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Bevezetés 

 

Az Európai Unió (továbbiakban: EU) jogrendjének alkalmazása nagy mértékben szorul a bírói 

gyakorlatra, illetve annak segítségére. Az Európai Bíróság (továbbiakban: EuB) által már 

többször hivatkozott alapelv értelmében az uniós jogot a maga teljességében, egységesen és 

hatékonyan kell alkalmazni a tagállamokban. Viszont ezen elvek sok esetben csak egymás 

rovására teljesülhetnek, mivel tagállamonként eltérő a jogrendszer, valamint annak az 

érvényesülését segítő végrehajtási eszközök.  

Dolgozatom során szeretném bemutatni az EuB Magyarország szempontjából jelentős 

eljárásait, ami az uniós jogrend helyes és egységes alkalmazását szolgálja. A felépítést 

tekintve, először bemutatom az eljárások elméleti részét, majd ezt követően magyar 

jogeseteken keresztüli megvalósulását.  

 

1. Az előzetes döntéshozatali eljárás 

 

Az EU ma már jogi értelemben véve is fejlett közösséget alkot: alkotmányos felhatalmazás 

alapján jött létre, nemzetközi jogi alapokon nyugszik és hagyományos, valamint új, sajátos 

jogintézmények segítségével működik.
1
  

Az uniós jogszabályok hatékony és egységes alkalmazásának biztosítása, továbbá az 

értelmezési szabályok közötti különbség elkerülése érdekében, a tagállami bíróságok 

jogosultak, illetve bizonyos esetekben kötelesek a Bírósághoz fordulni, hogy annak 

értelmezése által az uniós jog egy adott része pontos meghatározásra kerüljön annak 

érdekében, hogy például ellenőrizhessék, vajon ezen jog és nemzeti szabályozásuk mennyiben 

van összhangban.  

Figyelemmel arra, hogy a tagállamok jogorvoslati rendszere nem egyforma, eltérő anyagi és 

alaki szabályokkal rendelkezhetnek (és rendelkeznek is), ezért az Európai Uniónak duális 

jogorvoslati rendszere van
2
 , amelyben a tagállami bíróságok az Európai Unió Bíróságával 

szorosan együttműködve biztosítják az uniós jog egységes értelmezését és alkalmazását. Ez 

természetesen nem jelent hierarchikus alá- fölé rendeltséget, hiszen a nemzeti bírói ítélettel 

szemben nincsen fellebbezési lehetőség az EuB előtt, még akkor sem, ha a nemzeti jog szerint 

az összes rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőséget már igénybe vette a peres fél.  

 

1.1. Az előterjeszthető kérdések 

 

                                                 
1
 SZALAYNÉ Sándor Erzsébet: Az előzetes döntéshozatali eljárásról- dióhéjban 

(www.szakvizsga.hu/letoltes/elozetes_dontes.pdf) 
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Az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (továbbiakban: EuMSz.) 267. cikke 

különbséget tesz az uniós jogi normák érvényességének -, azaz létezésüknek - és 

értelmezésének-, azaz tartalmuk és terjedelmük- vizsgálata között. A Bíróság tevékenysége 

utóbb a Szerződésre, vagyis elsődleges uniós jogra, valamint az Európai Unió Tanácsa által 

létrehozott intézmények alapokmányaira vonatkozhat, míg az előbbi esetben mindez a 

másodlagos jogra (Európai Központi Bank és más uniós szervek jogi aktusaira) terjed ki. 

Itt felfedezhetünk némi hasonlóságot az alkotmánybírósági hatáskörökkel, mivel az EU 

jogrendszere tekintetében az EuB rendelkezik értelmezési és megsemmisítési 

monopóliummal, ami hasonló a legtöbb tagállami alkotmánybíróság konkrét 

normakontrolljához. De természetesen az EuB az alapító Szerződés, mint „közösségi 

alkotmány” rendelkezéseinek érvénytelenségét nem mondhatja ki.  

Az EuB joggyakorlata bővítette az előterjeszthető kérdések körét, melynek alapján a uniós 

jogrend általános elvei is az eljárás alapját képezhetik.  

 

1.2.  Az előterjesztésre jogosultak köre  

 

Nincs egyetlen olyan uniós jogszabály sem, amely az EuMSz. 267. cikkében használt 

„tagállami bíróság” kifejezést pontosan meghatározná. Ebből a szempontból az Európai Unió 

Bíróságának joggyakorlata egységes, így miden olyan jogalkalmazó szerv, amely a saját 

nemzeti joga alapján bíróságnak minősül, az a fenti cikk alapján előterjesztésre jogosult. 

A Bíróság a 61-65. sz. Vaasen- Göbbels- ügyben kimondta, hogy bíróságnak (elnevezésétől 

függetlenül) az tekinthető, amelyet jogszabály hoz létre, állandó jellegű intézmény, kötelező 

joghatósággal rendelkezik, kontradiktórius eljárásban, a jogszabályok alapján hozza meg 

határozatát.  

 

1.3. A bírói mérlegelés határa 

 

Az EuMSz. 267. cikke az eljáró nemzeti bíró belátására bízza, hogy szükséges- e az előtte 

folyamatban lévő ügy eldöntéséhez adott uniós jogszabály előzetes értelmezése, vagy 

érvényességének vizsgálata.
3
 A jogszabály ennek tárgyi feltételeket nem szab, így a bíró 

mérlegelésén múlik, hogy melyik konkrét ügyben és az eljárás mely szakaszában él e 

lehetőségével. A magyar jogban az előzetes döntéshozatal iránti kérelmek eljárásjogi 

kérdéseiről a 2003. évi XXX. törvény rendelkezett.
4
 

A Bíróság hatásköre nem állapítható meg, amennyiben nincs összefüggés a uniós jog 

értelmezése és az alapeljárás tárgya és körülményei között.  Annak érdekében, hogy ez 

egyértelmű legyen, elengedhetetlen, hogy a nemzeti bíró megindokolja, miért tartja 

szükségesnek a jogvita eldöntése szempontjából a kérdések megválaszolását, s ennek keretei 

között felvázolja az alapeljárás ténybeli és jogi alapjait, amikbe a választ bele kívánja 

helyezni.  

                                                 
3
 A nemzeti bíróságok és az EuB ezen együttműködése a közöttük lévő munkamegosztásból ered.  

4
 2003. évi XXX. törvény a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, a nemzetközi magánjogról szóló 

1979. évi 13. törvényerejű rendelet és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról.  
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A Bíróság csak három esetben utasíthatja el a nemzeti bíróság által előzetes döntéshozatal 

iránt előterjesztett kérelmet. Az első eset, ha az uniós jog kért értelmezése nyilvánvalóan 

semmilyen összefüggésben nincs az alapügy tényállásával vagy tárgyával, vagy a probléma 

hipotetikus jellegű, illetve ha nem állnak a Bíróság rendelkezésére azok a ténybeli vagy jogi 

elemek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az elé terjesztett kérdésekre hasznos választ 

adjon.
5
 

 

1.4. Az ítélet időbeli hatálya  

 

Az időbeli hatály problémája először a 66., 127. és 128/79. sz. Salumi - ügyben
6
 merült fel 

konkrétan, amely alapján a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy „a Bíróság kifejti, és 

szükség esetén megmagyarázza, hogy milyen értelemben és terjedelemben kell, vagy kellett 

volna azt az előírást, annak hatályba lépése óta alkalmazni. Ebből az következik, hogy a 

bíróságok az előírást ebben az értelmezésében az ezt meghatározó ítélet kibocsátása előtt 

keletkezett jogviszonyokra is alkalmazhatják, illetve kötelesek alkalmazni, amennyiben 

minden egyéb előfeltétel adott a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz való 

folyamodáshoz, az ezen előírás alkalmazásával kapcsolatos jogvitában.”   

A Bíróság további joggyakorlatában is többször megerősítésre került az ex tunc hatály. 

Egyedül a luxemburgi Bíróság feladata arról dönteni, hogy az előterjesztett értelmezés időbeli 

hatályát adott esetben szükséges- e korlátozni (ezt hivatalból vizsgálja).  

 

2. Magyar előzetes döntéshozatali eljárás 

 

2.1.  C-378/10 VALE/ Legfelsőbb Bíróság/ 2010. július 28./ Letelepedés 

szabadsága  

 

2.1.1. Az ügy tényállása és az előzetes döntéshozatal iránti kérelem 

 

A VALE COSTRUZIONI S.r.l. nevű római cég 2006. február 3-án arra hivatkozva kérte 

törlését e cégjegyzékből, hogy Magyarországra kívánja székhelyét áthelyezni, tevékenységét 

ott kívánja folytatni, és ezzel egyidejűleg tevékenységét Olaszországban megszünteti. A 

római céghivatal a kérelemnek megfelelően a társaságot 2006. február 13- án törölte a 

cégjegyzékből. Ezt követően a társaság ügyvezetője és még egy természetes személy 2006. 

november 14-én 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 Kft. 2007. január 19-én kérelmet nyújtott be a Fővárosi 

Bíróságnál (ma: Fővárosi Törvényszék), mint Cégbíróságnál a társaság magyar jog szerinti 

bejegyzése iránt. Kérelmében a VALE Construzionit a VALE Építési Kft. jogelődjeként 

jelölte meg. Ezt a bejegyzés iránti kérelmet elutasították, melyet a VALE Építési Kft. 

                                                 
5
 Állandó ítélkezési gyakorlat, lásd különösen: C-222/05-C-225/05. sz., van der Weerd és társai egyesített 

ügyekben 2007. június 7- én hozott ítélet [EBHT 2007., I-4233. o.] 22. pontja, a C-188/10. és C-189/10. sz., 

Melki és Abdeli egyesített ügyekben 2010. június 22- én hozott ítélet [EBHT 2010., I-5667.o.] 27. pontja 
6
  C-212/80. sz. Meridionale Industria Salumi és társai ügyben 1981. november 12- én hozott ítélet [EBHT 

1981., 2735. oldal] 9. pontja  
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fellebbezése folytán a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla elutasító végzésében 

helybenhagyta. Az indoklás 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. E bíróság szerint a hatályos 

magyar jogszabályok szerint a cégjegyzékben csak a 2006. évi V. törvény
7
 (továbbiakban: 

Ctv.) 24-29. §- ában felsorolt adatok szerepelhetnek, és ennél fogva nincs lehetőség egy nem 

magyar honosságú társaság jogelődként való megjelölésére. A VALE Építési Kft. 

felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a Legfelsőbb Bíróság (ma: Kúria), amely 

megállapította, hogy a valamely másik tagállam joga alá tartozó társaság székhelyének a 

VALE Építési Kft. kérelmének megfelelően a társaság magyar jog szerinti újraalakulásával és 

az olasz jogelőd feltüntetésével együttesen történő áthelyezése a magyar jog szempontjából 

nem tekinthető átalakulásnak, mivel az átalakulásra vonatkozó nemzeti rendelkezések csak 

belső helyzetekre alkalmazandók. Így ebben az esetben az alkalmazandó nemzeti jognak a 

jogalanyiság megőrzése mellett történő megváltoztatásával járó nemzetközi 

székhelyáthelyezésről, azaz nemzetközi átalakulásról van szó. A Legfelsőbb Bíróság ezek 

alapján felfüggesztette az eljárást és a következő kérdéseket terjesztette a Bíróság elé előzetes 

döntéshozatal céljából: 

 

1) A fogadó tagállamnak tekintettel kell-e lennie az EK 43. és 48. cikkeire akkor, amikor 

egy másik (származási) tagállamban létrehozott társaság a székhelyét áthelyezi ebbe a 

fogadó tagállamba, egyidejűleg a származási tagállamban a cégjegyzékből erre tekintettel 

törlik, a társaság tulajdonosai a fogadó állam joga szerint új létesítő okiratot fogadnak el, 

s a fogadó állam joga szerint a társaság kéri a bejegyzését a fogadó tagállam 

cégjegyzékébe? 

 

2) Amennyiben az első kérdésre igen a válasz, abban az esetben úgy kell-e értelmezni az EK 

43. és 48. cikkeit, hogy azokkal ellentétes egy olyan (fogadó) tagállami szabályozás vagy 

gyakorlat, ami megtagadja a valamely más (származási) tagállamban szabályszerűen 

létrehozott társaságtól azt, hogy a székhelyét a fogadó államba helyezze át és annak joga 

szerint működjön tovább? 

 

3) A második kérdés megválaszolása tekintetében van-e annak a ténynek jelentősége, hogy a 

fogadó tagállam milyen alapon tagadja meg a társaságtól a cégbejegyzést, így különösen, 

ha a társaság a fogadó államban elfogadott létesítő okiratában jogelődként jelöli meg a 

származási tagállamban létesített és ott a cégnyilvántartásból törölt társaságot, és a 

jogelődöt a fogadó állam cégjegyzékébe, mint saját jogelődjét kéri bejegyezni? Valamint 

közösségen belüli nemzetközi átalakulás esetén a fogadó állam a társaság cégbejegyzési 

kérelmének elbírálásakor köteles-e figyelembe venni, s ha igen, mennyiben a származási 

tagállamnak a székhelyáthelyezés tényét a származási tagállam cégnyilvántartásában 

rögzítő aktusát? 

 

                                                 
7
 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 
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4) Jogosult-e a fogadó tagállam a Közösségen belüli nemzetközi átalakulást végrehajtó 

társaság fogadó tagállamban benyújtott cégbejegyzési kérelmét a fogadó tagállam 

társasági jogának a belföldi társaságok átalakulására vonatkozó szabályai szerint elbírálni, 

megkövetelve a társaságtól mindazon feltételek teljesítését (így pl. vagyonmérleg és 

vagyonleltár elkészítését), amit a fogadó tagállam társasági joga a belföldi átalakulásokkal 

szemben megfogalmaz, vagy a fogadó tagállam az EK 43. és 48. cikkei alapján köteles a 

Közösségen belüli nemzetközi átalakulást a belföldi átalakulástól megkülönböztetni, és ha 

igen, mennyiben? 

 

2.1.2. Az előzetes kérdés jogi háttere 

 

Sem az elsődleges, sem a másodlagos uniós jog nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely 

szabályozná az egyik tagállamban székhellyel rendelkező társaság határokon átnyúló 

újraalakulását, vagy legalább az ilyen társaság létesítő okirat szerinti székhelyének 

nemzetközi áthelyezését.
8
  Itt kell megemlíteni azonban az EuMSz 49. és az EuMSz 54. 

cikkét, amely a letelepedés (vállalkozás) szabadságát (jogát) mondja ki. A letelepedés 

szabadsága azt jelenti, hogy a tagállamok állampolgárai és az itt honos cégek tartósan 

megtelepedhetnek bármely más tagállamban, abból a célból, hogy ott vállalkozói alapon részt 

vegyenek a gazdasági életben, elősegítve a tagállamok gazdaságainak integrálódását.
9
 Az. 

EuMSz 53. cikke a letelepedés szabadságán belül megfogalmazza az egyenlő bánás elvét, 

mely szerint az Unió területén létrehozott társaság ugyanolyan elbánásban részesül, mint azok 

a természetes személyek, akik a tagállamok állampolgárai.  

Az ügy szempontjából a magyar jogban két jogszabály rendelkezései jelentősek. Az első, már 

említett Ctv., illetve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: 

Gt.).  

 

2.1.3. A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság döntésének kritikája 

 

A Fővárosi Bíróság a VALE Építési Kft. kérelmét azzal a hivatkozással utasította el (amelyet 

később a Fővárosi Ítélőtábla is megerősített), hogy a hatályos magyar jogszabályok szerint a 

cégjegyzékben csak a Ctv. 24-29. §-ában felsorolt adatok szerepelhetnek, és emiatt nincs 

lehetőség egy nem magyar honosságú társaság jogelődként való megjelölésére.  

A Ctv. preambuluma szerint: „A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, 

az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa meg a vállalkozások cégalapításának, 

nyilvántartásba vételének  rendjét, és a vállalkozók alkotmányos jogai érdekében, a gazdasági 

forgalom biztonsága, valamint a hitelezői érdekek vagy más közérdek védelme céljából 

biztosítsa a közhiteles cégnyilvántartás adatainak teljes körű nyilvánosságát, közvetlenül vagy 

elektronikus úton.” 

Véleményem szerint ez a célkitűzés ebben az ügyben több helyen sérült, melyből kiemelnék 

egyet. Azzal, hogy a Fővárosi Bíróság a bejegyzési kérelmet elutasította, az EuMSz- ben 

                                                 
8
 Jääskinen főtanácsnok indítványa, az ismertetés napja: 2011. december 15. II/A. pont 

9
 VÁRNAY Ernő- PAPP Mónika: Az Európai Unió joga, Complex Kiadó Kft., Budapest, 2010. 
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megfogalmazott letelepedés szabadságának elvét korlátozta. A Gebhard ügyben
10

 az EuB 

kimondott olyan általános feltételeket, amelyek alapján megengedett a letelepedés 

szabadságát gátló tagállami rendelkezés: 

„A Bíróság esetjogából azonban az következik, hogy azoknak a tagállami intézkedéseknek, 

amelyek várhatóan hátráltatják, vagy kevésbé vonzóvá teszik a Szerződés által garantált 

alapvető szabadságok gyakorlását, négy feltételnek kell megfelelniük: 

diszkriminációmentesen kell azokat alkalmazni, bevezetésükkel a közérdek feltétlenül 

érvényesítendő követelményei indokolják, alkalmasnak kell lenniük az általuk kitűzött célok 

elérésére, és nem haladhatják meg azt a mértéket, ami az elérésükhöz szükséges.” 

A VALE Kft. letelepedési szabadságának korlátozása e feltételek alapján lett volna 

megengedett. A Ctv. Preambuluma kimondja, hogy az Európai Unió szabályozásával 

összhangban állnak rendelkezései, mégis pont ezen elv sérült a Fővárosi Bíróság, mint 

Cégbíróság korlátozása során.   

 

2.1.4. A döntés érvelése  

 

Az EuB harmadik tanácsa 2012. július 12- én hirdetett ítéletet az ügyben.  

Ítéletének első részében az elfogadhatóság kérdéskörét vizsgálta az egész előzetes 

döntéshozatal iránti kérelem, illetve az egyes kérdések vonatkozásában. Kimondta, hogy a 

nemzeti bíróság által saját felelősségére meghatározott jogszabályi és ténybeli háttér alapján - 

amelynek helytállóságát nem vizsgálhatja-, vélelmezni kell az értelmezésre előterjesztett 

kérdések releváns voltát. Megállapításra került, hogy az értelmezésre vonatkozóan 

előterjesztett kérdések valós jogvitában merültek fel és végül, hogy a nemzeti bíróság kellően 

ismertette az alapügy tényállását. Mindezek alapján a kérelmet és az egyes kérdéseket 

elfogadhatónak kell tekinteni.  

Kimondta, hogy az ügy EuMSz. 49. és EuMSz. 54. cikk hatálya alá tartozik.
11

 A második 

kérdés tekintetében megállapította, hogy amennyiben az alapügyben szereplő nemzeti 

szabályozás csak azon társaság átalakulására vonatkozik, amelynek székhelye már az érintett 

tagállam területén található, és ez a szabályozás az átalakulás belföldi vagy nemzetközi jellege 

alapján eltérő bánásmódban részesíti a társaságokat, amely alkalmas arra, hogy visszatartsa a 

Szerződésben rögzített letelepedés szabadságának gyakorlásától azokat a társaságokat, 

amelyek székhelye más tagállamokban található az EuMSz 49. és EuMSz. 54. cikk szerinti 

korlátozását valósítja meg.  

A harmadik és negyedik kérdésre az EuB azt a választ adja, hogy a fogadó állam (vagyis 

Magyarország) belső joga ellentétes az egyenértékűség, illetve a tényleges érvényesülés 

elvével, mivel nemzetközi átalakulások esetén megtagadja az átalakulást kérő társaság 

„jogelődként” történő feltüntetését és a cégbejegyzési kérelem vizsgálata során megtagadja a 

származási tagállam (jelen esetben Olaszország) hatóságaitól származó iratok kellő 

figyelembevételét.  

 

                                                 
10

 C-55/94. sz., Gebhard kontra Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano ügyben 1995. 

november 30-i ítélet [EBHT 1995., I-4165.o.] 37. pontja 
11

 Ítélet 24-33. pont. 
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2.1.5. Az ítélet jelentősége 

 

A letelepedés szabadsága, mint uniós jog az EuB ítélkezési gyakorlatában egyre gyakrabban 

fordul elő, ezáltal jogfejlődése is nyomon követhető.  Viszont nem biztos, hogy nagy 

gyakorlati jelentősége lesz, mivel a vitás ügy alapját képező cégmozgásnak már létezik egy 

jogilag uniós is szinten is meghatározott kerete, a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló 

egyesülésére vonatkozó szabályozás révén.  

Az ügy érdekességét képezte, hogy 3 évvel ezelőtt fordított helyzetet tárgyalt az EuB. Akkor 

Cartesio Bt. Bajáról Olaszországba szerette volna áthelyezni a székhelyét, azonban úgy, hogy 

továbbra is magyar társaság maradjon.  A Cégbíróság szerint ez csak abban az esetben 

kivitelezhető, ha a társaság Magyarországon megszűnik és Olaszországban az olasz jog 

szerint újraalakul. Az EuB ítéletében kimondta, hogy a tagállamok megakadályozhatják a 

belső joguk szerint létrejött társaságokat abban, hogy székhelyüket egy másik tagállamba 

helyezzék át.  

A VALE Kft. ügyében kimondott ítélet (akár több tagállam számára is) jogalkotási feladatot 

jelenthet, mivel a döntés szerint a határon átnyúló cégforma váltás tartalmi vizsgálatát 

biztosítani kell, és amennyiben az eljárások érdemben megfelelnek a magyar előírásoknak, 

úgy a bejegyzés sem tagadható meg.   

 

3. Kötelezettségszegési eljárások  

 

Az európai uniós jogrend szerint a tagállamok feladata saját jogrendszerükben a uniós jog 

végrehajtása, azaz az irányelvek előírt határidőben és módon történő átültetése, valamint az 

uniós jogszabályok megfelelő és pontos alkalmazása. Az Európai Unió Alapszerződése ennek 

a kötelezettségnek az ellenőrzésére és szankcionálására hatékony jogintézményeket tartalmaz. 

Ezek közül kiemelkednek az EuMSz 258. és 260. cikkeiben található kötelezettségszegési 

eljárások, amelyek feljogosítják a Bizottságot, hogy fellépjen a tagállamok jogsértéseivel 

szemben, végső soron az EuB-hez fordulva. Az EuMSz 258. cikkének a rendeltetése 

alapvetően a uniós jog tagállamok általi tiszteletben tartásának kikényszerítése.  

Kötelezettségszegés alatt a tagállam kötelezettségének nem, vagy nem megfelelő teljesítését 

kell érteni, amely megnyilvánulhat aktív módon, illetve annak mulasztásában. A gyakorlatban 

a Bizottság legsűrűbben az irányelvekkel kapcsolatban indít eljárást. Ennek oka lehet, hogy a 

tagállam elmulasztja az átültetésre adott határidőt, vagy az átültetés nem megfelelő, ilyenkor a 

tagállam jogsértést követ el. A Bíróság kimondta, hogy a tagállam felelőssége fennáll, 

bármelyik állami szerv cselekménye vagy mulasztása okozza is a kötelezettség megsértését.
12

 

Az EuB nincs könnyű helyzetben, hiszen amikor a végrehajtási kötelezettség megszegése 

tárgyában kell döntést hoznia, így gyakran különböző érdekek és különböző elvek között is 

döntenie kell. Az alapszabadságokat és a közösségi politikákat megfogalmazó szerződési 

rendelkezések által meghatározott közösségi célkitűzések megvalósulása érdekében a Bíróság 

a tagállami kötelezettségeket tágan értelmezte, a mentesülés feltételei vonatkozásában viszont 

                                                 
12

 77/69.sz., Bizottság kontra Belgium ügyben 1970. május 5-én hozott ítélet [EBHT 1970., 237.o.] 15. pont 



 8 

 

szűk korlátokat állapított meg. Számos szerződési rendelkezést közvetlenül hatályosnak 

nyilvánított és felállította a kölcsönös elismerés és egyenértékűség elvét.
13

  

A végrehajtási kötelezettség alóli mentesülés vonatkozásában az EuB szűken vonta meg a 

tagállamok mozgásterét. Az irányelvek átvételével kapcsolatos kötelezettségek megszegése 

miatt az EuB nem vizsgálja a kötelezettségszegés okait, nem fogadja el a különböző 

kifogásokat, csak azt vizsgálja, hogy a mulasztás, illetve az átültetés nem megfelelő teljesítése 

mennyiben befolyásolta az irányelv által meghatározott cél elérését (csak az eredményt 

értékeli).  

Mindezek alapján megállapítható, hogy a végrehajtási kötelezettség objektív kötelezettség, 

mely alól csak maga az uniós jogalkotó adhat felmentést. 

Kötelezettségszegés esetén az Európai Bizottság elsőként jogsértési eljárást indíthat (melynek 

eldöntése a Bizottság szabad mérlegelésén múlik), lehetőségét nyújtva a tagállamnak arra, 

hogy nemzeti jogát önként az uniós jog követelményeihez igazítsa.  

 

3.1. Az eljárás megindításának szükségéről való tudomásszerzés 

 

Az eljárás kiindulópontja a Bizottság tudomásszerzése a kötelezettségszegésről. Ez három 

forrásból is megtörténhet. Az első és akár automatikus forrásnak is nevezhető, az irányelvek 

átültetésére szolgáló tagállami intézkedésekre előírt határidőn belüli teljesítésre vonatkozó 

közlési kötelezettség elmulasztása (ami egyben jelentheti magának a teljesítésnek az 

elmulasztását is). Ez meglehetősen gyakori jogsértés.  

A második, ami jelentőségét tekintve nagyon fontos forrás a Bizottsághoz eljuttatott 

panaszok. Ez származhat magánszemélyektől, szervezetektől. A panaszban azt állítják, hogy a 

tagállam megsérti az uniós jogot és kérik a Bizottságot kötelezettségszegési eljárás 

megindítására.  

A harmadik forrás pedig a Bizottság hivatali szervezetének alkalmazottai általi 

tudomásszerzés.  

 

3.2. Az eljárás menete 

 

Az eljárás több lépésből áll, melyet megelőzhet egy információgyűjtési vagy vizsgálati 

szakasz. Ennek során a Bizottság (illetve annak hivatali szervei) felveszi a kapcsolatot az 

adott tagállam felelős állami szerveivel és megkísérlik tisztázni a tényleges helyzetet. 

Amennyiben megállni látszik a Bizottság állítása a kötelezettségszegést illetően, akkor az 

eljárás megszüntetéséről folynak a további egyeztetések. Abban az esetben, ha ezek a 

tárgyalások sikertelenül zárultak le, megkezdődik az úgynevezett adminisztratív vagy pert 

megelőző szakasz.  

Első lépésként a Bizottság hivatalos figyelmeztető levelet küld a tagállamnak, amelyben 

felkéri, hogy adott határidőn - rendszerint két hónap- belül tegye meg észrevételeit az uniós 

jog alkalmazásával kapcsolatos konkrét problémáról. Ezután a tagállam válaszának (vagy 

annak elmaradásának) függvényében a Bizottság dönthet úgy, hogy úgynevezett indokolással 

                                                 
13

 Dr. FÜLÖP Botond: A közösségi jog létrejötte, fejlődése, különös tekintettel az Európai Unió Bíróságának 

jogfejlesztő tevékenységére. (www.jogiforum.hu/publikaciok/51.1.0) 
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ellátott véleményt küld a tagállam számára, mely a keresetindítás elengedhetetlen feltétele. 

Ebben pontosan meg kell jelölni a felrótt kötelezettségszegést, valamint részletes indoklással 

kell ellátni arra vonatkozólag, hogy mi alapján nyert megállapítást a Szerződésből eredő 

kötelezettségének megsértése, és határidőt kell tűzni annak megszüntetésére. Ez a formális 

aktus két szempont miatt is fontos. Egyrészt lehetőséget ad a tagállamnak a 

kötelezettségszegés megszüntetésére, valamint lehetőséget nyújt a védekezésre való 

felkészülésre.  

Ha valamely tagállam még ekkor sem tesz eleget az indoklással ellátott véleményben 

foglaltaknak, következik a bírósági szakasz az EuB bevonásával. A védekezéshez való jog 

alapján a Bizottság nem róhat fel a tagállamnak keresetében több jogsértést, mint amit az 

indokolással ellátott véleménybe már belefoglalt.
14

 Ennél a szakasznál fontosnak tartom 

tisztázni, hogy a per nem a tagállami kormánnyal, hanem a tagállammal szemen indul. 

A jogsértést a Bizottságnak kell bizonyítania. Ahhoz, hogy a tagállam pernyertes lehessen, a 

Bizottság érveit (ténybeli és jogi érveit egyaránt) részletesen és megalapozottan kell cáfolnia. 

Az Európai Unió Bíróságának éves jelentéseiből kiderül, hogy a tagállamok az esetek kb. 

90% -ában pervesztesek.  

A Bíróság ítélete megállapító ítélet, semmilyen hátrányos jogkövetkezményről nem 

rendelkezik. Az ítéletben foglaltak végrehajtását haladéktalanul meg kell kezdeni és a lehető 

leghamarabb be kell fejezni. 
15

 

 

4. Magyarországgal szembeni kötelezettségszegési eljárás  

 

4.1. C-286/12 Bizottság kontra Magyarország /2012. június 7./ Szociálpolitika 

 

2012. január 1-jét megelőzően hazánkban a bíráknak, az ügyészeknek és a közjegyzőknek 

meg volt az a lehetőségük, hogy az általános nyugdíjkorhatár elérése után 70 éves korukig 

még folytathassák tevékenységüket. 2012. január 1- től ez a szabályozás módosult úgy, hogy 

az említett foglalkozást betöltő személyek szolgálati viszonya az általános nyugdíjkorhatár 

elérésekor megszűnik.  

A Bizottság e változtatások miatt kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az 

Európai Bíróságon. Kereseti kérelmében  különösen azt kifogásolja, hogy az új szabályozás 

bevezetését megelőző átmeneti időszak rendkívül rövid, tekintettel a szolgálati viszony 

kötelező felső korhatárának 70 évről 62 évre történő, drasztikus csökkentésére. Továbbá a 

Bizottság szerint az átmeneti időszak nem koherens a Magyarországon folyamatban lévő 

általános nyugdíjreformra tekintettel, amely az általános nyugdíjkorhatárt a 2014-től 2022-ig 

terjedő nyolcéves időszakban 62 évről 65 évre fogja emelni, ami – egy mindössze kétéves 

időszakot követően- a szolgálati viszony kötelező felső korhatárának ismételt emelkedéséhez 

is vezet.  

A Bizottság szerint a szabályozás hirtelen és az általános nyugdíjreformmal nem koherens 

megváltoztatása a most nyugdíjazott bírákat, ügyészeket és közjegyzőket az életkorukon 

                                                 
14

 VÁRNAY- PAPP (2010) i.m. 395. o.   
15

 C-131/84.sz. Bizottság kontra Olaszország ügyben 1985. november 6-án hozott ítélet [EBHT 1985., 3531.o.] 

7. pontja 
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alapuló indokolatlan hátrányos megkülönböztetéssel sújtja a szolgálatban maradó 

pályatársaikhoz képest. 

A nyugdíjkérdés kapcsán egy irányelv szabályait kell figyelembe venni: a Tanács 2000/78/EK 

irányelve (2000.november 27.) a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő 

bánásmód általános kereteiről, mely tiltja az életkoron alapuló munkahelyi hátrányos 

megkülönböztetést. (12., 25. preambulum- bekezdések).
16

 

 

4.1.1. Az Európai Unió szociálpolitikájának története és az eset jogi háttere 

 

Az Európai Unió szociálpolitikája két részre bontható, nemzeti szociálpolitikára és közösségi 

szociálpolitikára, melyek párhuzamosan, de egymással folyamatosan kölcsönhatásban 

működnek.  

Az európai szociálpolitika megteremtésének szüksége először 1957- ben merült fel. Ez a 

koncepció fennmaradt, de a tagállamok szabályai nem azonosak, mivel a nemzeti szociális 

ellátórendszerek szabályozása megmaradt a tagállamok kizárólagos hatáskörében.  

A közösségi szociálpolitika eszközeiként megkülönböztethetjük a szociális jogharmonizációt 

és a nyitott koordinációt.  

1998- ig az Európai Unióban a szociális jogalkotás nem a hagyományos szociális ellátásokat 

érintette, hanem elsősorban a munka világával kapcsolatos kérdéseket (pl. munkajog, 

esélyegyenlőség). E probléma megoldására hozták létre a nyitott koordinációt, mely 

közvetetten befolyásolja az Európai Unió a szociális ellátásokat és azokat nyújtó szociális 

ellátórendszereket. Ez egy közösségi politikai eszköz, amely a közösen elfogadott szakmai 

stratégia végrehajtását kéri számon a tagállamok kormányaitól.  Három területen fogadtak el 

irányelveket, mégpedig a munkavállalók jogainak védelme, munkahelyi egészség- és 

biztonságvédelem, illetve az egyenlő bánásmód biztosításának területén.  

Közösségi szintre került a célok meghatározása, de a szabályozás és a végrehajtás 

változatlanul a tagállamok kizárólagos hatásköre.  

Az egyenlő bánásmód elve 1957 óta folyamatosan a Közösség napirendjén szerepel. Az 1980-

as évek végén az egyenlő bánásmód fogalma mellett megjelent esélyegyenlőség fogalma.
17

 Ez 

két dolgot jelent, egyrészt a diszkrimináció tilalmát, vagyis a hátrányos megkülönböztetéstől 

mentes élethez való jog garantálását, illetve hogy a jogalkotó megköveteli, hogy a hasonló 

helyzetben lévő személyeket azonos módon kezelje, az eltérő helyzeteket pedig 

különbözőképpen szabályozza, értékelje.  

A Bizottság által is hivatkozott 2000/78/EK tanácsi irányelv (általános keretirányelv) célja az 

egyenlő bánásmód alkalmazása kizárólag foglalkoztatás terén, melynek hatálya kiterjed az 

életkorra is. 

 

4.1.2. 33/2012. (VII.17.) AB Határozata
18

 

 

                                                 
16

 DEÁK Beáta: Aktuális kötelezettségszegési eljárások Magyarország ellen, ACTA IUVENUM CAROLIENSIA 

II. Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Patrocinium Kiadó, Budapest, 2012. 77. o. 
17

 KENDE Tamás- SZŰCS Tamás: Bevezetés az Európai Unió politikáiba, Complex Kiadó Kft., Budapest, 2011. 
18

 A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény egyes rendelkezései 

alkotmányellenességéről. 
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Az Alkotmánybíróság e határozatában megállapította, hogy a bírák jogállásáról és 

javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 90. § ha) pontja, valamint a 230. §-a 

alaptörvény- ellenes és ezért azt hatályba lépésének napjára visszaható hatállyal (2012. január 

1.) megsemmisíti.  

Indokolásában kifejti, hogy a bírói függetlenség elvéből eredő elmozdíthatatlanság elve az 

Alaptörvény tételes szabálya és a történeti alkotmány vívmányai közé sorolható. Ennek 

értelmében egy értelmezési alapelv, amely mindenkire kötelező. Kimondja, hogy a bírói 

szolgálati jogviszonyok más közszolgálati jogviszonyokhoz képest hazánkban is fokozott 

alkotmányi védelemben részesülnek. A bírák függetlenek, csak a törvénynek vannak alávetve. 

A bírói függetlenség az igazságszolgáltatás függetlenségének legfontosabb garanciája. 
19

 A 

bírói függetlenség része a személyi függetlenség, ami nem jelent mást, hogy akarata ellenére 

nem mozdítható el helyéről csak sarkalatos törvényben meghatározott okokból és eljárás 

eredményeként. Ezt a garanciális szabályt fogalmazza meg az Európa Tanács Miniszteri 

Bizottságának CM/Rec(2010)12 számú, a bírákról: függetlenség, hatékonyság és felelősség 

címet viselő ajánlása 49-50. pontjában. 

A személyes függetlenség és az elmozdíthatatlanság elve összefüggésbe hozható a jogviszony 

megszűnésével. Az Alaptörvény előírta, hogy a „bíró szolgálati jogviszonya az általános 

öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig állhat fenn”. Viszont nem tartalmaz arra nézve 

rendelkezést, hogy ez milyen időponttól és mennyi időtartam alatt kell alkalmazni. Az 

általános öregségi korhatár mértéke és ennek az alkalmazására nyitva álló időtartam 

összefügg egymással a bíró elmozdíthatatlansága elvének érvényesítésekor (96. pont). Az 

Alaptörvény átmeneti rendelkezései meghatározzák azt, hogy az általános öregségi 

nyugdíjkorhatár mértékét milyen időtartam alatt kell érvényesíteni. Ez az időtartam 

viszonylag rövid, akár három hónap, amiből következik, hogy a bírói felső korhatár 

csökkentése viszonylag kis mértékű lehet, mert ellenkező esetben a bírói elmozdíthatatlanság 

elve sérül. A bírák szolgálati viszonya felső korhatárának mértékét az alkotmányozó, vagy 

ennek hiányában sarkalatos törvény viszonylag szabadon állapíthatja meg. Az Alaptörvényből 

konkrét életkor nem vezethető le. Az azonban igen, hogy új korhatár bevezetésének, ha ez a 

felső korhatár csökkentését, és nem a korábbi korhatár megemelését jelenti, csak fokozatosan, 

kellő átmeneti idő alatt, a bíró elmozdíthatatlansága elvének sérelme nélkül lehet helye 

(106.pon). 

Az alkotmánybírósági határozat nyomán nehéz feladat előtt áll mind a jogalkotás, mind a 

jogalkalmazás, hogy olyan megoldást találjon, amely az indítványozók különösen fontos 

érdeke mellett jogbiztonsághoz vezet. A bírói szervezet (a független bíróság) jogbiztonság 

talaján történő kiegyensúlyozott működése ugyanis legalább annyira érinti a bírói utat igénybe 

vevő, illetve az igazságszolgáltatás előtt álló állampolgárt, mint azt, akit a bírói korhatár miatt 

elvontak törvényes bírájától. Sőt az előbbi kör szélesebb, így a jogbiztonság igénye még 

szélesebben vetődik fel. Mindenesetre - a hatalmi ágak egymás iránti kölcsönös tiszteletét és 

együttműködését alapul véve - az Alkotmánybíróság nem hozhatott olyan döntést, amellyel 

alapvető zavart okoz az igazságszolgáltatás működésében. A határozat értelmezésénél ezt is 

figyelembe kell venni.
20

 

                                                 
19

 33/2012. (VII.17.) AB határozat IV.82. 
20

 DR. BALOGH-Békési Nóra: "Marbury felmentése" Jogtudományi Közlöny., 2012./10. sz. 422-430. o. 
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4.1.3. A Bíróság álláspontja 

 

A Bíróság 2012. november 6-i ítéletében megállapította, hogy nem lehet figyelemmel lenni 

arra a tényre, mely szerint az Alkotmánybíróság a fent ismertetett határozatával 2012. július 

16-án visszaható hatállyal megsemmisítette 2011. évi CLXII. törvény 90. §-a ha) pontját és 

230. §-át. Az állandó ítélkezési gyakorlat alapján a tagállami kötelezettségszegés meglétének 

kérdését a tagállamban az indokolással ellátott véleményben meghatározott időtartam 

lejártakor (mely 2012. április 7-én volt) fennálló helyzet figyelembevételével kell megítélni, 

és a későbbi változásokat a Bíróság nem veheti figyelembe. 

A Bíróság kimondta, hogy a szolgálati jogviszony automatikus megszűnésével, az ezen 

életkort elérő személyek, a hivatalban maradó személyekhez képest kedvezőtlenebb 

bánásmódban részesülnek. Ez a 2000/78 irányelv 2. cikkének (1) bekezdése és (2) 

bekezdésének a) pontja szerinti, közvetlenül az életkoron alapuló eltérő bánásmódot 

eredményez.  

A Bíróság megállapította, hogy a 2011. évi CLXII. törvény fentebb említett két rendelkezés 

megalkotása jogszerű céllal igazolható, de nem szükségesek a Magyarország által felhozott 

egységesítési cél megvalósításához. A Bíróság kimondta, hogy Magyarország nem 

hivatkozott olyan körülményre, amely alapján megállapítható lenne, hogy a szóban forgó célt 

semmilyen más, kevésbé kényszerítő rendelkezéssel nem lehet elérni. 

A Bíróság mindezek alapján azt a döntést hozta, hogy a vitatott rendelkezések olyan eltérő 

bánásmódot eredményeznek, amely nem felel meg az arányosság elvének, ezért a Bizottság 

keresetének helyt adott és megállapította Magyarország kötelezettségszegését.   

 

4.2. C-364/10 Magyarország kontra Szlovákia /2010. július 8. / Személyek szabad mozgása 

 

Sólyom László köztársasági elnök 2009. augusztus 21- én egy helyi társadalmi szervezet 

meghívására a szlovákiai Révkomáromba kívánt utazni, hogy beszédet mondjon Szent István 

szobrának avatási ünnepségén. Két nappal a tervezett látogatás előtt a három szlovák közjogi 

képviselő (államfő, kormányfő, házelnök) közös nyilatkozatot adtak ki, melyben azt 

kifogásolták, hogy a látogatás időpontja „érzéketlenül” lett megválasztva. A látogatás napján 

volt 41 éve, hogy a Varsói szerződés csapatai- köztük magyar katonák is- bevonultak 

Csehszlovákiába, hogy véget vessenek a prágai tavaszként ismertté vált reformfolyamatnak.  

A tervezett rendezvény megkezdése előtt a szlovák diplomácia szóbeli jegyzékben 

tájékoztatta a magyar szerveket arról, hogy északi szomszédunk biztonsági kockázatokra 

hivatkozva egy uniós irányelv alapján megtagadta a magyar köztársasági elnök belépését a 

területére. Már a magyar- szlovák határon járó Sólyom László a jegyzékben foglaltak 

tartalmára tekintettel végül nem kísérelte meg a Szlovákiába történő beutazást.  

Mivel a magyar kormány úgy vélte, hogy a Pozsony által hivatkozott uniós irányelv
21

 alapján 

nem lett volna megtagadható a magyar köztársasági elnök Szlovákiába történő beutazása ( 

mely egyébként  csak akkor tagadható meg, ha a beutazó személy magatartása valódi, 

közvetlen és kellően súlyos veszélyt jelent a társadalom valamely alapvető érdekére), ezért 

                                                 
21

 A 2004/38/EK irányelv, amelynek értelmében az EU tagállamainak biztosítaniuk kell, hogy az uniós polgárok 

beutazhassanak a területükre 
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hazánk az uniós jog megsértésének kimondására irányuló eljárás megindítását kérte a 

Bizottságtól. A brüsszeli szerv álláspontja szerint azonban a nemzetközi jog alapján a 

tagállamok fenntartják a jogukat a külföldi államfő területükre való belépésének 

ellenőrzésére, függetlenül attól, hogy az érintett államfő uniós polgár- e. Ezért Brüsszel 

szerint Szlovákia nem sértette meg az EU jogának az uniós polgárok szabad mozgására 

vonatkozó rendelkezéseit. 

Magyarország, mivel nem értett egyet az EuB álláspontjával maga indította meg az uniós jog 

megsértésének kimondására irányuló eljárást Szlovákia ellen az Európai Bíróság előtt.  

 

4.2.1. Főtanácsnoki indítvány 

 

Magyarország négy kifogást fogalmazott meg a Szlovák Köztársasággal szemben. Elsősorban 

hazánk azt állítja, hogy a Szlovák Köztársaság megsértette az EuMSz 21. cikk (1) bekezdését 

és a 2044/38/EK
22

 irányelvet, amikor megtiltotta Sólyom László köztársasági elnöknek, hogy 

belépjen a területére. Magyarország álláspontja szerint a tagállamok államfői hivatali idejük 

alatt is az Unió polgárai. Az Unión belüli szabad mozgás jogát csak a 2004/38/EK 

irányelvben meghatározott esetekben lehet korlátozni. Márpedig e rendelkezés akkor ismeri el 

a tagállamok számára a közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokon alapuló 

korlátozó intézkedések meghozatalának lehetőségét, ha ezek az intézkedések megfelelnek az 

arányosság elvének és kizárólag az érintett személy személyes magatartásán alapulnak. E 

korlátozások csak akkor alkalmazhatók, ha az érintett személy személyes magatartása valódi, 

közvetlen és kellően súlyos veszélyt jelent a társadalom valamely alapvető érdekére.  

Egyetértek Magyarország álláspontjával, mely szerint ez nem valósult meg.  

Második kifogásában Magyarország fennáll, hogy fennáll a veszélye az irányelv újbóli 

megsértésének veszélye, melyet megerősít a Szlovák Köztársaság által tett több nyilatkozat, 

melyek szerint a Sólyom Lászlóval szemben tanúsított magatartásuk nem sértette az uniós 

jogot.  

Harmadik kifogásában kifejti, hogy a szlovák hatóságok jogalkalmazása nemcsak önmagában 

a 2004/38 EK irányelv megsértését jelentette, hanem egyúttal a 2009. augusztus 21-i 

jegyzékben az ezen irányelvre hivatkozás maga kimeríti a joggal való visszaélés fogalmát, 

mivel a hatóságok ezzel a hivatkozással valójában a politikai célkitűzéseket kívántak 

érvényesíteni. 

Negyedik kifogásában Magyarország azt állítja, hogy ha a Bíróság arra a következtetésre 

jutna, hogy a jelen ügyben a nemzetközi jog szabályai alkalmazandók, nem pedig az uniós 

jog, úgy a Bíróságnak pontosítania kellene e szabályok személyi hatályát annak érdekében, 

hogy a tagállamok közötti kétoldalú kapcsolatok vonatkozásában tisztázza az EuMSz 21. cikk 

és a 2004/38 irányelv alkalmazásának korlátait (Főtanácsnoki indítvány 45. pontja).  

Számomra a főtanácsnoki álláspont néhol ellentmondásosnak bizonyult, mivel legelőször 

kimondja, hogy a Bíróság egyértelmű hatáskörrel rendelkezik, mivel a két tagállam közötti 

jogvita pontosan az uniós jog állítólagos megsértéséből ered. Később megfogalmazza, mellyel 

egyetértek, hogy ha az államfő közéleti jellegű látogatást keretében utazik, ennek soha nem 

                                                 
22

 2004/38/EK irányelv az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad 

mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról.  
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lehet személyes jellege, mivel az őt vendégül látó állam mindenekelőtt az államfő által 

képviselt közösséget fogadja.  És itt mondja ki, hogy nem létezik egyetlen nemzetközi 

megállapodás sem, amely általánosan meghatározná az államfők nemzetközi jogállását, illetve 

ebben a hivatalukban más állam területére való belépésükkel kapcsolatos kérdést.  

Később kimondja, hogy az uniós jog hatálya alá az tartozna, ha a diplomáciai kapcsolat a két 

ország között, emiatt az incidens miatt tartósan megromlana, amely ellentétes lenne e 

tagállamok azon kötelezettségvállalásával, hogy fenntartják azt a jószomszédi viszonyt, amely 

az Unióhoz való csatlakozásra irányuló döntésük lényegéhez tartozik. Végül arra a 

megállapításra jut, hogy nem valósult meg kötelezettségszegés és indítványozza, hogy a 

Bíróság utasítsa el a keresetet.  

 

4.2.2. A Bíróság ítélete röviden
23

 

 

A Bíróság ítéletében kimondta, hogy az uniós jogot a nemzetközi jog releváns szabályaira 

tekintettel kell értelmezni, mivel a nemzetközi jog részét képezi az uniós jogrendnek és ezáltal 

az is kötelező. Ebben az összefüggésben az EuB arra a megállapításra jutott, hogy az általános 

nemzetközi szokásjog szabályai, valamint a többoldalú egyezményekben foglalt szabályok 

alapján az államfő a nemzetközi kapcsolatokban olyan különleges jogállással rendelkezik, 

amely többek között kiváltságokkal és mentességekkel jár. 

Abból következően, hogy az államfő jogállását a nemzetközi jog szabályozza, az sajátos 

jellegű, ami azzal a következménnyel jár, hogy az államfő nemzetközi szinten tanúsított 

magatartására a nemzetközi jog, azon belül is a diplomácia kapcsolatok joga az irányadó. E 

sajátosság az ilyen jogállással rendelkező személyt az összes többi uniós polgártól 

megkülönbözteti.  

Következésképpen az körülmény, hogy valamely uniós polgár államfői hivatalt tölt be, 

igazolhatja az uniós jog által e személy részére biztosított szabad mozgáshoz való jog 

gyakorlásának a nemzetközi jogon alapuló korlátozását, vagyis az uniós jog nem kötelezi a 

Szlovák Köztársaságot arra, hogy biztosítsa Magyarország köztársasági elnökének a területére 

történő belépését.  

Az EuB azt is megállapította, hogy Szlovákia tévesen hivatkozott a 2004/38 irányelvre 

jogalapként, ez nem minősül az EuB ítélkezési gyakorlata értelmében vett joggal való 

visszaélésnek.  

Mindezek alapján a Bíróság Magyarország keresetét teljes egészében elutasította.  

 

 

Következtetés 

 

Magyarország bíróságai a csatlakozás óta számos előzetes döntéshozatali eljárást terjesztettek 

elő az EuB- nak, melyből sok még mindig folyamatban van, de jelentős része már lezárult. A 

kötelezettségszegési eljárások száma jelentősen kevesebb, melyből az a következtetés vonható 

le, hogy Magyarország számára az egységes uniós jogrend biztosítása a jogalkalmazás terén 

problematikusabb. Ennek okát abban találom, hogy az EuB értelmezése során egy bizonyos 
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 C-364/10. sz., Magyarország kontra Szlovák Köztársaság ügyben 2012. október 16-én hozott ítélet  
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uniós jog előírásának tartalmát vizsgálja. Az előterjesztő magyar bíró számára a nehézség 

abban áll, hogy az eljárás megindításával az éppen előtte folyamatban lévő konkrét jogvita 

eldöntéséhez vár segítséget. Mivel az EuB az EuMSz. 267. cikkének (1). bekezdése alapján 

absztrakt kérdésre kell választ adnia, így az előterjesztő bíróságnak ezt figyelembe véve 

ugyanilyen absztrakt módon kell megfogalmaznia kérdését, viszont a lehető leginkább az 

eldöntendő esetnek kell kiinduló pontként szerepelnie, annak érdekében, hogy az EuB válasza 

lehetővé tegyen számára egy döntést.  

Nyilvánvalóan csak azok az ügyek terjeszthetőek elő, amelyek valóban felvetnek uniós jogi 

kérdést, azaz, az EuB álláspontjának megismerése, a gazdasági egység, az emberi jogok, az 

alapvető szabadság jogok, valamint a jogállamiság érvényesülésének biztosítása érdekében 

válnak szükségessé. 
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