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I. Bevezető gondolatok 

 
 
Az Európai Unió ma már jogi értelemben véve is fejlett közösséget alkot, melyben a 

közösségi jogrend hatékonysága elsődlegesen az Európai Bíróság bíráskodásából, jogfejlesztő 
és jogharmonizációs munkájából ered, amelyre vonatkozóan a Costa v. Enel ítéletben a 
Bíróság a következőket mondta  „Az EGK Szerződés létrehozta saját jogrendszerét, mely 
hatálybalépésével a tagállamok jogrendszereinek szerves részévé vált és amelyet bíróságaik 
kötelesek alkalmazni”1. 

A fenti ítéletből levezethető, hogy a közösségi jog alkalmazása túlnyomórészt a tagállamok 
feladata. A tagállamok az alapító nemzetközi szerződés aláírásával egyedi, konkrét esetben 
történő jogalkalmazására vállaltak kötelezettséget. 

 
A tagállamok igazságszolgáltatása, figyelemmel arra, hogy a tagállamok jogorvoslati 

rendszerei, tekintettel eltérő történelmi fejlődésükre értelemszerűen nem egyformák, adott 
kérdésekben esetenként eltérő anyagi és alaki szabályokat tartalmaznak. Ezért az Európai 
Uniónak kiemelkedő szerepe van az Európai Unión belüli egységesség biztosítása 
tekintetében. Az egység biztosításának egyik eszköze, az erre a célra intézményesített 
kommunikációs csatornán zajlik a nemzeti bíró és az Európai Bíróság között: ez az előzetes 
döntéshozatali eljárás. A peres ügyeknek majdnem a fele az előzetes döntési megkeresésből 
adódik. 

 
Az EKSz 234. cikke létrehozza azt a jogintézményt, amellyel megelőzhető, hogy a 

tagállamokon belül a közösségi joggal ellentétes nemzeti joggyakorlat alakuljon ki.  
Az uniós intézményként működő bírói testületek, és a nemzeti bíróságok közötti 

együttműködést az előzetes döntéshozatali eljárás intézményesíti melynek fontosságára maga 
az Európai Bíróság többször is utalt már. 

 
II. Az előzetes döntéshozatali eljárás 
 
Szerződés az Európai Közösség létrehozásáról (EKSz) 234. cikk: 
„A Bíróság hatáskörrel rendelkezik előzetes döntés meghozatalára a következő 

kérdésekben: 
a) a Szerződés értelmezése; 

                                                 
1 Costa v. Enel ítélet 
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b) a Közösségi intézményeinek és az EKB jogi aktusainak érvényessége és értelmezése; 
c.) a Tanács által létrehozott testületek alapszabályainak értelmezése, ha az alapszabály 

ezt előírja. 
Ha egy tagállam bírósága előtt ilyen kérdés merül fel, és ez a bíróság úgy ítéli meg, hogy 

ítélete meghozatalához szükség van a kérdés eldöntésére, kérheti a Bíróságot, hogy hozzon 
ebben a kérdésben döntést. 

 
Ha egy tagállam olyan bírósága előtt folyamatban lévő ügyben merül fel ilyen kérdés, 

amelynek határozatai ellen a nemzeti jog értelmében nincs jogorvoslati lehetőség, e bíróság 
köteles a Bírósághoz fordulni2”. 

 
Az előzetes döntéshozatali eljárás, a nemzetközi jogból ismert eljárásokhoz 

/szerződésszegési, semmisségi, mulasztási, kártérítési, munkaügyi / képest az eljárás lefolyása 
tekintetében alapvetően eltér, azaz nem alkot önálló peres ügycsoportot, hanem a nemzeti 
bíróság előtt folyó jogvita részét alkotja. 

Az előzetes döntéshozatali eljárás minden nemzeti bírónak megadja azt a lehetőséget, hogy 
az előtte folyamatba lévő ügyben olyan kérdéssel forduljon az Európai Bírósághoz, amely egy 
közösségi jogi norma értelmezésével vagy érvényességével függ össze.  Nem keresetről van 
szó, hanem egy előterjesztésről, kezdeményezésről.  

 
A közösségi jog értelmezésére a fent idézett cikkely két előterjesztési eljárást különbözetet 

meg, egyrészt a közösségi jog érvényességét azzal a megkötéssel, hogy csak a közösségi 
szervek cselekményeit, illetve az EKB-t érinthetik, másrészt a közösségi jog értelmezésére 
lehet előterjesztést tenni, amely a Szerződésre, a Közösség szerveinek illetve az EKB 
cselekményeire és a Tanács által létrehozott intézmények szabályzatára  is vonatkozhat. 

„Mindkét lehetőség célja azonban közös: a közösségi jog jogszabályainak betartatása (…)s 
ezáltal szeretnék a tagállamok belső bíróságai számára lehetővé tenni azt, hogy az előttük 
folyó jogvita keretében helyesen tudják alkalmazni a közösségi jogot”3. A szerződés 
értelmezése egyben a közösségi jog értelmezését is jelenti, mivel a Szerződés az alapja a 
közösségi jognak. 

Azonban fontos kimondani, hogy „a nemzeti bíróságok nem mondhatják ki, hogy egy 
közösségi rendelkezés érvénytelen, mindössze a Bírósághoz fordulhatnak”4, ugyanakkor az 
„Európai Bíróság sem rendelkezik hatáskörrel a tagállamok nemzeti jogának értelmezésére, 
hanem előzetes döntést adhat a közösségi joggal kapcsolatban”5. 

A fentiek alapján a közösségi kérelem tárgya a Szerződés értelmezése, a Közösség 
intézményeinek és az EKB aktusainak érvényessége és értelmezése, illetve a Tanács által 
létrehozott testületek alapszabályának értelmezése. 

Az EK Szerződés az előzetes döntéshozatali eljárás alkalmazását a közösségi jog 
normáira korlátozza, tehát az előzetes döntéshozatal tárgya nem lehet a nemzetközi jog, a 
Bíróság annak hatályát és alkalmazhatóságát sem vizsgálhatja felül, s „a tagállami bíróság 
által megállapított tényállást sem értékelheti.”6 

 

                                                 
2 EKSz 234.cikk 
3 Stauder ítélet ,29/69 
4 314/85 Foto-Frost jogeset 
5 C-37/92 Vanacker jogeset 
6 Klopp-ítélet, 107/83 2971.o. 
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Ugyancsak „nem lehet az eljárás tárgya a nemzetközi jog összeegyeztethetősége a 
közösségi joggal”7. Az EKSz 234. cikk b) pontja szerint az Európai Bíróság hatáskörébe 
tartozik a közösségi intézmények jogi aktusainak érvényességére és értelmezésére irányuló 
előzetes döntéshozatal iránti előterjesztés is. A „közösségi intézmények jogi aktusai” 
kifejezésen főként az EKSz 249. cikke által kibocsátott aktusok értendők: rendelet, irányelv, 
határozat, ajánlás, vélemény, továbbá a Közösség által kötött nemzetközi szerződések. A 234. 
cikkből kitűnik, hogy az értelmezés és az érvényesség vizsgálata között különbség van. 

 
A legfontosabb különbség a két fogalom között, hogy míg minden közösségi jog, 

függetlenül normatív minőségétől értelmezési előterjesztés tárgya lehet, addig a 234.cikk (1) 
bekezdés b.) pontja maga szűkíti az érvényességi vizsgálat tárgykörét „ a közösségi szervek és 
az EKB cselekményeire”. Az „értelmezés” során az Európai Bíróságnak kizárólag arra a 
jogkérdésre kell választ adnia, hogy a szóban forgó szerződéses illetve azon alapuló norma 
tartalma miként értendő. „A Bíróság feladata arra korlátozódik, hogy a Szerződés szövegéből 
és szelleméből levezesse a közösségi jogi norma jelentését, míg ezzel szemben a tagállami 
bíró feladata az, hogy az ilyen módon értelmezett normákat a konkrét esetre vonatkoztatva 
alkalmazza”8.  

Megjegyzendő, hogy amennyiben a kezdeményező nemzeti bíróság tévesen fogalmazza 
meg az előterjesztett kérdést, a Bíróság nem fogja azt visszautasítani, hanem az adott 
közösségi jogi norma értelmezésére irányuló általános kérdéssé fogja átalakítani.  Az 
„érvényességi” vizsgálat során az előzetes döntéshozatali eljárással a Bíróság az előterjesztő 
bíróságot „az alkalmazandó jog tartalmáról tájékoztatja”9. 

 
Az előzetes döntéshozatali eljárás a bíróságok között eljárástípusként határozható meg, 

ennek megfelelően a Szerződés 234.cikk (1) és (2) bekezdése is kimondja, hogy megkeresést 
csak „egy tagállam bírósága” terjeszthet elő ha úgy ítéli meg, hogy „saját ítélete 
meghozatalához” „szükséges”. Az Európai Bíróság számos döntése tért ki a tagállami bíróság 
elnevezés értelmezésére. Természetesen a „bíróság” fogalma alatt elsősorban a mindenkori 
nemzeti jog „bíróság” elnevezéssel illetett szervét értjük. Azonban az Európai Bíróság 
kifejtette „egy szerv bírósággá történő minősítése a mindenkori jogvédelemi rendszerben 
elfoglalt szerepétől és feladatától függ.  

 
A bíróságnak alapvető formai és anyagi követelményeknek kell eleget tennie: a döntéshozó 

grémium függetlensége, törvényes megalapozottság, állandó jelleg, kötelező joghatás, a peres 
ügy fogalmának megfelelő jellege, jogszabály alapján történő döntéshozatal”10.  

 
Lényeges kérdés az előterjesztési jog és az előterjesztési kötelezettség megítélése. 

Főszabályként megállapítható, hogy minden nemzeti bírónak az előterjesztés 
kezdeményezésére joga van. Három esetben azonban a nemzeti bíró köteles előzetes döntési 
eljárást kezdeményezni az Európai Bíróság előtt. 

 
Az EKSz 234. cikk harmadik mondata szerint fennáll az előterjesztés kötelezettsége, „ha 

egy olyan nemzeti bíróság előtt folyamatban lévő ügyben merül fel közösségi jog releváns és 
tisztázandó kérdés, amelynek határozatai ellen a nemzeti jog értelmében nincs jogorvoslati 

                                                 
7 Hünermund-ítélet, C-292/92 
8 Da Costa-ítélet, 28-30/62 
9 Dalmas-ítélet 21/64, 
10 Vaassen-Göbbels-ítélet,61/65 
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lehetőség.” Ilyen bíróság tipikusan „az adott tagállam igazságszolgáltatási hierarchiájában 
legfelül elhelyezkedő bíróság”11 – pl. a magyar Legfelsőbb Bíróság.  

 
A szakirodalomban és az Európai Bíróság gyakorlatában is eltérő értelmezéseket találunk 

az utolsó fokú bíróság fogalma vonatkozásában.  
A konkrét felfogás szerint „az ítélkezési piramis csúcsán álló bíróságok mellett azon 

szerveket is kötelezettség terheli, amelyek időnként végleges döntéseket hoznak, de csak 
kizárólag abban az esetben ha a jogvita sajátosságából adódóan jogorvoslat nem lehetséges”12. 
Ezzel az állásponttal szemben az absztrakt álláspont szerint kizárólag a rangsorban legfelül 
álló bíróságok kötelezettsége ezen előterjesztés. Régebben a konkrét felfogás uralkodott 
azonban manapság figyelemmel az Európai Bíróság megnövekedett ügyszámára az absztrakt 
felfogás kezd teret nyerni. 

 
Alapvető kérdés annak eldöntése, hogy a „nemzeti jog értelmében nincs jogorvoslati 

lehetőség” fordulat hogyan értelmezendő. Az absztrakt nézőpont szerint a tagállam 
jogorvoslatra vonatkozó általános szabályai szerint értelmezendő, a konkrét nézőpont szerint 
viszont az érintett ügy szempontjából utolsónak minősülő bíró fórum lesz köteles az előzetes 
döntési eljárást megindítani.  

 
Amennyiben egy nemzeti bíróság megszegi előterjesztési kötelezettségét, kettős 

következménnyel kell számolni. Egyrészt a tagállam ellen az EKSz 226. és 227. cikke szerint 
szerződésszegési eljárás indítható az Európai Bíróság előtt, másrészt pedig egyes 
tagállamokban felmerül az ún. törvényes bíróhoz való jog, amit a magyar jog is ismeri, bár 
nem az alkotmányban szabályozza, hanem a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 
1997. évi LXVI.tv. 11.§ (1) bekezdésében: „Senki sem vonható el törvényes bírájától”. Mint 
nagyon sok jogintézmény vonatkozásában az előzetes döntéshozatali eljárás vonatkozásában 
is van etekintetben hiányosság, mégpedig az hogy a magyar jogrendszer jelenleg erre a fajta 
kötelezettségszegésre nem igazán tartalmaz hatásos szankciót.  

 
Az előzetes döntéshozatali eljárás megindításának tagállamon belüli eljárási feltételeit 

nem a közösségi jog, hanem a tagállamok eljárásjoga szabályozza. Az előzetes döntéshozatali 
eljárás kezdeményezéséről Magyarországon a 2003. évi XXX. törvény rendelkezik, mely 
módosítja a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényt, a nemzetközi magánjogról 
szóló 1979. évi 13. tvr-t és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényt. 

 
A törvény 2004. május 1-én lépett hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéskor 

folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kellett. Pp. hatálya alá eső ügyekben az illetékes 
magyar bíróság a Pp. új 155/A. §- a szerint végzéssel határoz, és egyidejűleg felfüggeszti a 
per tárgyalását.  

A végzésben meg kell fogalmazni az előterjesztendő kérdést, az annak megválaszolásához 
szükséges mértékben közölni kell a tényállást és az érintett magyar jogszabályokat. 

Azonban az Európai Bíróság az Unger ügyben, az előterjesztő bíróság elnökének egyszerű 
levelét is elfogadta hivatalos előterjesztésként. 

Az Európai Bíróságnak való kézbesítéssel egy időben az Igazságügyi Minisztériumot is 
tájékoztatni kell. Az előterjesztést kezdeményező végzés ellen külön fellebbezésnek van 
helye, de a kezdeményezésre irányuló kérelem ellen külön fellebbezés nincs. Külön 

                                                 
11 a már említett Foto-Frost-ítélet 
12 Vandersanden-ítélet 281/77 
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fellebbezésnek van viszont helye a Pp. 249/A.§-a szerint a másodfokú eljárásban az előzetes 
döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló kérelem elutasítása ellen.  

A módosított Be. 266.§ (1) bekezdésének új c) pontja értelmében a bíróság az eljárást 
hivatalból vagy indítványra felfüggeszti és megfelelő tartalommal határozatot hoz az 
előterjesztés kezdeményezéséről. 

 
Az Európai Bíróság előzetes döntésének hatálya vonatkozásában az alábbiakat kell 

kiemelni. 
Az Európai Bíróság döntése köti az előterjesztő nemzeti bíróságot. Azonban ez a kötőerő 

„nemcsak az előterjesztő bíróságra vonatkozik, hanem az adott tagállam valamennyi 
bíróságára, amely ugyanazon kérdésben dönt”13. „Az ítéletek a kihirdetésük napján válnak 
jogerőssé”14. 

 
Főszabályként megállapítható, hogy az előzetes döntéshozatali ítélet ex tunc hatályú, és 

csak kivételes esetekben, mégpedig a jogbiztonság érdekében állapít meg az Európai Bíróság 
ex nunc hatályt, azonban ezt csak a kérdéses ítéletben mondhatja ki15. 

 
Kiemelendő, hogy semmi sem akadályozza, hogy a tagállami bíró ugyanazon kérdésre 

ismételten előterjesztést tegyen. 
„Amennyiben egy előzetes döntéshozatali megkeresés során előterjesztett kérdés 

nyilvánvalóan egyezik egy már általa eldöntött kérdéssel a határozatában utalnia kell a 
korábbi ítéletre”.16 Ez a lehetőség a jog fejlődését szolgálja és ebben a vonatkozásban „az 
előzetes döntéshozatali ítéletek prejudikatív hatálya hasonlít a nemzeti jog legfelsőbb bírósági 
döntéseihez”17. 

 
IV. Végső áttekintés 
 
Az Európai Bíróság joggyakorlatában, továbbá az Európai Unió jogrendszerének 

alkalmazásában partnernek számító nemzeti bíróságok életében az előzetes döntési eljárás 
kiemelkedő helyet foglal el. 

Az előzetes döntéshozatali eljárás alapja az Unió és a tagállamok közötti együttműködés, 
ez az eljárás olyan kommunikációs csatorna, amelynek legfőbb célja az egységes 
jogértelmezés és jogalkalmazás az egyének érdekében.  

 
Éppen ezért rendkívül fontos hogy az Európai Bíróság és a  tagállami bíróságok „egy 

nyelvet beszéljenek”. Ezért a tagállami bíráknak az előterjesztett kérdést pontosan kell 
megfogalmazni, ugyanakkor az „Európai Bíróság a hiányosan megfogalmazott kérdéseket 
átfogalmazhatja, átértelmezheti, mely lehetőség több esetben váltott ki a tagállami 
bíróságokból ellenérzést”18. 

 
Problémaként fogalmazódott meg, az eljárás időtartama, amely megnehezíti az 

együttműködést. Ezen időtartam lecsökkentésére többféle javaslattal is lehetett találkozni, 
nevezetesen a közvetlen, formalitásoktól mentes kapcsolat kialakításának tervezetével, az 

                                                 
13 Bendetti-ítélet.52/76 
14 Eljárásrend 65.cikk 
15 Salumi-ítélet,24/86 
16 Eljárásrend 104.cikk 3§ 
17 U.Everling-ítélet 
18 Damiani-ítélet, 53/79 
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Európai Bíróság leterheltségének csökkentésével, azonban ezen megoldási lehetőségek 
gyakorlatban igen nehezen megvalósíthatóak, figyelemmel az Európai Unió folyamatos 
bővítésére, valamint a térbeli és nyelvbeli határok eltörlésének lehetetlenségére. 

A fenti nehézségek ellenére ki kell emelni, hogy az Európai Bíróság számos „nagy” ítélete 
előterjesztési megkeresésén alapult, például a közvetlen hatályra19, a piaci 
szabadságjogokra20vonatkozó döntések, s ezáltal az előzetes döntéshozatali eljárás 
intézményének meghatározó, kiemelkedő szerepe vitathatatlan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Van Gend-ítélet, 26/62 
20 Cassis de Dijon-ítélet,120/78 
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