unió területére 

belépő, illetve az azt elhagyó készpénz hatékonyabb ellenőrzésére irányul, 

annak érdekében, hogy megakadályozza a jogellenes tevékenységekből 

származó jövedelmeknek a pénzügyi rendszerbe történő bevezetését, 
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miközben tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert 

elveket. A rendelet ugyanis  lehetővé teszi a készpénz közigazgatási 

határozattal és a nemzeti jogszabályok feltételeinek megfelelően történő 

lefoglalását is, amennyiben az nem szerepelt a nyilatkozatban, többek között 

annak érdekében, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok elvégezhessék az 

e készpénz származásával, tervezett felhasználásával és rendeltetésével 

kapcsolatos szükséges ellenőrzéseket. Így a Bíróság szerint egy olyan 

tagállami szankció, amely alacsonyabb összegű bírság mellett a be nem 

jelentett készpénznek a lefoglalásából állna, alkalmas lenne arra, hogy az 

említett rendelet által követett célokat elérje úgy, hogy nem lépi túl az ahhoz 

szükséges mértéket. A magyar szabályozás azonban nem tartalmazott ilyen 

lehetőséget, ezért ellentétes az uniós joggal. 

 

 

2.3. A szabadság alanyai 

 

Az EUMSZ 63. cikke nem tesz különbséget a tőke és fizetési műveletek 

szabadságának alanyai között, amelyből az következik, hogy az mindenkit 

megillet, aki képes arra, hogy határon átnyúló tőke- és/vagy fizetési 

műveletekben vegyen részt.  
 
A Bírósága a C-174/04. sz. Bizottság kontra Olaszország ügyben191 

értelmezte egyebek mellett a szabadság alanyi körét. Keresetében a 

Bizottság azt kérte a Bíróságtól, hogy állapítsa meg, hogy egy olasz 

jogszabály összeegyeztethetetlen az Szerződéssel amennyiben elrendeli a 

villamosenergia- és földgázágazatban működő társaságok jegyzett tőkéjében 

a 2%-os határt meghaladó mértékű részvénycsomaghoz fűződő szavazati 

jogok automatikus felfüggesztését. A pert megelőző eljárásban az olasz 

kormány azzal érvelt, hogy noha a szóban forgó szabályozás valóban a tőke 

szabad mozgásának korlátozását jelenti, mégis az egyetlen eszköz, amely 

alkalmas az olasz piacnak az olyan befektetési formáktól való védelmére, 

amelyek nem tartják be a szabad verseny feltételeit. Az eljárás bírósági 

szakaszában a Bizottság arra hivatkozott, hogy az olasz jogszabály a 

befektetők bizonyos csoportja által eszközölt befektetések tekintetében 

eltérő és korlátozó elbánást vezet be, és ezáltal korlátozza a tőke szabad 

mozgását a Közösségen belül. A szabályozás minden más tagállambeli 

közvállalkozást elriaszt a villamosenergia- és földgázágazatban 

                                                 
191 A Bíróság 2005. június 2-i ítélete. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz 

Köztársaság. C-174/04. sz. ügy 



     A TŐKE ÉS FIZETÉSEK SZABAD MOZGÁSA 

 
197 

tevékenykedő társaságokban való részesedésszerzéstől, mivel ezen 

vállalkozások nem tudnak megfelelően részt venni ezen társaságok 

döntéseiben, és befolyást gyakorolni az ügyvezetésükre. A tagállam ezzel 

szemben azzal érvelt, hogy egyrészt a nemzeti szabályozás nem vezetett be 

megkülönböztető elbánást, mivel ugyanúgy vonatkozik a belföldi 

közvállalkozások általi részesedésszerzésre, mint a más államok 

közvállalkozásai általi részesedésszerzésre. Másrészt az olasz kormány 

szerint a vitatott szabályozás szigorúan a legszükségesebb és arányos 

intézkedésekre korlátozódik, amennyiben csak olyan közvállalkozásokat 

érint, amelyek saját nemzeti piacukon erőfölényben vannak. A Bíróság 

elsődlegesen megállapította, hogy az olasz jogszabály szerinti szavazati jog 

felfüggesztés, amely azon társaságoknak a földgáz- és 

villamosenergia-piacon tevékenykedő társaságok tőkéjében 2%-ot 

meghaladó részesedésszerzéséhez kapcsolódik, amelyek saját nemzeti 

piacukon erőfölényben vannak, és amelyeket nem jegyeznek szabályozott 

pénzügyi piacokon, megvalósítja a tőkemozgások tagállamok közötti 

korlátozását. A Bíróság szerint ezen a megállapításon nem változtat az sem, 

hogy a szóban forgó szabályozás a közvállalkozások csak egy olyan 

csoportjára vonatkozik, amely nemzeti piacán erőfölényben van. A 

Szerződés szabad tőkemozgásról szóló rendelkezései a Bíróság 

értelmezésében ugyanis sem a magán-, sem a közvállalkozások, sem pedig 

az erőfölényben lévő, illetve az ilyen helyzettel nem rendelkező 

vállalkozások között nem tesznek különbséget. Az ítélet végül 

megállapította azt is, hogy az olasz kormány nem bizonyította, hogy a 

vitatott jogszabály elengedhetetlen a belföldi energiaellátás biztosításához, 

ezért a Bíróság nem fogadta el igazolásként az arra való hivatkozást. 
 
A C-386/04. sz. Centro di Musicologia Walter Stauffer ügyben192 a Bíróság 

szintén a szabadság alanyai tekintetében tett fontos megállapításokat. Az 

előzetes döntéshozatal iránti kérelmet a Centro di Musicologia Walter 

Stauffer alapítvány és a német hatóság között az 1997-es évre vonatkozóan a 

bizonyos jövedelmek tekintetében fennálló társaságiadó-kötelezettség 

tárgyában folyamatban lévő jogvita keretében nyújtották be.  Az alapítvány, 

amelyet az olasz jog alapján közhasznúként ismernek el, Münchenben egy 

üzlethelyiség tulajdonosa volt. A tagállami hatóság az 1997-es évre 

vonatkozóan társaságiadó-kötelezettséget állapított meg azon jövedelem 

                                                 
192 A Bíróság 2006. szeptember 14-i ítélete. Centro di Musicologia Walter Stauffer kontra 

Finanzamt München für Körperschaften. C-386/04. sz. ügy 
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tekintetében, amelyre az alapítvány ezen üzlethelyiség bérbeadása alapján 

tett szert. Az alapítvány Németország területén nem rendelkezett a 

tevékenységének gyakorlására használt helyiséggel és leányvállalattal sem. 

Az említett üzlethelyiség bérbeadásához és haszonbérbe adásához 

kapcsolódó teendőket egy német meghatalmazott látta el. Az alapítványnak 

nem volt jövedelemszerző célja. A német bíróság szerinte ebből az 

következett, hogy az alapítvány közhasznú célokat követett, a közhasznú cél 

pedig nem előfeltételezi, hogy a tevékenység német állampolgárok javát 

szolgálja. Ugyanakkor mivel az alapítvány székhelye és ügyviteli központja 

Olaszországban található, Németországban korlátozott adókötelezettsége 

keretében szerezte a bérbeadásból származó jövedelmét. Emiatt a német jog 

szerinti adómentesség, amely többek között a kizárólag és közvetlenül 

közhasznú célok érdekében tevékenykedő jogi személyekre vonatkozik, 

nem alkalmazható a korlátozott adókötelezettséggel rendelkező 

adóalanyokra. E rendelkezésből következően, az üzlethelyiség bérbeadása 

után Németországban szerzett jövedelme alapján állapították meg az 

alapítvány társaságiadó-fizetési kötelezettségét. Az alapítvány az 1997-es 

adómegállapító határozat ellen kifogást nyújtott be azzal érvelve, hogy 

elismert közhasznú alapítványként adómentességben kellett volna 

részesülnie, amely kifogást elutasították. A határozattal szemben indult 

felülvizsgálati eljárásban a német bíróság a vitatott német jogszabály és az 

uniós jog esetleges kollízióját illetően várt választ a Bíróságtól. A Bíróság 

megállapította, hogy az olaszországi székhelyű alapítvány Münchenben 

kereskedelmi ingatlannal rendelkezik, amelyet bérbe ad. Mivel a 

tőkemozgásokat felsoroló irányelv mellékletében pedig szerepelnek a 

nemzeti területen nem honos személyek általi ingatlanbefektetések, ebből 

következik, hogy a Bíróság szerint mind az említett ingatlantulajdon ténye, 

mind annak felhasználása a tőke szabad mozgásának alkalmazási körébe 

tartozik. A Bíróság úgy vélte, hogy az a tény, hogy a bérbeadásból származó 

jövedelemre vonatkozó adómentesség csupán az elismerten közhasznú és 

Németország területén elvben teljes körű adókötelezettséggel rendelkező 

alapítványokat illeti meg, hátrányos a más tagállamban székhellyel 

rendelkező alapítványokra nézve, és a szabad tőkemozgás és a fizetési 

műveletek akadályát képezheti. Igazolásként a német kormány több 

tényezőre is hivatkozott, a Bíróság azonban egyik érvet sem fogadta el. 
 
A tőkemozgást korlátozó tagállam intézkedések között szerepelhetnek az 

ingatlanforgalmat korlátozó nemzeti rendelkezések is, amelyek 

visszatarthatják a külföldi befektetőket az adott befektetés megvalósításától. 

Az ilyen ingatlanszerzések engedélyhez kötése nyilvánvalóan sérti a tőke 
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szabad áramlását, ahogy a Bíróság ezt több ítéletében is megállapította.193 

Előfordulhat azonban olyan helyzet is, amikor az ingatlanforgalomra 

vonatkozó tagállami részletszabályok képezik a tőke szabad mozgásának 

tiltott akadályát. Erre példa a C-222/97. sz. Trummer ügy,194 amely a 

jelzálogjog külföldi valutában történő alapításának nemzeti tilalmával 

függött össze.  A jogvita egy olyan felülvizsgálati kérelem keretében merült 

fel, amelyet Trummer és Mayer urak német márkában denominált jelzálog 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének elutasítása ellen indítottak. Az ügy 

előzménye, hogy a Németországban lakó Mayer eladta az Ausztriában lakó 

Trummernek egy ausztriai ingatlan tulajdonrészét egy német márkában 

meghatározott összeg ellenében. Később benyújtották az ügyletnek az 

ingatlan-nyilvántartásába történő bejegyzése iránti kérelmet, amelyet 

elutasítottak a jelzálog vonatkozásában. Az osztrák bíróság szerint egy 

jelzálognak valamely, külföldi devizában fizetendő követelés biztosítása 

érdekében történő bejegyzése ellentétes az osztrák joggal. A felülvizsgálati 

eljárásban a tagállami bíróság azt kívánta megtudni a Bíróságtól, hogy egy 

külföldi devizában fizetendő tartozás biztosítására a jelzálogjog alapításának 

elutasítása a tőke- és fizetési műveletek mozgásának a Szerződés 

összeegyeztethető korlátozását jelenti-e. A Bíróság mindenekelőtt 

megállapította, hogy a jelzálog egyértelműen tőkemozgásnak minősül a 

Szerződés és a tőkeirányelv alapján. A korlátozó hatást illetően a Bíróság 

kimondta, hogy egy alapügyhöz hasonló nemzeti szabályozás gyengíti a 

kapcsolatot a biztosítandó követelés, amely valamely másik tagállam 

valutájában fizetendő, és a jelzálog között, amelynek értéke a korábbi 

pénzügyi ingadozások nyomán alacsonyabb lehet a biztosítandó követelés 

értékénél. A Bíróság úgy vélte, hogy ez a szabályozás eltéríti az érdekelteket 

attól, hogy valamely másik tagállam valutájában denomináljanak egy 

követelést, megfosztva őket attól a jogosultságtól, amely a tőke- és fizetési 

műveletek szabad mozgásának összetevőjét képezi. Az ítélet szerint ezért a 

nemzeti valutának jelzálogjog alapítása céljából történő felhasználási 

kötelezettségét elvileg a tőkemozgások korlátozásaként kell értelmezni. A 

Bíróság elismerte, hogy a tagállam hozhat intézkedéseket annak érdekében, 

hogy a zálogjogi rendszer biztos és átlátható módon rögzítse a 

                                                 
193 Ehhez lásd például az alábbi döntést: a Bíróság 2003. május 15-i ítélete. Doris 

Salzmann. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Landesgericht Feldkirch - Ausztria. C-

300/01. sz. ügy 
194 A Bíróság 1999. március 16-i ítélete. Manfred Trummer és Peter Mayer. Előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem: Oberster Gerichtshof - Ausztria. C-222/97. sz. ügy 
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jelzáloghitelezők egymással szemben megillető jogait, valamint egyrészt az 

összes jelzáloghitelező, másrészt az összes többi hitelező jogait, azonban 

ezzel egyidejűleg meg kell határozni az e cél elérésének biztosítását 

lehetővé tevő eszközöket. Mivel a konkrét ügyben a tagállam nem tett erre 

vonatkozó nyilatkozatot, a Bíróság úgy határozott, hogy ellentétes a 

Szerződéssel a vitatott nemzeti szabályozás. 

 

 

3. Kivételek a tőke és fizetések szabadsága alól 
 

3.1. A tagállamok által fenntartható vagy bevezethető korlátozó hatású 

intézkedések  

 

3.1.1. A kizárólag harmadik országokra vonatkozó korlátozások 

 

A korlátozások egyik esete csak a tagállamok és a harmadik országok 

közötti viszonylatban lehetséges. Ezen kivételek egyik része az 1993. 

december 31-én fennálló bizonyos nemzeti vagy közösségi korlátozások 

továbbélését teszi lehetővé. A dátum magyarázatát abban kell keresni, hogy 

1994. január 1-én léptek hatályba a tőke és fizetések szabad mozgására 

vonatkozó, teljes liberalizációt megvalósító, új szerződési rendelkezések 
 
Az EUMSZ 64. cikk (1) bekezdése értelmében a tőke és fizetések szabad 

mozgását korlátozó tagállami intézkedések tilalma nem érinti azoknak a 

nemzeti vagy uniós jogszabályok alapján 1993. december 31-én hatályban 

lévő korlátozásoknak a harmadik országokra történő alkalmazását, 

amelyeket a harmadik országokba irányuló vagy onnan származó bizonyos 

tőkemozgások tekintetében fogadtak el. Ide tartoznak a közvetlen 

befektetéssel — az ingatlanbefektetéseket is beleértve —, letelepedéssel, 

pénzügyi szolgáltatások nyújtásával vagy értékpapírok tőkepiacokra történő 

bevezetésével összefüggő tőkemozgások. A Bulgária, Észtország illetve 

Magyarország nemzeti jogszabályai alapján hatályban lévő korlátozások 

vonatkozásában ez az időpont 1999. december 31. A szakirodalom ezeket 

úgynevezett „grandfather” kivételeknek nevezi, amelyek tehát csak a 

harmadik országokba irányuló, vagy onnan érkező tőkemozgásokra 

vonatkozhatnak, a tagállamok közöttiekre értelemszerűen nem. Ezekkel a 

kivételekkel függ össze a 64. cikk (2) bekezdése, amely felhatalmazza az 

Európai Parlamentet és Tanácsot, hogy - tagállamok és harmadik országok 

közötti szabad tőkemozgás lehető legnagyobb mértékű megvalósítására 

törekedve - rendes jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket hozzanak a 
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harmadik országokba irányuló vagy onnan származó olyan tőkemozgásra 

vonatkozóan, amely közvetlen befektetéssel — az ingatlanbefektetéseket is 

beleértve —, letelepedéssel, pénzügyi szolgáltatások nyújtásával vagy 

értékpapírok tőkepiacra történő bevezetésével függnek össze. Ugyanezen 

cikk (3) bekezdése a Tanácsot hatalmazza fel arra, hogy különleges 

jogalkotási eljárás keretében, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt 

követően, egyhangúlag eljárva elfogadjon olyan intézkedéseket, amelyek az 

uniós jogban visszalépést jelentenek a harmadik országokba irányuló vagy 

onnan származó tőkemozgás liberalizációja tekintetében. Abban az esetben, 

ha nem születik ilyen tanácsi döntés, akkor a tagállamoknak lehetősége van 

arra, hogy egy vagy több harmadik országgal szemben korlátozó adóügyi 

intézkedéseket vezessen be. Az EUMSZ 65. cikk (4) bekezdése értelmében 

azonban ez a tagállami hatáskör uniós kontroll alatt van, mivel a Bizottság, 

illetve – amennyiben az érintett tagállam kérelmétől számított három 

hónapon belül a Bizottság nem fogad el határozatot – a Tanács határozatban 

megállapíthatja, hogy az ilyen intézkedéseket a Szerződésekkel 

összeegyeztethetőnek kell tekinteni, amennyiben azokat valamely uniós 

célkitűzés indokolja, és a belső piac megfelelő működésével 

összeegyeztethetők. A Tanács azonban csak akkor hozhat ilyen döntést, ha 

azt a tagállamok valamelyike kéri, és ez esetben csak egyhangúlag 

határozhat. 

 

 

3.1.2. A tagállamok közötti viszonylatban alkalmazható korlátozások 

 

A tagállamok közötti viszonylatban a tagállamok mozgástere e területen az 

EUMSZ 65. cikk (1) bekezdése alapján abban áll, hogy a korlátozási tilalom 

nem érinti a tagállamoknak azt a jogát, hogy: 

 alkalmazzák adójoguk azon vonatkozó rendelkezéseit, amelyek a 

lakóhely vagy a tőkebefektetés helye alapján az adózók között 

különbséget tesznek;  

 meghozzák a szükséges intézkedéseket a nemzeti törvények és 

rendeletek megsértésének megakadályozására: 

 különösen az adózás és a pénzügyi szervezetek prudenciális 

felügyelete terén, vagy 

 eljárásokat alakítsanak ki a tőkemozgások igazgatási vagy 

statisztikai célú bejelentésére, illetve hogy 

 a közrend vagy a közbiztonság által indokolt intézkedéseket 

hozzanak.  
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Az első kivétel magyarázatát a nemzetközi adójogban kell keresni, 

amelyben elfogadott a lakóhely (székhely), azaz a letelepedés helye szerinti 

megkülönböztetés, ezért az ezen alapuló tagállami megkülönböztető 

szabályok nem sértik az uniós jogot.  
 
Ehhez a kivételhez kapcsolódik a C-319/02. sz. Manninen ügyben hozott 

ítélet.195 Az előzetes döntéshozatali kérelmet Manninen által a tagállami 

bíróság előtt kezdeményezett eljárás keretében terjesztették elő, amelyben 

megkérdőjelezte az osztalék adóztatására vonatkozó finn adójogi 

szabályozás közösségi joggal való összeegyeztethetőségét.  Manninen 

Finnországban teljes körű adókötelezettség alá tartozott. Tulajdonosa volt 

egy, a stockholmi tőzsdén jegyzett svéd társaság részvényeinek. Az érintett 

svéd társaság által P. Manninen részére osztalékként kifizetett nyereség után 

Svédországban már beszedték a társasági adót. Az osztalékot 

Svédországban forrásadó címén a tőkejövedelmekre kivetett jövedelemadó 

is terhelte. Mivel a külföldi társaságok által a finn adózók számára kifizetett 

osztalék után Finnországban nem lehetett adójóváírást igényelni, azt ez 

utóbbi tagállamban a tőkejövedelmek után fizetendő 29%-os jövedelemadó 

terhelte. Az Északi Tanács196 tagállamai által a jövedelem- és vagyonadó 

terén a kettős adóztatás elkerülésére kötött egyezmény szerint azonban a 

Svédországban levont forrásadó – amelynek adókulcsa az egyezmény 

értelmében nem lehet magasabb 15 %-nál – levonható a Finnországban 

teljes körű adókötelezettség alá tartozó részvényesnek a tőkejövedelmek 

után fizetendő adójából. Manninen kérelmet nyújtott be a központi 

adóbizottsághoz annak meghatározása végett, hogy a Szerződésre tekintettel 

az általa a svéd társaságtól kapott osztalék adóköteles-e Finnországban. Az 

adóbizottság határozatában úgy döntött, hogy P. Manninen nem jogosult 

adójóváírásra a svéd társaság által számára kifizetett osztalék után. 

Manninen e határozat ellen fellebbezést nyújtott be a bírósághoz. A Bíróság 

válaszának kiindulópontja az volt, hogy a közvetlen adók ugyan a 

tagállamok hatáskörébe tartoznak, ez utóbbiak azonban e hatáskörüket a 

közösségi jog tiszteletben tartásával kötelesek gyakorolni. A Bíróság 

megállapította, hogy a finn szabályozás által előírt adójóváírásnak a 

részvényesek részére kifizetett nyereség kettős megadóztatását azáltal 

kellene megakadályoznia, hogy az osztalékot kifizető társaság által 

                                                 
195 A Bíróság 2004. szeptember 7-i ítélete. Petri Manninen. Előzetes döntéshozatal iránti 

kérelem: Korkein hallinto-oikeus - Finnország. C-319/02. sz. ügy 
196 Az Északi Tanács Európa „északi országainak” fóruma, alapjait az 1962-ben a Szerződés 

a Dánia, Finnország, Izland, Norvégia és Svédország közötti együttműködésről, más 

néven a Helsinki Szerződés fektette le. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Skandin%C3%A1via
https://hu.wikipedia.org/wiki/1962
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fizetendő társasági adót beszámítják a részvényes által tőkejövedelmei után 

fizetendő jövedelemadóba. Az ilyen rendszerből az következik, hogy az 

osztalékot végső soron a részvényesnél már nem adóztatják meg. Mivel az 

adójóváírás csak olyan osztalékra vonatkozik, amelyet Finnországban 

székhellyel rendelkező társaságok fizetnek ki, a Bíróság úgy vélte, hogy ez a 

szabályozás hátrányos az olyan, Finnországban teljes körű adókötelezettség 

alá eső személyekre nézve, akik más tagállamokban székhellyel rendelkező 

társaságoktól kapnak osztalékot, és akiket ezért a tőkejövedelmek után 

29 %-os adókulccsal adóztatnak meg. A Bíróság ebből azt a következtetést 

vonta le, hogy a finn adójogi szabályozásnak az a hatása, hogy a 

Finnországban teljes körű adókötelezettség alá eső személyeket visszatartja 

attól, hogy tőkéjüket más tagállamokban letelepedett társaságokba fektessék 

be. A finn kormány azonban igazolásként a fent említett, Szerződésben 

szereplő első kivételre hivatkozott. A Bíróság azonban ezt nem fogadta el. 

Egyrészt azzal utasította el a tagállami védekezést, hogy a finn adójogi 

szabályozás az adójóváírás biztosítását attól teszi függővé, hogy az 

osztalékot Finnországban letelepedett társaságok fizetik-e ki, bár a 

Finnországban teljes körű adókötelezettség alá eső részvényesek hasonló 

helyzetben vannak függetlenül attól, hogy az osztalékot e tagállamban vagy 

más tagállamban székhellyel rendelkező társaság fizeti-e nekik. Másrészt 

azzal érvelt a Bíróság, hogy a finn adójogi szabályozás nem tekinthető a 

territorialitás elve kifejeződésének, mivel ez az elv nem tiltja, hogy 

adójóváírást biztosítsanak a Finnországban teljes körű adókötelezettség alá 

eső személynek a más tagállamokban letelepedett társaságok által kifizetett 

osztalék után.  
 
Az EUMSZ 65. cikk (1) bekezdésének gyakorlatához kapcsolódik C-

242/03. sz. ügy, amelyben a Bíróság kimondta, hogy ellentétes a 

Szerződéssel valamely tagállam olyan törvényi rendelkezése, amely kizárja, 

hogy természetes személyeknek jövedelemadó-kedvezményt nyújtsanak a 

többi tagállamban letelepedett tőketársaságban pénzbeli hozzájárulást 

megtestesítő részvények vagy társasági részesedések megszerzése esetén.  
 
A tagállamok számára további korlátozási lehetőséget biztosít a 65. cikk (2) 

bekezdése, amely szerint a tőke és fizetések szabadságára vonatkozó 

korlátozások tilalma nem érintik a letelepedési jogra vonatkozó és a 

Szerződésekkel összeegyeztethető korlátozások alkalmazhatóságát. Ezzel a 

visszautaló rendelkezéssel a tagállamok élhetnek a letelepedési szabadság 

esetében említett, megengedett korlátozássokkal is. 
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3.1.3. A tagállami korlátozásokra vonatkozó feltételek 

 
 
A Szerződés, hasonlóan a mennyiségi korlátozások és az azzal azonos 

hatású intézkedések alóli kivételek esetében alkalmazott megoldással, 

rögzíti azt a követelményt, hogy 65. cikk (1) és (2) bekezdésben említett 

intézkedések és alkalmazások nem szolgálhatnak a szabad tőkemozgásra és 

fizetési műveletekre vonatkozó önkényes megkülönböztetés vagy rejtett 

korlátozás eszközéül. A Bíróság ítélkezési gyakorlata következetes abban, 

hogy – összhangban a többi alapszabadság tekintetében követett 

értelmezéssel – a tisztán gazdasági célú korlátozások nem megengedhetők, 

továbbá valamennyi korlátozásnak meg kell felelnie az arányossági 

tesztnek. A gazdasági jellegű célkitűzésekre való hivatkozás tilalmára példa 

a C-484/93. sz. Svensson és Gustavsson ügy.197 Az alapügyben a kérdés a 

Luxemburgban lakóhellyel rendelkező Svensson-Gustavsson házaspár és a 

lakásügyi és városfejlesztési miniszter közötti eljárásban merült fel, amely 

eljárás tárgya az utóbbi által hozott határozat, amelyben a miniszter 

elutasította, hogy a luxemburgi Béreldange-ban építendő házra felvett 

kölcsönre a házaspár igénybe vegye a gyermekek eltartásáról gondoskodó 

szülőknek nyújtott kamattámogatást a belgiumi Liège-ben letelepedett és ott 

székhellyel rendelkező pénzintézetnél. Az elutasítás indoka az a tagállami 

jogszabály volt, amely a kamattámogatás igénybevételét csak azon 

személyeknek tette lehetővé, akik valamelyik Luxemburgban engedélyezett 

hitelintézetnél vettek fel kölcsönt. Ennek a feltételnek azonban a szóban 

forgó pénzintézet nem felelt meg, mivel az engedélyezés feltétele az volt, 

hogy a bankot Luxemburgban alapítsák, vagy ott telepedjen le akár egy 

leányvállalat, akár egy fióktelep révén. A Bíróság úgy vélte, hogy az olyan 

rendelkezések, amelyek tartalmazzák egy bank valamely tagállamban való 

letelepedésének követelményét annak érdekében, hogy valamely kölcsönnek 

a területén letelepedett kedvezményezettjei megkaphassák az állam által 

állami alapokból nyújtott kamattámogatást, olyan jellegűek, amelyek 

visszatarthatják az érintetteket attól, hogy valamely másik tagállamban 

letelepedett bankokhoz forduljanak, és így akadályozzák a tőkemozgást, 

mint amilyen a banki kölcsön is. Ezen túl az ítélet azt is rögzítette, hogy a 

szabályozás letelepedés alapján történő hátrányos megkülönböztetést 

tartalmaz.  A tagállam érvelése szerint a szóban forgó követelmény olyan 

szociális célú politikába illeszkedett, amely jelentős pénzügyi és gazdasági 

                                                 
197 A Bíróság 1995. november 14-i ítélete. Peter Svensson és Lena Gustavsson kontra 

Ministre du Logement et de l'Urbanisme. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Conseil 

d'Etat - Luxemburgi Nagyhercegség. C-484/93. sz. ügy 
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hatásokkal járt, mivel a kamattámogatásra nyújtott összegek jelentős részét, 

körülbelül a felét, a pénzügyi intézmények nyereségére kivetett adó 

formájában a tagállam visszakapta, ami lehetővé tett számára egy 

lakásépítést támogató szociálpolitika folytatását, és azt, hogy jelentős 

összegeket fordítson egy különleges lakásépítési alapra. A tagállam szerint 

ebből következik, hogy a szóban forgó szabályozás hiányában a 

lakástámogatási politika kudarcra lenne ítélve, illetve legalábbis nem 

lehetne olyan bőkezű, mint amilyen addig. A Bíróság azonban 

megállapította, hogy ilyen megkülönböztetést csak a Szerződésben említett 

általános érdekű indokok igazolhatnak, amelyek között azonban nem 

szerepelnek gazdasági jellegű célkitűzések. 
 
A C-54/99. sz. Association Eglise de scientologie ügyben198 a Bíróság a 

tőkemozgásokra vonatkozó előzetes tagállami engedélyezési eljárásra 

vonatkozóan tett fontos megállapításokat. Az alapeljárásban a kérdés 

egyrészt a szcientológai egyház párizsi szervezete, egy francia jog szerint 

létrehozott egyesület, és a Scientology International Reserves Trust, egy 

Nagy-Britanniában alapított tröszt, valamint másrészt a francia 

miniszterelnök közötti eljárás keretében merült fel, amely eljárás tárgya ez 

utóbbi hallgatólagos határozata volt, amely elutasította a felperesek azon 

rendelkezések hatályon kívül helyezésére vonatkozó kérelmét, amelyek a 

bizonyos típusú közvetlen külföldi befektetésekre vonatkozó francia jog 

alapján létrehozott előzetes engedélyezési rendszert irányítják. Keresetük 

alátámasztására a tőke szabad mozgására vonatkozó közösségi szabályokkal 

való összhang hiányára hivatkoztak. A Bíróság előbb megállapította, hogy 

egy olyan nemzeti rendelkezés, amely előzetes engedélyhez köti a közvetlen 

külföldi befektetéseket, a Szerződés értelmében a tőkemozgás 

korlátozásának minősül. A Bíróság szerint egy ilyen jogszabály még akkor 

is korlátozásnak minősül, ha – mint az alapeljárásban is – az engedélyt egy 

hónappal a kérelem kézhezvétele után tekintik megszerzettnek, hacsak az 

illetékes hatóság ugyanazon időszakban nem jelenti be a kérdéses művelet 

elhalasztását. Ugyanígy közömbös, hogy az előzetes engedély kérelmezési 

kötelezettségének figyelmen kívül hagyása nem jár szankcióval. A Bíróság 

ezt követően azt vizsgálta, hogy összhangban van-e a Szerződéssel egy 

olyan nemzeti szabályozás, amely pusztán előzetes engedélyezést követel 

meg az olyan közvetlen külföldi befektetésekre vonatkozóan, amelyek 

                                                 
198 A Bíróság 2000. március 14-i ítélete. Association Eglise de scientologie de Paris és 

Scientology International Reserves Trust kontra Premier ministre. Előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem: Conseil d'Etat - Franciaország. C-54/99. sz. ügy 
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veszélyt jelentenek a közrendre vagy a közbiztonságra. A Bíróság úgy 

foglalt állást, hogy a közrendre és a közbiztonságra hivatkozó indokokat 

megszorítóan kell értelmezni, hogy azok tartalmát az egyes tagállamok ne 

határozhassák meg egyoldalúan, úgy, hogy a közösségi intézmények általi 

ellenőrzés alól mentesülhessenek. A Bíróság ebből több következtetést is 

megfogalmazott. Egyrészt azt, hogy a közrend fogalmára csak a közrend 

alapvető társadalmi érdekeket érintő valós és elegendően komoly 

fenyegetettsége esetén lehet hivatkozni. Másrészt ezen okokat nem lehet 

visszaélésszerűen alkalmazni úgy, hogy pusztán gazdasági célokat 

szolgáljanak. Harmadrészt minden személy, aki egy ilyen mentesség alapján 

korlátozó intézkedést szenvedett el, jogorvoslatra jogosult. Végül pedig az 

ilyen intézkedések csak akkor lehetnek indokoltak, ha azon érdekek 

védelméhez szükségesek, amelyek biztosítására azokat szánják, és kizárólag 

amennyiben e célokat nem lehet kevésbé korlátozó intézkedésekkel elérni.  
 
Az előzetes engedélyezési rendszerről a Bíróság azt fogalmazta meg, hogy 

az nem minden esetben és teljes körűen tiltott, különösen akkor nem 

amennyiben az ilyen engedélyezés a közrend és a közbiztonság védelme 

érdekében valóban szükséges. A Bíróság ebben az ügyben azonban úgy 

vélte, hogy a szóban fogó rendszer lényege az, hogy előzetes engedély 

szükséges minden olyan közvetlen külföldi befektetéshez, amely „veszélyt 

jelent a közrendre és a közbiztonságra”, minden részletes meghatározás 

nélkül. Így az érintett befektetőknek nem jelölték meg, melyek azok az 

egyedi körülmények, amelyekben előzetes engedélyezés szükséges. A 

Bíróság szerint a meghatározás ilyen hiánya nem teszi lehetővé, hogy az 

egyének tisztában legyenek jogaikkal és a Szerződésből eredő 

kötelezettségeikkel, ezért ez a rendszer ellentétes a jogbiztonság elvével. 

 

 

3.1.4. Egy speciális kivétel az eltéréssel rendelkező tagállamok esetében 

 

A gazdasági és monetáris unióra vonatkozó uniós rendelkezések azokat a 

tagállamokat tekintik úgynevezett eltéréssel rendelkező tagállamoknak, 

amelyek nem rendelkeznek kimaradási joggal a gazdasági és monetáris unió 

végső, közös monetáris politikát és közös fizetőeszközt jelentő, szakaszából, 

ugyanakkor még nem csatlakoztak az euróövezethez.199 A különleges kivétel 

a fizetésimérleg-válságokkal kapcsolatos. Az EUMSZ 143. cikk (1) 

                                                 
199 Az EUMSZ 139. cikk (1) bekezdésének szövegezésében azok a tagállamok, amelyek 

vonatkozásában a Tanács nem határozott úgy, hogy teljesítik az euró bevezetéséhez 

szükséges feltételek. 
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bekezdése értelmében ha egy eltéréssel rendelkező tagállam a fizetési 

mérlege tekintetében a fizetési mérleg egészének egyensúlyhiányából vagy 

a rendelkezésére álló deviza típusából adódóan nehézségekkel küzd vagy 

ilyen nehézségek bekövetkezése komolyan fenyegeti, és ezek a nehézségek 

alkalmasak különösen a belső piac működésének vagy a közös 

kereskedelempolitika megvalósításának veszélyeztetésére, akkor a Tanács 

irányelvek vagy határozatok formájában kölcsönös segítséget nyújt, 

amelyek meghatározzák az ilyen segítségnyújtás feltételeit és részleteit.200 

Abban az esetben azonban, ha hirtelen fizetésimérleg-válság lép fel, és a 

Tanács döntésének meghozatalára haladéktalanul nem kerül sor, az 

eltéréssel rendelkező tagállam, az EUMSZ 144. cikke alapján, 

elővigyázatosságból megteheti a szükséges védintézkedéseket. A Szerződés 

szerint ennek az a feltétele, hogy a védintézkedések csak a lehető legkisebb 

zavart okozhatják a belső piac működésében, és nem haladhatják meg 

a hirtelen felmerült nehézségek orvoslásához feltétlenül szükséges mértéket. 

 A Tanácsnak pedig joga van határozni arról, hogy az érintett tagállam 

módosítsa, függessze fel vagy törölje el a fent említett védintézkedéseket. 

 

 

3.2. A Tanács által bevezethető védintézkedések és korlátozó intézkedések 

 

A harmadik államokkal szemben bevezethető korlátozások egy másik 

csoportja a Tanácsot hatalmazza fel védintézkedések vagy korlátozó 

intézkedések bevezetésére. Ezek közül a védintézkedések közvetlenül a 

gazdasági és monetáris unió működéséhez kapcsolódnak. AZ EUMSZ 66. 

cikk értelmében: 

 Ha rendkívüli körülmények fennállása esetén,  

 a harmadik országokba irányuló vagy onnan származó tőkemozgás,  

 a gazdasági és monetáris unió működésében súlyos nehézségeket 

okoz vagy azzal fenyeget,  

 a Tanács a Bizottság javaslata alapján,  

 az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követően, 

 védintézkedéseket hozhat harmadik országokkal szemben  

 hat hónapot meg nem haladó időszakra, 

 amennyiben ezek az intézkedések feltétlenül szükségesek. 

A „feltétlenül szükséges” kitételt itt úgy kell értelmeznünk, mint az 

                                                 
200 Ilyen határozatra lásd például a Tanács 2013/532/EU határozatát (2013. október 22. ) a 

Romániának biztosítandó kölcsönös segítségnyújtásról (HL L 286., 2013.10.29., 4.o.) 
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arányosság elvének megnyilvánulását, amelynek megsértése a 

védintézkedés megsemmisítését eredményezheti. Kérdés, hogyan lehet jogi 

szempontból megítélni az arányosság kérdését a tekintetben, hogy egy 

tőkemozgás okoz-e súlyos nehézséget a gazdasági és monetáris unió 

működésében vagy esetleg fenyeget-e ezzel? Ennek eldöntése minden 

bizonnyal inkább közgazdasági, mintsem jogi megközelítést igénylő kérdés. 

Ezért habár a Bíróságnak joga van az arányossági teszt elvégzésére, 

kétséges, hogy az ilyen irányú esetleges aktivitása kívánatosnak tekinthető-

e.  
 
A harmadik államokkal szemben a Tanács által alkalmazható korlátozások 

egy másik esete az Unió közös kül- és biztonságpolitikájához kapcsolódik, 

amely lehetővé tesz korlátozó intézkedéseket a tőkemozgások és a fizetési 

műveletek vonatkozásában is. Az EUMSZ 215. cikk (1) bekezdése 

értelmében: 

 Ha az Európai Unióról szóló szerződés V. címének 2. fejezete201 

szerint elfogadott valamely határozat  

 az egy vagy több harmadik országgal fennálló gazdasági és pénzügyi 

kapcsolatok részbeni vagy teljes megszakítását vagy korlátozását írja 

elő, 

 a Tanács az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a 

Bizottság által előterjesztett közös javaslat alapján, 

 minősített többséggel elfogadja a szükséges intézkedéseket. Erről 

tájékoztatja az Európai Parlamentet.  

A korlátozó intézkedések egy speciális esetét szabályozza ugyanezen cikk 

(2) bekezdése, amely szerint: 

 amennyiben az Európai Unióról szóló szerződés V. címének 2. 

fejezete alapján elfogadott valamely határozat úgy rendelkezik, 

 a Tanács az (1) bekezdésben említett eljárásnak megfelelően, 

 egyes természetes és jogi személyekkel, csoportokkal vagy nem 

állami, illetve államisággal nem rendelkező entitásokkal szemben 

 korlátozó intézkedéseket állapíthat meg.  

A két eljárásra vonatkozó közös szabály, hogy a korlátozó intézkedéseket 

tartalmazó jogi aktusokban rendelkezni kell a szükséges jogi 

biztosítékokról. A védintézkedések és a korlátozó intézkedések szabályozása 

alapján megállapítható, hogy a tőke és fizetési műveletek terén a harmadik 

államokkal szemben alkalmazható korlátozások bevezetésének joga 

                                                 
201 Ez a fejezet szabályozza a közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó különös 

rendelkezéseket 
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kizárólagos uniós hatáskörré vált.  

 

 

3.3. Az Európai Parlament és a Tanács által bevezethető korlátozások 

 

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget 

szabályozó Szerződési rendelkezések között további korlátozó lehetőségeket 

foglalnak magukba. Az EUMSZ 75. cikk értelmében: 

 Amennyiben az EUMSZ 67. cikkben megállapított célkitűzések 

elérése,202 

 a terrorizmus és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek megelőzése és az 

azok elleni küzdelem érdekében szükséges,  

 az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében,  

 rendeletekben meghatározhatja a tőkemozgások és a fizetési 

műveletek terén meghozott közigazgatási intézkedések, 

 így például a természetes és jogi személyek, csoportok vagy nem 

állami, illetve államisággal nem rendelkező entitások birtokában vagy 

tulajdonában lévő, illetve őket illető pénzkészletek, pénzügyi 

eszközök és gazdasági jövedelmek befagyasztásának kereteit.  

 Ezt követően a Tanács a Bizottság javaslata alapján elfogadhatja a 

keret végrehajtásához szükséges intézkedéseket.  

Ezekkel az intézkedésekkel szemben is megjelenik az a garanciális szabály, 

hogy az ilyen jogi aktusok kifejezetten tartalmazzák a jogi biztosítékokra 

vonatkozó szükséges rendelkezéseket. 

 

 

3.4. A feltétlenül érvényesítendő követelmények a tőkemozgások területén 

 

A Bíróság, a többi belső piaci szabadsághoz hasonlóan, lehetőséget ad a 

megkülönböztetés nélkül alkalmazandó, ugyanakkor ténylegesen vagy 

potenciálisan a tőke és a fizetések szabad mozgását korlátozó hatású 

tagállami intézkedések igazolására a Szerződésben rögzített eseteken kívül 

is, amennyiben azok a feltétlen érvényesülést igénylő közérdek védelmében 

szükségesek.  
 

                                                 
202 E célkitűzések közé tartozik egyebek mellett a menekültügy, a bevándorlás és a külső 

határok ellenőrzése terén a tagállamok közötti szolidaritáson alapuló közös politika 

kialakítása, a harmadik országok állampolgáraival szemben méltányos bánásmód 

biztosítása, a rendőri és igazságügyi hatóságok közötti koordináció és együttműködés 
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A C-503/99. sz. Bizottság kontra Belgium úgynevezett aranyrészvény 

ügyben203 a Bíróság ilyen körülménynek fogadta el válság esetén az 

energiaellátás biztosítását. A több tagállami kötelezettségszegési eljárást is 

indukáló aranyrészvények ügyekben a tagállamok által alkalmazott 

„aranyrészvények” különböző formát öltöttek. Ebben az ügyben a Bizottság 

azt a jogszabályt kifogásolta, amely az állam javára a nemzeti csővezetékes 

szállítási társaságban, valamint a Distrigaz-ban különleges részvény 

létrehozásáról rendelkezett, amely részvényhez különleges jogok 

kapcsolódtak. A Bíróság azt vizsgálta, hogy a Belgium javára a két 

társaságban különleges részvényeket létrehozó szabályozás, amely biztosítja 

e tagállam számára egyfelől a csővezetékek és bizonyos egyéb stratégiai 

eszközök bárminemű átruházása, biztosítékul történő lekötése vagy 

rendeltetésének bárminemű megváltozása megtiltásának jogát, másfelől 

bizonyos – az ország energiapolitikájának irányvonalaival ellentétesnek 

vélt – ügyviteli döntések megtiltásának jogát, megvalósítja-e a tagállamok 

közötti tőkemozgás korlátozását. A belga kormány nem vitatta, hogy ezek 

korlátozások a tőke szabad mozgásának hatálya alá tartoznak. A Bíróság 

elismerte, hogy a szóban forgó szabályozással elérni kívánt cél –

 nevezetesen az energiaellátás biztonságának válság esetén való 

garantálása – jogos közérdekből fakad. A Bíróság ugyanis már a 72/83. sz. 

Campus Oil ügyben kimondta, hogy a kőolajtermékekkel való minimális 

ellátás mindenkori biztosításának célja olyan közérdek, amely igazolhatja az 

áruk szabad mozgásának korlátozását. A Bíróság ezt követően megvizsgálta, 

hogy a szabályozás a tagállam számára lehetővé teszi-e valós és komoly 

veszély esetében a minimális energiaellátás biztosítását, illetve hogy nem 

haladja-e meg a cél eléréséhez szükséges mértéket. A Bíróság úgy ítélte 

meg, hogy a belga rendszer objektív és a bíróságok által ellenőrizhető 

követelmények alapján teszi lehetővé az energiatermékek belföldi 

szállításának alapinfrastruktúráját képező csővezetékek, valamint a gáz 

belföldi szállítására és tárolására szolgáló egyéb létesítmények – beleértve a 

kikötői és határokon átvezető csatlakozási pontokat – tényleges 

rendelkezésre állásának biztosítását. Így beavatkozási lehetőséget nyújt a 

tagállamnak, hogy adott helyzetben – a jogbiztonság követelményeinek 

tiszteletben tartása mellett – biztosítsa a közszolgáltatások teljesítését. A 

Bíróság tehát nem látta bizonyítottnak azt, hogy kevésbé korlátozó 

intézkedések meghozásával is elérhető lett volna a kívánt cél. Meg kell 

jegyezni, hogy az ehhez hasonló hivatkozásokat a Bíróság nem fogadta el 

                                                 
203 A Bíróság 2002. június 4-i ítélete. Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Belga 

Királyság. Tagállami kötelezettségszegés. C-503/99. sz. ügy 
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Portugália és Franciaország esetén, mert esetükben nem volt bizonyítható a 

korlátozások alkalmassága.204 
 
Az adórendszer koherenciája biztosításának szükségessége is elfogadható 

igazolási lehetőségként. Erre példa a C-123/15. sz. Feilen ügyben hozott 

ítélet.205 Az alapügyben a kérelmet Feilen és a német adóhivatal között 

folyamatban lévő jogvitában terjesztették elő, amelynek tárgya, hogy ez 

utóbbi megtagadta Feilen-nel szemben, hogy az édesanyja hagyatéka után 

fizetendő öröklési illeték vonatkozásában kedvezményt vegyen igénybe.  Az 

előzmények közé tartozik, hogy a Németországban lakóhellyel 

rendelkező Feilen egyedüli örököse volt édesanyjának, aki 2007-ben hunyt 

el ugyanezen tagállamban, ahol utolsó lakóhelye is volt. Az édesanya 

hagyatéka lényegében a 2004-ben Ausztriában elhunyt lánya után örökölt 

örökségrészből állt, amely tagállamban a leánya elhalálozásáig az édesanya 

is lakott. Mivel a leány hagyatékát csak az anya elhalálozása után adták át 

Ausztriában, e hagyaték után Feilen közel 12.000 euró összegű öröklési 

illetéket fizetett. A német adóhivatal hagyatéki tartozásként levonta az 

Ausztriában megfizetett öröklési illetéket, azonban megtagadta a kért 

illetékkedvezmény biztosítását. A szövetségi adóügyi bíróság végül előzetes 

döntéshozatalt kért a Bíróságtól azt kérdezve, hogy ellentétes-e a 

Szerződéssel az olyan tagállami szabályozás, amely meghatározott 

illetékcsoportba tartozó személyek öröklése esetén az öröklési illeték 

mérséklését írja elő, ha a hagyaték olyan vagyont tartalmaz, amely az e 

vagyonszerzést megelőző tíz évben már öröklés tárgyát képezte, feltéve 

hogy ez utóbbi öröklés e tagállamban öröklési illeték beszedését vonta maga 

után. A Bíróság megállapította, hogy az olyan tagállami szabályozás, amely 

az öröklésre vonatkozó olyan illetékkedvezményt, mint például az 

illetékalap vonatkozásában irányadó mentességet, az örökhagyó vagy az 

örökös lakóhelyétől, vagy a hagyatéki vagyon fekvési helyétől teszi 

függővé, a szabad tőkemozgás Szerződés által tiltott korlátozásának 

minősül, ha ahhoz vezet, hogy a külföldi illetőségű személyeket vagy más 

tagállamban található vagyontárgyakat érintő öröklést súlyosabb adóteherrel 

sújtja, mint a csak belföldi illetőségű személyeket vagy csak az adóztató 

tagállamban található vagyontárgyakat érintő öröklést, és ekképpen az 

                                                 
204 Lásd: a Bíróság 2002. június 4-i ítéletét, az Európai Közösségek Bizottsága kontra 

Francia Köztársaság, C-483/99. sz. ügyben; valamint a Bíróság 2002. június 4-i ítéletét 

az Európai Közösségek Bizottsága kontra Portugál Köztársaság, C-367/98. sz. ügyben. 
205 A Bíróság 2016. június 30-i ítélete. Max-Heinz Feilen kontra Finanzamt Fulda A 

Bundesfinanzhof (Németország) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem. 

C-123/15. sz. ügy 
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említett hagyaték értékének csökkenését eredményezi. A német kormány 

azonban az adórendszer koherenciája megőrzésének szükségességére 

hivatkozott a korlátozás igazolásaként.  A Bíróság szerint az ilyen igazolás 

elfogadhatóságához az szükséges, hogy közvetlen kapcsolat legyen 

megállapítható a nyújtott adóelőny és ezen előny valamely meghatározott 

adóteherrel történő kiegyenlítése között, és e kapcsolat közvetlen jellegét a 

szóban forgó szabályozás által követett célra tekintettel kell megállapítani. A 

Bíróság megfogalmazása szerint  a német szabályozás annak előírásával, 

hogy az öröklési illetékkedvezmény kizárólag azon személyeknek járhat, 

akik öröklés útján olyan vagyonhoz jutnak, amely után egy korábbi öröklés 

alkalmával ilyen illetéket szedtek be Németországban, ezen 

illetékkedvezmény kialakítása szimmetrikus logikát tükröz, amely nem 

érvényesülne, ha ezen illetékkedvezmény megilletné azokat a személyeket 

is, akik olyan vagyont örökölnek, amely után nem szedtek öröklési illetéket 

e tagállamban. A Bíróság ezért úgy vélte, hogy közvetlen kapcsolat áll fenn 

az illetékkedvezmény és a korábbi illetékbeszedés között. A kedvezmény 

továbbá alkalmasnak és arányosnak is bizonyult, ezért a Bíróság elfogadta 

igazolásként. 
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ELSŐDLEGES UNIÓS JOGANYAG 
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MÁSODLAGOS UNIÓS JOGANYAG 

 

- A Tanács 1612/68/EGK rendelete (1968. október 15.) a munkavállalók 

Közösségen belüli szabad mozgásáról (HL L 257., 1968.10.19., 2-12. 

o.) 

- A Bizottság irányelve (1969. december 22.) a 33. cikk (7) 

bekezdésének rendelkezései alapján a behozatal mennyiségi 

korlátozásaival azonos hatású és az EGK-Szerződés értelmében 

elfogadott egyéb rendelkezések hatálya alá nem tartozó intézkedések 

megszüntetéséről (HL L 13., 1970.1.19., 29-31. o.) 

- A Tanács irányelve (1977. március 22.) az ügyvédi szolgáltatásnyújtás 

szabadsága tényleges gyakorlásának elősegítéséről (HL L 78., 

1977.3.26., 17-18. o.) 

- A Tanács hatodik irányelve (1982. december 17.) a Szerződés 
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54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján a részvénytársaságok 

szétválásáról (HL L 378., 1982.12.31., 47-54. o.) 

- A Tanács 2137/85/EGK rendelete (1985. július 25.) az európai 

gazdasági egyesülésről (HL L 199., 1985.7.31., 1-9. o.) 

- A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a 

statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 

256., 1987.9.7., 1-675. o.) 

- A Tanács irányelve (1988. június 24.) a Szerződés 67. cikkének 

végrehajtásáról (88/361/EGK) (HL L 178., 1988.07.08., 5. o.) 

- A Tanács 89/48/EGK irányelve (1988. december 21.) a legalább 

hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek 

elismerésének általános rendszeréről (HL L 19., 1989.1.24., 16-23. o.), 

valamint a Tanács 92/51/EGK irányelve (1992. június 18.) a 

89/48/EGK irányelvet kiegészítve, a szakoktatás és szakképzés 

elismerésének második általános rendszeréről (HL L 209., 1992.7.24., 

25-45. o.) 

- A Tanács tizenegyedik irányelve (1989. december 21.) a valamely 

tagállam jogának hatálya alá tartozó meghatározott jogi formájú 

társaságoknak egy másik tagállamban létesített fióktelepeire 

vonatkozó bejelentési és közzétételi követelményeiről (HL 395., 

1989.12.30., 36-39. o.) 

- Az Európai Parlament és a Tanács 98/5/EK irányelve 

(1998. február 16.) az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése 

országától eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának 

elősegítéséről (HL L 77., 1998.3.14., 36-43. o.) 

- A Tanács 539/2001/EK rendelete (2001. március 15.) a külső határok 

átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól 

mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról 

(HL L 81., 2001.3.21., 1-7. o.)  

- A Tanács 2157/2001/EK rendelete (2001. október 8.) az európai 

részvénytársaság (SE) statútumáról (HL L 294., 2001.11.10., 1-21. o.) 

- A Tanács 2001/86/EK irányelve (2001. október 8.) az európai 

részvénytársaság statútumának a munkavállalói részvételre vonatkozó 

kiegészítéséről (HL L 294., 2001.11.10., 22-32. o.) 

- Az Európai Parlament és a Tanács 1606/2002/EK rendelete 

(2002. július 19.) a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról 

(HL L 243., 2002.9.11., 1-4. o.) 

- A Tanács 2003/49/EK irányelve (2003. június 3.) a különböző 

tagállambeli társult vállalkozások közötti kamat- és jogdíjfizetések 

közös adózási rendszeréről (HL L 157., 2003.6.26., 49-54. o.) 
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- A Tanács 1435/2003/EK rendelete (2003. július 22.) az európai 

szövetkezet (SCE) statútumáról (HL L 207., 2003.8.18., 1-24. o.) 

- A Tanács 2003/72/EK irányelve (2003. július 22.) az európai 

szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében 

történő kiegészítéséről (HL L 207., 2003.8.18., 25-36. o.) 

- Az Európai Parlament és a Tanács 2004/25/EK irányelve 

(2004. április 21.) a nyilvános vételi ajánlatról (HL L 142., 2004.4.30., 

12-23. o.) 

- Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve 

(2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a 

tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz 

való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, 

továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 

73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 

90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről  

(HL L 158., 2004.4.30., 77-123. o.) 

- Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. 

szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről (HL L 255., 

2005.9.30., 22-142. o.) 

- Az Európai Parlament és a Tanács 1889/2005/EK rendelete (2005. 

október 26. ) a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét 

elhagyó készpénz ellenőrzéséről (HL L 309., 2005.11.25., 9-12. o.) 

- Az Európai Parlament és a Tanács 2005/56/EK irányelve (2005. 

október 26.) a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló 

egyesüléséről  (HL L 310., 2005.11.25., 1-9. o.)Az Európai Parlament 

és a Tanács 764/2008/EK rendelete (2008. július 9.) az egyes nemzeti 

műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen 

forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások 

megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 21-29.o.) 

- Az Európai Parlament és a Tanács 2006/43/EK irányelve (2006. május 

17. ) az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti 

könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv 

módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 157., 2006.6.9., 87-107. o.) 

- Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. 

december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376., 2006.12.27., 

36-68. o.) 

- Az Európai Parlament és a Tanács 2007/36/EK irányelve (2007. július 

11. ) az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett 
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társaságokban (HL L 184., 2007.7.14., 17-24. o.) 

- A Bizottság 1126/2008/EK rendelete (2008. november 3. ) az 

1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban 

egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról (HL L 320., 

2008.11.29., 1-481. o.) 

- Az Európai Parlament és a Tanács 2009/101/EK irányelve (2009. 

szeptember 16. ) az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok 

kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik 

személyek érdekei védelmében a Szerződés 48. cikkének második 

bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról 

(HL L 258., 2009.10.1., 11-19. o.) 

- Az Európai Parlament és a Tanács 2009/102/EK irányelve (2009. 

szeptember 16. ) a társasági jog területén az egyszemélyes korlátolt 

felelősségű társaságokról (HL L 258., 2009.10.1., 20-25. o.) 

- Az Európai Parlament és a Tanács 924/2009/EK rendelete (2009. 

szeptember 16.) a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről 

és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 266., 

2009.10.9., 11-18. o.) 

- Az Európai Parlament és a Tanács 492/2011/EU rendelete (2011. 

április 5. ) a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról (HL L 

141., 2011.5.27., 1-12. o.) 

- Az Európai Parlament és a Tanács 2011/35/EU irányelve (2011. 

április 5. ) a részvénytársaságok egyesüléséről (HL L 110., 2011.4.29., 

1-11. o.) 

- A Tanács 2011/96/EU irányelve (2011. november 30. ) a különböző 

tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás 

közös rendszeréről (HL L 345., 2011.12.29., 8-16. o.) 

- Az Európai Parlament és a Tanács 2012/30/EU irányelve (2012. 

október 25.) a biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a 

részvénytársaságok alapításának, valamint tőkéjük fenntartásának és 

módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és 

harmadik személyek érdekei védelmében az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 54. cikkének második bekezdése szerinti 

társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról  (HL L 315., 

2012.11.14., 74-97. o.) 

- Az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU irányelve (2013. 

június 26. ) a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi 

kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól 

és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 
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83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 182., 

2013.6.29., 19-76. o.) 

- A Tanács 2013/532/EU határozata (2013. október 22. ) a Romániának 

biztosítandó kölcsönös segítségnyújtásról (HL L 286., 2013.10.29., 

4.o.) 

- Az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete (2014. 

április 16.) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek 

jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi 

követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 158., 2014.5.27., 77-112. o.) 

 

 

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGÁNAK ÍTÉLETEI 

 

- 26/62. sz. Van Gend & Loos 

- 7/68. sz. Bizottság kontra Olaszország 

- 24/68. sz. Bizottság kontra Olaszország 

- 2/69. és 3/69. sz. Diamantarbeiders 

- 15/69. sz. Ugliola 

- 77/72. sz. Capolongo 

- 2/73. sz. Geddo 

- 167/73. sz. Bizottság kontra Franciaország 

- 2/74. sz. Reyners 

- 8/74. sz. Dassonville 

- 9/74. sz. Casagrande 

- 41/74. sz. Van Duyn 

- 32/75. sz. Christini 

- 36/75. sz. Rutili 

- 46/76. sz. Bauhuis 

- 71/76. sz. Thieffry 

- 142/77. sz. Larsen-Kjerulff 

- 148/77. sz. Hansen 

- 7/78. sz. Regina 

- 15/78. sz. Koestler 

- 120/78. sz. Rewe-Zentral 

- 143/78. sz. Denkavit 

- 168/78. sz. Bizottság kontra Franciaország 

- 15/79. sz. Groenveld 
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- 34/79. sz. Henn és Darby 

- 52/79. sz. Debauve 

- 55/79. sz. Bizottság kontra Írország 

- 90/79. sz. Bizottság kontra Franciaország 

- 140/79. sz. Chemial Farmaceutici 

- 149/79. sz. Bizottság kontra Belgium 

- 203/80. sz. Casati 

- 279/80. sz. Webb 

- 53/81. sz. Levin 

- 65/81. sz. Reina 

- 115/81. sz. és 116/81. sz. Adoui és Cornuaille 

- 249/81. sz. Bizottság kontra Írország 

- 158/82. sz. Bizottság kontra Dánia 

- 174/82. sz. Sandoz 

- 286/82. sz. és 26/83. sz. Luisi és Carbone 

- 72/83. sz. Campus Oil 

- 107/83. sz. Klopp 

- 231/83. sz. Cullet 

- 270/83. sz. Bizottság kontra Franciaország 

- 293/83. sz. Gravier 

- 106/84. sz. Bizottság kontra Dánia 

- 112/84. sz. Humlot 

- 137/84. sz. Mutsch 

- 178/84. sz. Bizottság kontra NSZK 

- 243/84. sz. Walker 

- 300/84. sz. Roosmalen 

- 307/84. sz. Bizottság kontra Franciaország 

- 66/85. sz. Lawrie Blum 

- 121/85. sz. Conegate 

- 139/85. sz. Kempf 

- 356/85. sz. Bizottság kontra Belgium 

- 197/86. sz. Brown 

- 222/86. sz. Heylens 

- 263/86. sz. Humbel 

- 302/86. sz. Bizottság kontra Dán Királyság 

- 18/87. sz. Bizottság kontra Német Szövetség Köztársaság 

- 81/87. sz. Daily Mail 
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- 86/87. sz. Cowan 

- 196/87. sz. Steymann 

- 215/87. sz. Schumacher 

- 344/87. sz. Bettray 

- 379/87. sz. Groener 

- C-47/88. sz. Bizottság kontra Dánia 

- C-132/88. sz. Bizottság kontra Görögország 

- C-10/89. sz. HAG 

- C-106/89. sz. Marleasing 

- C-292/89. sz. Antonissen 

- C-340/89. sz. Vlassopoulo 

- C-2/90. sz. Bizottság kontra Belgium 

- C-159/90. sz. Grogan 

- C-163/90. sz. Legros 

- C-204/90. sz. Bachmann 

- C-213/90. sz. ASTI 

- C-239/90. sz. Boscher 

- C-267/91. sz. és C-268/91. sz. Keck és Mithouard 

- C-275/92. sz. Schindler 

- C-292/92. sz. Hünermund 

- C-419/92. sz. Scholz 

- C-358/93. sz. és C-416/93. sz. Bordessa 

- C-384/93. sz. Alpine Investments 

- C-415/93. sz. Bosman 

- C-470/93. sz. Mars 

- C-484/93. sz. Svensson és Gustavsson 

- C-485/93. és C-486/93. sz. Smitzi 

- C-55/94. sz. Gebhard 

- C-163/94. sz. Sanz de lera 

- C-34/95. sz., C-35/95. sz. és a C-36/95.sz. Agostini és TV-Shop 

- C-265/95. sz. Bizottság kontra Franciaország 

- C-388/95. sz. Belgium kontra Spanyolország 

- C-213/96. sz. Outokumpu Oy 

- C-212/97. sz. Centros 

- C-222/97. sz. Trummer 

- C-333/97. sz. Meeusen 

- C-220/98. sz. Estée Lauder 
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- C-281/98. sz. Anognese 

- C-54/99. sz. Association Eglise de scientologie 

- C-390/99. sz. Canal Satélite Digital 

- C-60/00. sz. Carpenter 

- C-208/00. sz. Überseering 

- C-224/01. sz. Köbler 

- C-36/02. sz. Omega Spielhallen 

- C-138/02. sz. Collins 

- C-319/02. sz. Manninen 

- C-72/03. sz. Carbonati 

- C-242/03. sz. Weider 

- C-174/04. sz. Bizottság kontra Olaszország 

- C-386/04. sz. Centro di Musicologia Walter Stauffer 

- C-10/05. sz. Mattern és Cikotic 

- C-40/05. sz. Lyyski 

- C-110/05. sz. Bizottság kontra Olaszország 

- C-142/05. sz. Mickelsson és Ross 

- C-290/05. sz. és a C-333/06. sz. Nádasdi és Németh 

- C-210/06. sz. Cartesio 

- C-265/06. sz. Bizottság kontra Portugália 

- C-310/08. sz. Ibrahim 

- C-137/09. sz. Josemans 

- C-359/09. sz. Ebert 

- C-378/10. sz. VALE 

- C-456/10. sz. ANETT 

- C-176/11. sz. HIT Larix 

- C-255/14. sz. Chmielewski 

- C-123/15. sz. Feilen 

- C-392/15. sz. Bizottság kontra Magyarország 

 

 

 

 

 

 

 


