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I. Bevezető gondolatok 

”[A] kezdet - mint mondják - az egésznek 

több mint a fele, s már a kezdet által sok 

minden megvilágosodik a felvetett 

kérdésekből.”
 1

 

 

1. Problémafelvetés 

 

Francis Fukuyama 1997-ben megjelent „Bizalom” című könyvében
2
 hosszasan 

taglalja, hogy a világ különböző kultúráinak
3
 alapvető eltérései milyen hatással voltak 

és vannak a gazdasági fejlődésre, nemcsak nemzeti, de globális szinten is. A mű 

üzenete, hogy egy nép, egy nemzet, egy ország gazdasági fejlődését nagyban 

determinálja a társadalom tagjai között évszázadok óta meglévő és folyamatosan 

változó bizalmi rendszer szintje. A bizalmi rendszer szintje túl azon, hogy döntő 

szereppel bír a gazdasági berendezkedés kialakulása kapcsán, különös hatással bír a 

gazdasági tranzakciók költségeire is. Az alacsony bizalomszintű társadalmakban 

alapvetően megnőnek a tranzakciók költségei. A tranzakciós költségek nemcsak 

közgazdasági, hanem jogi szempontból is értelmezhetőek, mind jogalkotási, mind 

jogalkalmazási vonatkozásban. Jogalkotási szempontból ez azt jelenti, hogy megnő a 

jogszabályok mennyisége és a szabályozás mélysége, mely értelemszerűen magával 

vonja a jogalkalmazás és jogérvényesítés intézményrendszerének bővülését is. Így 

megnő a peres ügyek száma, nagyobb szükség lesz a kazuisztikus, a laikusok által 

nehezen értelmezhető jogszabályokat alkalmazó jogászokra. Ezek mind a tranzakciók 

költségeit növelik, és így hatással vannak a gazdaság fejlődésére. Az egyes államok 

társadalmainak eltérő bizalmi szintje különös jelentőséggel bír az országhatáron 

átnyúló kereskedelmi tranzakciók vonatkozásában. A társadalom tagjainak egymással 

szembeni bizalmi szintje számos összetevőnek a függvénye. Bár alapvetően a családi 

rendszer erősségében gyökerezik, de egyéb tényezők is befolyással bírnak, mint 

                                                 
1
 Arisztotelész: Nikomakhoszi Etika, ford.: Szabó Miklós, Budapest, Európa Kiadó 1997, III. könyv, 7. o.  

2
  Francis Fukuyama: Bizalom, Európa Kiadó, Budapest, 2007. 

3
 Az európai államok (különösen annak vezető gazdasági hatalmai), Amerikai Egyesült Államok, Japán, Kína, 

valamint az ázsiai „kistigris” országok. Érdekesség, hogy a kultúrát államterület, és nem nemzetiség alapján 

vizsgálja.  
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például a globalizáció folyamata. Míg az előbbi a 20. század közepéig, végéig 

erőteljesen egy adott társadalom évszázadokon keresztül kialakult és persze állandóan 

változó kulturális hagyományainak a függvénye, az utóbbi fejlődésére, működésére és 

alakulására az egyes társadalmaknak a hatása már jóval kisebb. Annak, hogy a 

globalizáció folyamatában mely társadalmak kerülnek a győztesek, és melyek a 

vesztesek klubjába az adott társadalom kulturális hagyományain kialakult 

nemzetgazdaság globális szempontból vizsgált jelentősége lesz a meghatározó. Az 

államok közötti gazdasági együttműködés és annak hatására a globalizálódó gazdaság 

hatással van a társadalmi berendezkedésre, a társadalmi értékek alakulására. A 

kulturális hagyományok, és így a nemzetgazdasági fejlődési irányok még az Európai 

Unió tagállamai tekintetében is jelentős eltéréseket mutatnak. Ezért vetődik fel a 

kérdés, hogy a kultúra, és a társadalmi berendezkedés milyen hatással van, lehet az 

államok együttműködésének eredményeképpen megvalósuló jogalkotásra, illetve az 

így kialakuló közös szabályok megfelelő alkalmazására. Szintén megfogalmazandó 

kérdés, hogy az Európai Unió tagállamainak eltérő kulturális hagyományai miként 

manifesztálódnak az uniós jogalkotás, és az uniós jog tagállamok általi alkalmazása 

során. Az e kérdésekre adott válaszok folyománya, hogy az Európai Unió 

tagállamainak együttműködése mennyiben lehet sikeres, és gazdaságilag mennyire 

lehet versenyképes. Az uniós jogalkotás során kialakuló és formálódó nemzeti 

jogrendszerek hatékonyságára ugyanis jelentős hatással van a tagállamok eltérő 

társadalmi berendezkedése. 

 

A gazdaság fejlődésének – a nemzetgazdaság alanyai között meglévő bizalmon túl – 

szintén elengedhetetlen feltétele az információ. Az információs forradalom és az 

információs technológiák megjelenése és egyre szélesebb körben tapasztalható 

elterjedése kapcsán több jövőkutató víziója szerint a társadalomban meglévő 

hierarchiák megszűnnek, hiszen a hagyományos társadalmi berendezkedés alapja az 

információ birtoklása, az információ feletti rendelkezés kizárólagos vagy korlátozottan 

átengedett lehetősége. Az információ feletti rendelkezés a hatalom egyik attribútuma 

volt mindig is, és különösen az az olyan társadalmakban, ahol az információ tartalma, 

minősége, formája, elérhetősége a társadalom különböző csoportjai tekintetében 
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jelentős eltéréseket mutat.
4
 Az eltérések sok mindenből adódhatnak, és általában 

mesterséges beavatkozás hiányában rendre újratermelődnek, mégpedig egyre nagyobb 

mértékben.
5
  

  

Mindezek alapján látható, hogy a bizalom és az információhoz való hozzáférés és 

annak birtoklása nem választható el egymástól, hiszen összefüggnek, mind egyenes, 

mind fordított arányban. Az első esetben az önkéntes, a második esetben a kötelező 

információszolgáltatásról beszélhetünk. Hiszen minél jobban megbízunk valakiben, 

annál több dolgot árulunk el magunktól, magunkról. Ez igaz a gazdasági tranzakciók 

esetében is. A fogyasztói ügyletek körében ez azt jelenti, hogy amennyiben a 

fogyasztó interneten keresztül vásárol valamit, és a kereskedő többféle fizetési 

módozatot kínál fel számára, a fogyasztó hajlandó az átutalás helyett a bankkártyáját is 

használni. A második eset, azaz a fordított hatás akkor valósul meg, ha az interneten 

keresztül valaki egy számára ismeretlen kereskedőtől vásárolna. Ebben az esetben 

igyekszik a lehető legtöbb információt megszerezni a kereskedővel kapcsolatban, mely 

eredményességéhez sok esetben szükséges, hogy jogszabály kötelezze az érintett 

kereskedőt meghatározott adatok közlésére.   

  

Az információ és a bizalom egymásra kölcsönösen ható rendszerébe nagyon sokszor a 

jog, mint a bizalmi kapcsolat szempontjából külső elem, beavatkozik. A bizalmi 

kapcsolatokba történő beavatkozás azonban mindig kockázatos, hiszen éppúgy lehet 

erősítő, mint gyengítő hatása. Az alacsony bizalmi szinttel rendelkező társadalmakban 

a bizalmi szintet mesterségesen emelni próbáló, részletes szabályozást adó 

jogszabályok hatására bár nőhet a látszólagos bizalom a jog által szabályozott 

tranzakciók tekintetében, azonban a jogrendszer és a társadalom egészét szemlélve – 

                                                 
4
 A problémakört az internethez és az információs társadalom egyes elemeihez kapcsolódó területek vizsgálatán 

keresztül bemutatja: Subramanian, Ramesh és Katz, Eddan (szerk.): The global flow of information: legal, 

social, and cultural perspectives, New York : New York University Press, 2011. 
5
 A kérdés szervesen kötődik az információs társadalom jelenségéhez, fejlődéséhez. Erre a dolgozatom szűkebb 

témája miatt nem térek ki, de a következő művek áttekintésül és alapul szolgálnak az információs társadalom – 

már a 19. században meginduló – kialakulásával, illetve a jogi kihívásaival kapcsolatban: Bakonyi Péter: Az 

információs társadalom, MTA Jelenkor Történeti Igazgatóság, Budapest, 2000., 235. o.; Farkas János: 

Információs- vagy tudástársadalom?, Aula Kiadó, Budapest, 2002., 184. o.; Z. Karvalics László: Információ, 

társadalom, történelem, Typotex Kiadó, Budapest, 2003., 264. o.; James R. Beniger: Az irányítás forradalma - 

Az információs társadalom technológiai és gazdasági forrásai, Gondolat, Budapest, 2004., 758. o.; Az 

információs társadalom és a jog átalakulása, MTA, Budapest, 2002., 475. o.  
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kontraproduktív módon – bizalomcsökkentő hatása is lehet az ilyen szabályozásnak. 

Minél inkább részletes egy szabályozás, annál több problémát vet fel mind a 

jogalkotás, mind pedig a jogalkalmazás során. Jogalkotás során a jogalkotásban 

érintettek között, az érdekeik megfelelő érvényesítése érdekében vívott harcnak a 

hatására csökkenhet a bizalom, a jogalkalmazás szakaszában pedig a terjedelmes 

és/vagy kazuisztikus szabályozás alkalmazása és értelmezése jelent kihívást és 

problémát.
6
 Ez alapján, bár a cél a társadalomban meglévő eredendő bizalmi szint 

emelése lenne, de éppen a jogi szabályozás lehet az, amely nem képes e kihívásnak 

megfelelni. Különösen így lehet, ha alapjaiban heterogén bizalmi szintű közösségek – 

mint például az Európai Unió – viszonylatában kerül sor egységes szabályok 

megalkotására. Azonban, szabályozással megteremthető, és emelhető is a bizalmi 

szint, de csak akkor, ha az alulról jövő szabályozás, illetve a magán jogalkotási 

törekvéseknek az eredménye.
7
 Hosszútávon akkor képes a szabályozás a bizalom 

szintjének az emelésére, ha az az akár jog- akár önkéntesen alkotott magatartási 

szabály önkéntes elhatározáson alapuló követésén alapul.
8
 A cél az ideális 

szabályozással az kell hogy legyen, hogy amennyiben egy mesteri pontosságú 

metszéssel eltávolításra kerülne a rendszerből az érintett szabályozási eszközt, akkor is 

megmaradjon az eszköz hatására kialakult bizalmi szint.  

  

Mindezek alapján felvetődik a kérdés, mi lehet a jó cél, és mi lehet a jó eszköz. 

Természetesen ezt a kérdést nem általánosságban, hanem a dolgozatom tárgya 

tekintetében megfogalmazva teszem fel és szeretném megválaszolni. Az Európai Unió 

                                                 
6
 A szabályozás túlzott komplexitása eredményezheti annak kiüresedését és a gyakorlatban történő 

alkalmazhatatlanságát. Lásd: Reed, Chris im. 130 – 132. o. 
7
 Lásd ezzel kapcsolatban: Snyder, David V.: Private Lawmaking, in: Ohio State Law Journal, 64. (évf.), 371 – 

447. o.; Banakar, Reza, Power: Culture and Method in Comparative Law, A Review Essay of Comparative Law: 

A Handbook, edited by Esin Örücü and David Nelken, Oxford, Hart Publishing, 2007  in: International Journal 

of Law in Context, 2009 (5. évf.) 1. szám 69 – 85. o.; a szabályozásra egy esettanulmány: Infantino, Marta: 

Making European Tort Law: The Game and its Players, in: Cardozo Journal of International & Comparative 

Law, (20. évf.), 2010, 45-87. o. 
8
 Az internet viszonylatában alkalmazott magatartási kódexek általában három csoportba sorolhatóak: önkéntes 

kódexek, kötelező kódexek, valamint speciális esetekben a szolgáltatási szerződések is ilyennek minősülhetnek. 

Az elsőbe a különböző szektorális egyesületek és önszerveződő szervezetek által megalkotott szabályok 

sorolhatóak, a másodikba az olyan kódexek tartoznak melyek akár jogszabály, akár valamely szervezethez 

tartozás vagy tevékenység folytatása kapcsán kötelezően alkalmazandóak tipikusan egy adott földrajzi terület 

vonatkozásában, a harmadik csoportba pedig az olyan megállapodások tartoznak melyek általában egy 

szolgáltató vagy kereskedő által önmagára, ÁSZF-ben vállalt magatartási szabályok tartoznak. Lásd: Price, 

Monroe E. és Verhulst, Stefaan G. im. 31 – 32. o.  
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több mint egy évtizede az elektronikus kereskedelem folyamatos fejlődését és 

fejlődésének felgyorsítását próbálja elérni. Azonban az igazi cél természetesen nem az 

elektronikus kereskedelem fejlesztése, hiszen ez a gazdasági integráció szempontjából 

vizsgálva csak egy eszköz lehet. Az európai gazdasági integráció szempontjából 

vizsgálva a cél az európai gazdaság növekedése és versenyképességének folyamatos 

növelése. Az európai gazdaság szempontjából különös jelentősége van a digitális 

gazdaságnak. A kérdés ezért az, hogy ennek az igazi cél elérése érdekében 

meghatározott eszköznek, mely ezúton részcéllá válik, milyen eszközök útján lehet 

biztosítani az elérhetőségét és megvalósíthatóságát. Arra a kérdésre, hogy a digitális 

gazdaság vajon valóban a kor és a jövő egyik nagy lehetősége-e, nem tér ki a dolgozat, 

hiszen az nem jogi kérdés. Arra azonban igen, hogy az elektronikus kereskedelem 

során a bizalom miként biztosított, és ennek milyen hatása lehet az elektronikus 

kereskedelem fejlődésére.  

 

2. A vizsgálat tárgya 

 

Bár már lassan egy fél évszázad telt el az eredetileg katonai és kutatási célból 

létrehozott, számítógépeken alapuló informatikai világháló első elektronikus 

kereskedelmi tranzakciók céljára történő felhasználása óta,
9
 azonban a kérdés, hogy az 

elektronikus kereskedelem, vagy internetes kereskedelem
10

 milyen jogi szabályozási 

környezetben tud a leginkább és leghatékonyabban működni és fejlődni, még ma is 

aktuális. Megjelenésekor az internetre némelyek, mint az akkori világ jog által 

szabályozott területéből kiszakadt területre tekintettek, és önálló, a kor szabályaitól 

mentesen működő területként képzelték el.
11

 Úgy vélték, hogy az internet által 

                                                 
9
 Az elektronikus kereskedelemi tranzakciók gazdasági vonatkozásaival kapcsolatban lásd: Evans, David H. im. 

2 – 16. o. 
10

 Szándékosan használom a kettős terminológiát. Ennek oka, hogy számos, az interneten, mint platformon 

alapuló kereskedelemre vonatkozó jogforrás nem következetes e terminológiák használatában.  
11

 Lásd például John Perry Barlow 1996. február 8-án kelt nyilatkozatát, melynek már címe is sokat sejtető:„A 

Declaration of the Independence of Cyberspace”. A nyilatkozat a tartalmában is hasonlóan előretörő, Barlow 

szavait idézve: „Governments of the Industrial World… You are not welcome among us…. I declare the global 

social space we are building to be naturally independent of the tyrannies you seek to impose on us. You have no 

moral right to rule us nor do you possess any methods of enforcement we have true reason to fear. Governments 

derive their just powers from the consent of the governed. You have neither solicited nor received ours…. 

Cyberspace does not lie within your borders. … Cyberspace consists of transactions, relationships, and thought 

itself, arrayed like a standing wave in the web of our communications. Ours is a world that is both everywhere 
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teremtett világ, az ún. kibertér vagy cyberspace, egy teljesen szabad, sajátos terület 

ahol a hagyományos világban megalkotott szabályok nem vagy nem teljes mértékben 

alkalmazandónak. Egyes, már-már a radikalizmust megközelítő gondolkodók szerint 

az internet egy olyan új, nemzetközi tér, amely területen a nemzeti kormányoknak 

nincs, és nem is lehet befolyása. Természetes, hogy ez a megközelítés nem nyert 

szimpátiát az internetet ellenőrizni, és irányítani vágyó kormányzatok körében.
12

 Ezért 

az internet, a kibertér ellenőrzéséért vívott küzdelem már szinte az internet 

megszületésével egy időben megindult. Az eredetileg Európában, Svájcban feltalált 

rendszer továbbfejlesztése az Amerikai Egyesült Államok kutatóintézeteiben történt 

meg,
13

 így az első próbálkozások az internet kormányzat általi ellenőrzésének 

megakadályozása is itt jelentek meg.
14

 Bár izgalmas lenne annak vizsgálata, hogy 

milyen frontokon csaptak össze kormányzatok, civil szervezetek, felhasználók és 

anarchisták az internet feletti ellenőrzés megszerzéséért,
15

 azonban dolgozatomban egy 

másik aspektust szeretnék vizsgálni. Az elektronikus (interneten megvalósuló) 

kereskedelem szabályozásának európai kereteit vizsgálom,
16

 annak fényében, hogy az 

minként segíti elő az internet által teremtett új kereskedelmi és kommunikációs 

platform minél hatékonyabb felhasználását.
17

Az internet ellenőrzése és irányítása 

szorosan összefügg a felhasználásának lehetőségeivel, módjával és hatékonyságával. A 

hatékonyság, mint szempont meglehetősen szubjektív kategória. Bár számos minőségi 

és mennyiségi szabályozási kihívást von magával az internet megjelenése,
18

 sem az 

alul- sem pedig a túlszabályozás nem segíti sem az internet, sem pedig az elektronikus 

kereskedelem működését, fejlődését. A hatékonyság szempontjából ezért 

                                                                                                                                                         
and nowhere, but it is not where bodies live….Your legal concepts of property, expression, identity, movement, 

and context do not apply to us. They are all based on matter, and there is no matter here.” elérhető: 

https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html 
12

 A probléma áttekintő bemutatása kapcsán lásd: Reed, Chris im. 5 – 16. o. 
13

 Ehhez kapcsolódóan lásd: Michael L. Rustad: Internet Law in a Nutshell, Suffolk University Law School 

Research Paper No. 09-05. elérhető: http://ssrn.com/abstract=1329092 
14

 Lásd: Thierer, Adam és Wayne Crews, Jr Clyde: Who rules the net?: Internet governance and jurisdiction, 

Washington, D.C.,Cato Institute, 2003. 
15

 Az internet illetve az interneten folytatott cselekmények ellenőrzéséért vívott folyamatot nagyon jól és 

részletesen elemzi: Jack Goldsmith - Tim Wu: Who Controls the Internet?: Illusions of a Borderless World, 

Oxford University Press, Oxford, 2006. 219. o. 
16

 Az elektronikus kereskedelem által felvetett jogi problémák áttekintésével kapcsolatban lásd: Kondricz Péter - 

Tímár András: Az elektronikus kereskedelem jogi kérdései, Complex Kiadó, Budapest, 2000., 236 o. 
17

 Az interneten alapuló kereskedelem egyik jelentős fejlődési iránya a közösségi oldalakon belül kialakuló 

kapcsolatokra alapozott kereskedelem. Ezzel a spceiális területtel a dolgozatomban nem foglalkozom. A kérdés 

áttekintő bemutatása kapcsán lásd: Sparrow, Andrew im. 1 – 10. o.  
18

 Lásd: Kohl, Uta im. 35 – 39. o.  
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kulcsfontosságú a kényes egyensúlyi pont megtalálása a szabályozás mértéke 

tekintetében. A szabályozás mértéke, azaz a szabályozás terjedelme nem lehet 

elégséges szempont a hatékonyság megítéléséhez. A további vizsgálati szempont a 

szabályozás tartalmi minőségére vonatkozik. A szabályozás tartalma adja annak valódi 

értékét. A szabályozás tartama akkor segítheti elő a hatékonyságot és lehet a 

folyamatos fejlődés biztosítéka, ha a szabályalkotó és szabályalkalmazó a szabályozás 

által érintett felek érdekeit egyaránt figyelembe veszi, és kényesen ügyel azok 

megfelelő kezelésére. Így a következő vizsgálandó kérdés, hogy a kereskedelmi 

tranzakciókban részes felek érdekeinek képviselete és kiegyenlítése lehet-e eltérő az 

elektronikus kereskedelemi tranzakciókra vonatkozó szabályozásban a hagyományos 

formában megvalósuló tranzakciókra megalkotott szabályokban fellelhető 

megoldáshoz képest.
19

 Szükség van-e például ugyanolyan fogyasztóvédelmi 

előírásokra az elektronikus kereskedelmi tranzakciók esetében a joghatóság terén, mint 

a hagyományos formában létrejött ügyletek esetében? Ezt és a hasonló kérdéseket a 

hagyományos kereskedelmi ügyletek szabályozására létrejött szabályok céljainak és 

funkcióinak felderítésével, értékelésével, és az elektronikus kereskedelmi térben 

történő újragondolásával lehet megválaszolni.  

 

Az előzőek során szándékosan használtam a kissé határozatlan tartalmú szabályozás 

szót a jogi szabályozás terminológia helyett, mert az elektronikus kereskedelem 

szabályozása által felvetett kérdéseknek csak egy része szabályozható a jogi 

szabályozás által kínált eszközrendszerrel, egy része csak az önszabályozással,
20

 az 

önszabályozó testületek, illetve a piaci önszabályozó mechanizmusok útján nyerhet 

megfelelő kereteket.
21

 Tekintve a jogi és jogon túli körülményeket, az elektronikus 

kereskedelem nemzetközi szinten – értve ezalatt a heterogén regionális és globális 

szintet – csak korlátozott mértékben tud kialakulni és működni, igazából nemzeti 

illetve megfelelően homogén regionális szinten képes hatékonyan fejlődni. 

Természetesen ez egy – talán túlzottan is – általánosító gondolat, melynek 

valóságtartalmát csak számos tényező, mint például az igénybevett szolgáltatás alapján 

                                                 
19

 A kérdés kapcsán lásd: Reed, Chris im. 106 – 121. o.  
20

 Lásd pl. Polański, Przemysław Paul im. 86 – 87. o. 
21

 Az internet és az önszabályozás alapjai kapcsán lásd: Price, Monroe E. és Verhulst, Stefaan G. im. 14 – 21. o.  
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lehet megítélni. Mindezen kérdéseket az elektronikus kereskedelem során megjelenő 

bizalom vonatkozásában vizsgálom, különösen abból a szempontból, hogy az uniós 

jogi aktusokban megjelenő cél, a bizalom megteremtése és növelése mennyire lehet 

sikeres célkitűzés. 

 

3. Az értekezés felépítése 

 

A dolgozatomban azt vizsgálom, hogy az elektronikus kereskedelemre vonatkozó 

Európai Uniós jogi keretek miként kezelik az elektronikus kereskedelem során 

felmerülő egyes kérdéseket, mennyiben felelnek meg az elektronikus kereskedelem 

igényeinek, illetve mennyire tudják annak fejlődését elősegíteni. Az elektronikus 

kereskedelem fejlődése – amennyiben az infrastrukturális alapok adottak – alapvetően 

függ a gazdasági környezet bizalmi szintjétől. A gazdasági környezet bizalmi szintje 

nemcsak a gazdálkodó szervezet egymás közötti, vagy a fogyasztók irányában fennálló 

bizalmi kérdéseit foglalja magában, hanem a gazdálkodó szervezetek valamint a 

fogyasztók és a kormányzat, állam közötti bizalmi szintet is. A két változó közül az a 

jogi szabályozásnak a bizalmi szint alakulására vonatkozó hatását vizsgálom.  

  

Az Európai Unió jogrendjének megfelelően, az elektronikus kereskedelmi 

tranzakciókra alkalmazandó szabályok megtalálhatóak mind az elsődleges jogban, 

mind pedig a másodlagos jogforrások között, melyek alkalmazása és értelmezése 

tekintetében elengedhetetlen szerepe van az Európai Unió Bíróságának. Az elsődleges 

jog kifejezetten nem szól az elektronikus kereskedelemről illetve annak jogi 

vonatkozásairól, azonban az elektronikus kereskedelem kapcsán is megfelelően 

alkalmazódóak az elsődleges jog, az Alapszerződés belső piaccal és egyéb 

szakpolitikákkal kapcsolatos rendelkezései. Hasonlóan, az elektronikus kereskedelem 

területén megjelenő jogforrások jogalkotási alapja is az Alapszerződés 

rendelkezéseiben jelenik meg, illetve az Európai Unió Bíróságának a jogfejlesztő 

tevékenységének alapját jelentő eljárás alapjai is. Továbbá, bár nem találkozhatunk 

kifejezetten az elektronikus kereskedelemre vonatkozó szakpolitikával, azonban egyéb 

szakpolitikák megfelelő érvényesítése az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos 
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jogalkotás során is megjelenő követelmény. Az Alapszerződésen túl, az Alapjogi 

Charta rendelkezései között sem találunk az elektronikus kereskedelmi tranzakciókat 

közvetlenül szabályozó rendelkezéseket, azonban bizonyos alapjogok, mint például a 

vállalkozás szabadsága az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó uniós 

szabályok alkalmazása esetében is megfelelő érvényesülést kívánnak. Az Európai 

Unió jogalkotásában az elektronikus kereskedelmi tranzakciókra vonatkozó 

másodlagos jogforrások halmaza meglehetősen tág. A másodlagos jogforrások között 

találunk kifejezetten az elektronikus kereskedelemi tranzakciókat szabályozó 

jogforrásokat, de olyan általános jogforrásokat is, melyek nem kifejezetten az 

elektronikus kereskedelemi tranzakciókra vonatkoznak, azonban azokra is 

alkalmazandóak. 

 

Tekintve a dolgozat terjedelmi korlátait, az négy nagyobb egységre tagolt.  

 

Az első részben elsődlegesen az Alapszerződésnek a belső piacra vonatkozó 

rendelkezéseit vizsgálom az elektronikus kereskedelmre gyakorolt hatásuk 

szempontjából. Az európai gazdasági együttműködés alapjait az Alapszerződés 

tartalmazza, ezért bármilyen politikai irányvonal vagy másodlagos jogforrás csak az 

elsődleges jogforrás alapján és mentén létezhet. Az elsődleges jogforrás vonatkozó 

rendelkezéseinek az elemzése során elsősorban azt vizsgálom, hogy az elsődleges jog 

szabályainak alkalmazása során felmerülhet-e, hogy azokat az elektronikus 

kereskedelem vonatkozásában eltérően kell alkalmazni.  

 

Az értekezés második részében az Európai Unió információs társadalomra vonatkozó 

politikai akcióterveit, célkitűzéseit, programjait tekintem át. Ez különösen fontos része 

a dolgozatnak, mert bemutatja, hogy miként alakult, fejlődött az Európai Unióban 

egyrészt az elérendő cél meghatározása, másrészt a cél elérésének az eszköztára, 

melynek elemei az elektronikus kereskedelem jogi vonatkozásait szabályozni igyekvő 

másodlagos jogforrások. Érdekes vonala a politikai akcióterveknek és egyéb 

programoknak a bizalom folyamatos keresése, és a bizalomerősítő intézkedések 

megtételének folyamatos elhatározása.  
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A harmadik része a dolgozatnak az elektronikus kereskedelemre vonatkozó Európai 

Uniós másodlagos jogforrásait, mint a piaci bizalom megteremtésének lehetséges 

eszközeit tekinti át.  

 

Az értekezés negyedik része az elektronikus kereskedelemi tranzakciók 

vonatkozásában vizsgálja az Európai Unió egyes másodlagos jogforrásait a bizalom 

szempontjából két legjelentősebb elemére fókuszálva. Egyrészt a jogérvényesítéshez 

kapcsolódón a kollíziós jogi és joghatósági kérdésekkel foglalkozom. Másrészt a 

szerződéskötést megelőző, a bizalmi szint alakulása szempontjából jelentős kérdések 

közül az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató 

tájékoztatási kötelezettségével kapcsolatos szabályokat, kérdéseket vizsgálom. 

Természetesen a szerződéskötést megelőzően, a bizalmi szintre ható tényező lehet még 

a reklámmal, kereskedelmi kommunikációval és a kereskedelemi gyakorlatokkal 

kapcsolatos szabályozás is.
22

 Ezekről a kérdésekről részletesen azonban nem fogok 

szólni, mert az elektronikus kereskedelem szempontjából általában nem jelennek meg 

az általános szabályoktól eltérő szabályok. Bár sajátos kérdés a kéretlen kereskedelemi 

kommunikáció problémája, a probléma általános megemlítésén túl szintén nem szólok 

erről a kérdésről sem részletesebben, mert egyrészt terjedelmét tekintve egy külön 

értekezés tárgyát képezhetné, másrészt mivel az ügylet létrejöttével és teljesítésével 

kapcsolatban nincs közvetlen jelentősége, nem kapcsolódik szorosan a vizsgálat 

tárgyához. Az értekezésben nem tárgyalom a szerződés teljesítésére vonatkozó 

szabályokat, a hibás teljesítés valamint a szavatosság és jótállás szabályait. Teszem ezt 

annak ellenére, hogy a hibás teljesítéstől való félelem a fogyasztói bizalomdeficit 

egyik oka. Azonban az elektronikus kereskedelem vonatkozásában nem találkozhatunk 

speciális, az általánostól eltérő szabályokkal.
23

  

 

                                                 
22

 Az internetes reklámok fajtáival és reklámozás módjaival kapcsolatban lásd például: Susan Eastman - Douglas 

Ferguson: Reklámozás és marketing a médiában, kábelen és a világhálón, Jószöveg Műhely, Budapest, 2005., 

332.o.; Bányai Edit - Eszes István: Online marketing, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002., 176. o.  
23

 Lásd: az Európai Parlament és a Tanács 1999/44/EK irányelve (1999. május 25.) a fogyasztási cikkek 

adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól, HL L 171., 1999.7.7., 12—16. o. 
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Az értekezés a végén természetesen az összegzéssel, a következtetések levonásával 

zárul.   
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II. Az Európai Unió elsődleges jogforrásai és az elektronikus kereskedelem 

kapcsolata 

 

Az elsődleges jogforrások 

 

Az elsődleges jogforrásokhoz kapcsolódón elsődlegesen az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés,
24

 másrészt az Alapjogi Charta
25

 rendelkezéséit kell megvizsgálnunk, 

azzal, hogy vizsgálatom súlypontja az EUMSZ rendelkezéseinek a vizsgálatára és 

elemzésére helyeződik.  

 

1. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

 

Az EUMSZ második része szól a megkülönböztetés tilalmáról. A 18. cikkben 

kimondott diszkrimináció általános tilalma
26

 megfelelően érvényesül és 

érvényesítendő az elektronikus kereskedelemi tranzakciók tekintetében. Ezen általános 

tilalmat meghatározó elv végrehajtási rendelkezéseit találjunk meg az Alapszerződés 

egyes uniós politikákra vonatkozó rendelkezései között. A belső piac működésére 

vonatkozó rendelkezések szintén alkalmazandóak az elektronikus kereskedelmi 

tranzakciók vonatkozásában is.
27

 Mint az ismert, a belső piac egy belső határok nélküli 

térség, amelyben a Szerződések rendelkezéseivel összhangban biztosított az áruk, a 

személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása.
28

 Ahogy a későbbiekben arról 

szólni fogok,
29

 a belső piacnak és a belső piaci elveknek megfelelően érvényesülni kell 

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatban is. Erre egyrészt az 

                                                 
24

 Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe 

foglalt változata, Hivatalos Lap C 83, 2010. március 30. 
25

 Az Európai Unió Alapjogi Chartája, Hivatalos Lap C 83, 2010. március 30. 
26

 EUMSZ 18. cikk (az EKSz. korábbi 12. cikke) szerint a „Szerződések alkalmazási körében és az azokban 

foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül, tilos az állampolgárság alapján történő bármely 

megkülönböztetés.” 
27

 A kérdést tárgyalja: Weatherill, Stephen: The regulation of e-commerce under EC law: the distribution of 

competence between home states and host states as a basis for managing the internal market, in: Snijders, Henk 

és Weatherill, Stephen (szerk.): E-commerce law. National and Transnational topics and perspectives, Kluwer 

Law International, Hága, 2003, 9 – 27. o., különösen 10 – 14. o.  
28

 EUMSz. 26. cikk (3) bekezdés 
29

 Lásd: az i2010 akcióterv körében az egységes európai információs térség problémája 
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elsődleges jog rendelkezései miatt, másrészt egyes másodlagos jogforrások esetében
30

 

az érintett másodlagos jogforrás rendelkezéseiben foglaltak alapján kerül sor.
31

 Mind a 

négy gazdasági szabadság jelentőséggel bír az elektronikus kereskedelem fejlődése, 

működése szempontjából. Az áruk- és szolgáltatások szabadsága a közvetlenül az 

elektronikus kereskedelmi tranzakciók során értékesített áruk és szolgáltatások 

kapcsán jelentős, a letelepedés szabadsága az elektronikus kereskedelem 

szempontjából releváns gazdasági társaságok elsődleges és másodlagos letelepedése, a 

tőke szabad áramlása pedig a vonatkozó befektetések szempontjából fontos. A 

következőkben a négy gazdasági szabadság közül az áruk, szolgáltatások és 

letelepedés (személyek) szabadságáról szólok részletesebben, tekintve ezek közvetlen 

hatását az elektronikus kereskedelem megfelelő működésére. 

 

1.1. Az áruk szabad mozgására vonatkozó elsődleges jogi rendelkezések 

és az elektronikus kereskedelem 

  

Az áruk szabad mozgására vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandóak az 

elektronikus kereskedelmi tranzakciók vonatkozásában is. Mivel a dolgozatomnak 

nem célja az áruk szabad mozgását biztosító elsődleges jogi rendelkezések általános 

bemutatása és elemzése, ezért csak az elektronikus kereskedelem szempontjából 

különös rendelkezésekről, problémákról szólok a következőkben.
32

 Az áruk szabad 

mozgását biztosító keretek egyik eleme a tagállamok közötti behozatalra
33

 és a 

kivitelre
34

 vonatkozó mennyiségi korlátozások és azzal azonos hatású intézkedések 

                                                 
30

 Lásd például a később tárgyalandó, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2000/31/EK irányelv 

3. cikkét 
31

 „Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint … az uniós szinten kimerítő harmonizálás tárgyát képező területen tett 

bármely nemzeti intézkedést e harmonizációs intézkedés rendelkezései, nem pedig az elsődleges jog alapján kell 

megítélni…[amennyiben egy másodlagos jogforrás] nem [valósít] meg kimerítő harmonizációt … meg kell 

vizsgálni, hogy az EUMSZ 34. cikk és az EUMSZ 36. cikk kizárja‑e az alapügy tárgyát képezőkhöz hasonló 

nemzeti jogszabályokat.” Lásd: C-443/10. sz. Philippe Bonnarde kontra Agence de Services et de Paiement ügy, 

ítélet (EBHT-ban még nem közzétett) 22 - 23. valamint 25. pontok 
32

 Az áruk szabad mozgására vonatkozó belső piaci jog áttekintésével kapcsolatban lásd: Dienes-Oehm Egon – 

Erdős István – Király Miklós – Martonyi János – Somssich Réka – Szabados Tamás: Az Európai Unió gazdasági 

joga I. A belső piac és a közös kereskedelempolitika (szerk.: Király Miklós) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 

2010., 31 – 75. o.  
33

 EUMSZ. 34. cikk (az EKSz. korábbi 28. cikke) A tagállamok között tilos a behozatalra vonatkozó minden 

mennyiségi korlátozás és azzal azonos hatású intézkedés. 
34

 EUMSZ. 35. cikk (az EKSz. korábbi 29. cikke) A tagállamok között tilos a kivitelre vonatkozó minden 

mennyiségi korlátozás és azzal azonos hatású intézkedés. 
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tilalma. Az EUMSZ 34. és 35. cikkek tárgyi hatályának megszabása körében jelentős 

szerepe van Európai Unió Bíróságának a mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású 

intézkedés fogalmának meghatározása által. Az áruk szabad mozgása és az 

elektronikus kereskedelem összefüggéseinek vizsgálata körében egyrészt az áruk 

szabad mozgására vonatkozó egyes rendelkezések tárgyi hatályának értelmezésére, 

másrészt a szabad mozgás korlátozási lehetőségeinek tárgyalására kell kitérni.  

1.1.1. Az internetes értékesítés tilalma 

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások piacával kapcsolatban felmerülhető 

problémákat egy távolabbi nézőpontból, az interneten alapuló kereskedelem, 

üzletviteli eljárások fejlődése, kereskedési modellek tekintetében vizsgáljuk. A 

mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedések uniós fogalmát az Európai Unió 

Bírósága az un. Dassonville-formulában
35

 határozta meg, amikor kimondta, hogy a 

tagállamok minden olyan kereskedelmi szabályozását, amely közvetlenül vagy 

közvetve, ténylegesen vagy potenciálisan akadályozhatja az Unión belüli 

kereskedelmet, az EUMSZ 34. cikk szerinti mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású 

intézkedésnek kell tekinteni. E megközelítés következetes alkalmazást nyert az állandó 

ítélkezési gyakorlatban.
36

 A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint az EUMSZ 34. cikk 

magában foglalja a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének, a más tagállamban 

jogszerűen gyártott és forgalmazott termékek kölcsönös elismerése elvének, valamint 

az uniós termékek tekintetében a nemzeti piacokhoz való szabad hozzáférés biztosítása 

elvének a betartására vonatkozó kötelezettséget. Így mennyiségi korlátozásokkal 

azonos hatású intézkedéseknek kell tekinteni a valamely tagállam által meghozott 

olyan intézkedéseket, amelyeknek a célja vagy hatása a más tagállamokból származó 

termékekkel szembeni kedvezőtlenebb bánásmód biztosítása, valamint az árukra 

vonatkozó feltételekkel kapcsolatos szabályokat akkor is, ha ezek a szabályok 

                                                 
35

 „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.” Lásd: a 8/74. sz. Procureur du Roi kontra Benoît és Gustave Dassonville ügyben 

hozott ítélet (EBHT 1974., 00837. o.) 5. pontja 
36

 Lásd: C-443/10. sz. Philippe Bonnarde kontra Agence de Services et de Paiement ügy, ítélet (EBHT-ban még 

nem közzétett) 26 – 27. pontok, C-421/09. sz. Humanplasma GmbH kontra Osztrák Köztársaság ügy, ítélet, 

EBHT-ban még nem közzétett, 26. pont 
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különbségtétel nélkül minden termékre vonatkoznak.
37

 Az Keck ügyben
38

 kimondott 

piacra jutási teszt
39

 alapján mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedésnek 

minősül minden olyan egyéb intézkedés is, amely valamely tagállamban akadályozza a 

más tagállamokból származó termékek piacra jutását. Ugyanakkor az értékesítés egyes 

módjait korlátozó vagy megtiltó nemzeti jogszabályok más tagállamokból származó 

termékekre történő alkalmazása nem minősül mennyiségi korlátozással azonos hatású 

intézkedésnek, amennyiben e jogszabályok minden olyan érintett gazdasági szereplőre 

vonatkoznak, akik az adott állam területén gazdasági tevékenységet folytatnak, és 

amennyiben a szabályok sem de iure, sem de facto nem valósítanak meg 

diszkriminációt. Amennyiben ugyanis e feltételek teljesülnek, az ilyen típusú 

jogszabályok alkalmazása a más tagállamból származó, a fogadó tagállam által 

meghatározott szabályoknak megfelelő termékek értékesítésére nem akadályozza meg 

vagy nehezíti jobban ezen áruk piacra jutását, mint a fogadó tagországban előállított 

áruk esetében. Az elektronikus kereskedelem által teremtett új értékesítési modell – az 

internetes értékesítés – felvetette a problémát, hogy annak tilalma – azaz bizonyos 

áruk interneten keresztül történő értékesítésének tilalma – mennyiségi korlátozással 

azonos hatású intézkedésnek minősül-e.
40

 Amennyiben igen, akkor az internetes 

értékesítés tilalmát meghatározó tagállami jogszabályban megjelenő tilalmat el kell 

törölni, hacsak az nem igazolható. A kérdés az Európai Unió Bíróság előtt már 

meglehetősen hamar, 2001-ben megjelent.    

 

1.1.1.1. A Deutscher Apothekerverband (Doc Mooris) ügy 

 

Bíróság esetjogában az első eset e körben a Deutscher Apothekerverband (Doc 

Mooris) ügy
41

 volt. Az ügy tényállását tekintve első látásra meglehetősen egyszerű. Az 

alapeljárásban felperes Apothekerverband a német gyógyszerészek társadalmi és 

                                                 
37

 Lásd: a C-110/05. sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság ügyben hozott ítélet, (EBHT 

2009., I-00519. o.)  33 – 37. pontjai, illetve az azokban hivatkozott ítélkezési gyakorlat. 
38

 C-267/91. és C-268/91. sz. Bernard Keck és Daniel Mithouard elleni büntetőeljárás ügy, ítélet, EBHT 1993., 

I-06097.o. 
39

 ibid 15. pont 
40

 v.ö.: ibid 13. pont 
41

 C-322/01. sz. Deutscher Apothekerverband eV kontra 0800 DocMorris NV és Jacques Waterval ügy, EBHT 

2003., I-14887. o. 



22 

 

gazdasági érdekeinek képviseletére és védelmére alapított szövetség, mely 

tagszervezetein keresztül a Németországban található gyógyszertárak 85-90%-ának 

képviseletét látta el. Az alapeljárás egyik alperese, a hollandiai bejegyzésű DocMorris 

korlátozott felelősségű gyógyszer-kereskedelemmel foglalkozó társaság mely a 

hagyományosnak mondható értékesítési csatornákon keresztül értékesíti a termékeket 

Hollandia területén. Mind ezen tevékenysége, mind pedig a vonatkozó internetes 

oldala rendelkezett az illetékes hatóságok engedélyével, és azok felügyelete alatt 

működött. Az alapeljárás másik alperese egy holland gyógyszerész, aki egyébként 

hosszú ideig a DocMorris társaság igazgatója volt.  DocMorris és a holland 

gyógyszerész 2000  június 8-án kezdte meg az érintett internetes oldalon emberi 

felhasználásra szánt, orvosi rendelvényre vagy anélkül kiadható gyógyszereket 

értékesítését. Az érintett internetes oldal nyelve a német volt, hiszen nem volt titkolt az 

sem, hogy a megcélzott vásárlói réteg a német lakosság volt.
42

 Az alapügy alperesei 

kizárólag Németországban vagy Hollandiában engedélyezett gyógyszereket 

értékesítettek. A problémát az jelentette, hogy a német jog tiltotta bizonyos – az 

internetes oldalon is felkínált – gyógyszerek csomagküldő vállalkozás útján történő 

értékesítését, mert azok csak gyógyszertárakban voltak forgalmazhatóak. A felperes 

szervezet ezért eljárást indított a német fórum előtt a jelzett alperesekkel szemben. Az 

ügyben eljáró nemzeti bíróság észlelve, hogy a felmerült probléma uniós jogi 

szempontból különös jelentőséggel bír és az uniós jog értelmezését igényli annak 

megoldása, felfüggesztette az eljárást, és előzetes döntéshozatal céljából az Európai 

Unió Bíróságához fordult. 

  

A nemzeti bíróság által az EUMSZ 34. cikk hatályának értelmezése tárgyában 

előterjesztett kérdések első csoportja a következő volt: az olyan nemzeti szabályozás, 

amely tiltja az emberi felhasználásra szánt, kizárólag gyógyszertárban értékesíthető 

gyógyszereknek a más tagállamokban bejegyzett gyógyszertárak révén, a végső 

fogyasztó által interneten leadott egyéni megrendelést követően, csomagküldő 

vállalkozás útján történő kereskedelmi importját, sérti-e az áruk szabad mozgásának az 

elvét? Az ilyen nemzeti tilalom az EUMSZ 34. cikk értelmében vett azonos hatású 

                                                 
42

 Az alapügy tényállása kapcsán lásd: ibid 34 – 43. pontok 
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intézkedésnek minősül-e?
43

  Amennyiben igen, az EUMSZ 36. cikket úgy kell-e 

értelmezni, hogy az emberek egészségének és életének védelme miatti nemzeti tilalom 

igazolt, amennyiben az orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek kiadásának feltétele 

az eredeti orvosi rendelvénynek a feladó gyógyszertár általi előzetes kézhezvétele? 

Milyen követelményeket kell támasztani adott esetben az ilyen gyógyszertárral 

szemben a megrendelés, a csomag és a kézhezvétel ellenőrzését illetően?
44

 Végezetül, 

az előző kérdések más értékelést kaphatnak-e az EUMSZ 34. cikk és az EUMSZ 36. 

cikk alapján, ha az importáló országban engedélyezett olyan gyógyszerekről van szó, 

amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában lévő gyógyszertár előzetesen az 

importáló állam nagykerekedőjénél vásárolt?
45

 

 

A Bíróság a felmerült kérdéseket először a Németországban nem engedélyezett, majd 

a Németországban engedélyezett gyógyszerek vonatkozásában vizsgálta. Az utóbbi 

csoport vizsgálatát tovább osztotta az orvosi rendelvényre, illetve az anélkül kiadható 

gyógyszerekre. A Németországban nem engedélyezett gyógyszerekkel kapcsolatos 

kérdés témánk szempontjából nem különösebben jelentős, mert az uniós jog alapján az 

ilyen korlátozás nem minősül mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedésnek.
46

  

 

Az internetes értékesítés tilalma ezért igazából a Németországban engedélyezett 

gyógyszerek tekintetében érdekes. A Németországban engedélyezett gyógyszerekkel 

kapcsolatban az első megvizsgálandó kérdés, hogy a kizárólag gyógyszertárakban 

forgalmazható gyógyszerekre vonatkozó nemzeti tilalom mennyiségi korlátozással 

azonos hatású intézkedésnek minősülhet-e. A kérdés különös jelentőségét mutatja, 

hogy számos tagállam
47

 egyértelműen amellett állt ki, hogy az ilyen tilalom nem 

minősülhet mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedésnek. A német kormány 

ugyan elismerte, hogy a kizárólag gyógyszertárakban forgalmazható gyógyszerek 

csomagküldő vállalkozás útján történő értékesítési lehetőségének kizárása megnehezíti 

                                                 
43

 Lásd: az ügyben feltett első kérdés a) pontjában megfogalmazott alkérdést. ibid 44. pont   
44

 Lásd: az ügyben feltett első kérdés b) pontjában megfogalmazott alkérdést. id. 
45

 Lásd: az ügyben feltett első kérdés c) pontjában megfogalmazott alkérdést. id. 
46

 Lásd: ibid 47 – 54. pontok 
47

 Németország, Görögország, Franciaország, Ausztria 
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külföldi gyógyszertárak német piachoz való hozzáférését,
48

 azonban a gyógyszerész 

személyes jelenlétére vonatkozó német jog által előírt követelmény miatt, a 

Németországban lévő gyógyszertárak sem rendelkeznek korlátlan hozzáféréssel a 

teljes német piachoz. A német kormány érvelése alapján ebből pedig az következik, 

hogy a teljes német piac kiaknázásának a nehézsége ugyanúgy érinti a német és a 

külföldi gyógyszertárakat, tehát az érintett tagállami szabály nem diszkriminatív. A 

Bíróság nem értett egyet ezzel a gondolatmenettel az ítéletében.
49

 A Bíróság 

hivatkozott a mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések Dassonville 

formulában meghatározott fogalmára,
50

 kiemelve külön az intézkedés potenciális 

hatásának, illetve a kölcsönös elismerés elvének
51

 a jelentőségét.
52

 Mind a Dassonville 

formula, mind pedig a kölcsönös elismerés elve a termékre vonatkozó szabályokat 

érinti. A Keck ügyben tett elhatárolásnak megfelelően
53

 az értékesítési módra 

vonatkozó korlátozás abban az esetben nem minősül mennyiségi korlátozással azonos 

hatású intézkedésnek, amennyiben az nem diszkriminatív sem az adott tagállam 

területén gazdasági tevékenységet folytató gazdasági szereplők, sem pedig az érintett 

                                                 
48

 Ugyanis az utóbbiak kötelesek lennének saját gyógyszertárat nyitni Németországban. 
49

 Megjegyzendő, hogy a tilalmazott értékesítési módszer tekintettel annak a távollevők közötti megvalósuló 

jellegére a távollévők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló 97/7/EK irányelv tárgyi 

hatálya alá tartozik. Az irányelv 14. cikkében található minimumharmonizációs záradék alapján a fogyasztók 

magasabb szintű védelmének érdekében az irányelvi szabályoktól szigorúbb szabályokat is bevezethetnek, 

illetve fenntarthatnak. Az ilyez tagállami rendelkezések pedig rendelkezések az elsődleges joggal összhangban 

közérdekből korlátozhatják a hatályuk alá tartozó területen egyes áruk vagy szolgáltatások, különösen 

gyógyszerek interneten történő értékesítését. A kialakult ítélkezési gyakorlat szerint uniós szinten kimerítő 

harmonizáció tárgyát képező területen tett bármely nemzeti intézkedést a harmonizációs intézkedés 

rendelkezései, nem pedig az elsődleges jog alapján kell megítélni. Azonban az irányelv hivatkozott cikke 

kimondja, hogy az esetleges korlátozást az elsődleges joggal összhangban lehet csak fenntartani, ezért szükséges 

a vitatott nemzeti jogi rendelkezés összevetése az EUMSZ vonatkozó rendelkezéseivel. Lásd ehhez: Doc Morris 

ítélet 63 – 64. pontok 
50

  ibid 66. pont 
51

 Lásd: 120/78. sz., ReweZentral, „Cassis de Dijon”-ügyben 1979. február 20-án hozott ítélet [EBHT 1979., 

649. o.] 6., 14. és 15. pontját 
52

 Doc Morris ítélet 67. pont 
53

 A Bíróság a Keck ügyben  a korábbi ítéletekkel ellentétben az értékesítés egyes módjait korlátozó vagy 

megtiltó nemzeti jogszabályokat kimetszette a mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedések köréből, 

mert azok nem alkalmasak a nem alkalmas az Unión belüli kereskedelemnek a Dassonville-ítélet értelmében vett 

közvetlen vagy közvetett, tényleges vagy potenciális akadályozására Az áruk szabad mozgásának olyan 

akadályai minősülnek az EUMSZ 34. cikk szerinti mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedésnek, 

amelyek a jogszabályok harmonizálásának hiányában az árukra vonatkozó feltételekkel kapcsolatos szabályokat 

állapítanak meg, mint pl. a megnevezésre, a formára, a méretre, a súlyra, az összetételre, a kiszerelésre, a 

címkézésre, a csomagolásra vonatkozó szabályok. Tehát az áru piacra jutásával, piacra lépésével kapcsolatban 

határoznak meg tilalmat vagy korlátozást. E szabályok akkor is mennyiségi korlátozással azonos hatású 

intézkedésnek minősülnek, ha megkülönböztetés nélkül minden termékre vonatkoznak, amennyiben a 

szabályokat „nem igazolja olyan közérdekű cél, amely előbbre való az áruk szabad mozgásának 

követelményénél.” Lásd: Keck ítélet 15 – 16. pontok 



25 

 

termékek viszonylatában.
54

 A Bíróság ezért a továbbiakban a gyógyszerek internetes 

értékesítését tiltó tagállami rendelkezést e két követelménnyel vetette össze. 

Megállapította, hogy a német jogban előírt tilalom minden, mind a Németországban, 

mind a bármely más tagállamban letelepedett gazdasági szereplőre vonatkozik, ezért 

az a gazdasági szereplők tekintetében nem jelent diszkriminációt.
55

 A termékek 

tekintetében megvalósuló lehetséges diszkrimináció vonatkozásában azonban már nem 

volt ennyire egyértelmű a helyzet. A korábbi joggyakorlatban a Bíróság már kimondta, 

hogy az olyan nemzeti szabály, amely a gazdasági szereplőt megfosztja a piacra lépés 

nem okvetlenül az egyetlen, de az egyedüli hatékony módjától, nem egyeztethető 

össze az uniós joggal, hacsak nem igazolható.
56

 A termékek interneten keresztül 

történő értékesítésének tilalma hasonló lehet a tekintetben, hogy megfosztja a 

gazdasági szereplőket a más tagállami piacon történő megjelenés hatékony és 

gazdaságos eszközétől.
57

 A Bíróság hasonló érvrendszer alapján, az elektronikus 

kereskedelem fejlődése szempontjából előremutató módon, arra a megállapításra 

jutott, hogy az internetes értékesítésnek, mint a határon átnyúló értékesítés egyik 

módjának a tilalma hátrányosabban érinti a Németországon kívüli gyógyszertárakat a 

német területen lévő gyógyszertárakhoz képest, mivel a más tagállamban letelepedett 

gyógyszertárak számára az internet fontosabb eszköz a németországi piac közvetlen 

elérésének biztosításához. Ezért az internetes értékesítés tilalma a más tagállamban 

letelepedett gyógyszertárakat és így a más tagállamból származó gyógyszerek 

értékesítését jelentősebb mértékben sújtja, ezért az olyan nemzeti szabálynak 

tekinthető, mint amely a más tagállamból származó termékek piacra jutását jobban 

korlátozza, mint a belföldi termékekét, és így az mennyiségi korlátozással azonos 

                                                 
54

 Az értékesítési módra vonatkozó tagállami szabály nem minősül mennyiségi korlátozással azonos hatású 

intézkedésnek, „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.” Keck ítélet 16. pont  
55

 Doc Morris ítélet 69. pont 
56

 A Bíróság a De Agostini egyesített ügyekben kimondta, hogy a bizonyos termékek televíziós reklámozását 

tiltó svéd szabályozás megfosztja a más tagállamban letelepedett gazdasági szereplőt a potenciális svéd 

fogyasztók elérésének egyetlen hatékony módjától („the only effective form of promotion enabling it to 

penetrate the Swedish market”). Lásd: C-34/95., C-35/95. és C-36/95. sz. 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) egyesített ügyek, EBHT 1997. I-03843 o. 42 – 47. pontok 
57

 Lásd ehhez: Free Movement of Goods - Guide to the application of Treaty provisions governing the free 

movement of goods (Articles 28-30 EC), SEC(2009) 673 végső, 30 – 31. o.  
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hatású intézkedésnek minősül.
58

 Ha elvonatkoztatunk az alapügy tényállásától, 

egyetértve Mengozzi főtanácsnok egy későbbi ügyben kifejtett álláspontjával azt 

mondhatjuk, hogy a „Bíróság egyértelműen elismerte, hogy valamely árukategória 

interneten történő értékesítésének tilalma jobban sújtja a nemzeti területen kívül 

tartózkodó gazdasági szereplőket”.
59

 A Bíróság döntésével így elhárított egy 

potenciális akadályt mind a határon átnyúló, mind a tagállamon belüli elektronikus 

kereskedelem fejlődése elől. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy bár a Bíróság 

kimondta, hogy az internetes kereskedelem korlátozása az EUMSZ 34. cikk hatálya 

alá tartozó tagállami intézkedés, ezért az uniós jogba ütközik, a tagállamoknak az áruk 

szabad mozgására vonatkozó belső piaci jognak megfelelően lehetősége lehet 

mégiscsak bizonyos korlátozások bevezetésére.
60

 Azonban az ítélet jelentősége 

vitathatatlan, mert azáltal, hogy az internetes kereskedelem mint „értékesítési 

módozat” az uniós jog hatálya alá került, a tagállamok korlátozási lehetőségének a 

köre csökkent, hiszen így az azt korlátozó tagállami intézkedéseknek meg kell 

felelniünk az uniós jog gazdasági szabadságokat korlátozó tagállami intézkedésekkel 

szemben állított garanciális követelményeinek.  

 

1.1.1.2. A Dynamic Medien ügy 

 

A Bíróság a Doc Morris ügyet követően nem sokkal, 2006-ban újra azzal a kérdéssel 

szembesült, hogy bizonyos termékek internetes értékesítésének a tilalma 

összeegyeztethető-e az uniós jog szabad árumozgást biztosító rendelkezéseivel. Az un. 

Dynamic Medien ügyben
61

 a Bíróságnak ismét a német nemzeti jog szabályait kellett 

megvizsgálnia. Az alapügy alperese Németországban internetes honlapján és 

elektronikus kereskedelmi platformján keresztül kép és hanghordozókat értékesített 

csomagküldő kereskedelem útján. A társaság japán rajzfilmeket tartalmazó DVD-ket 

illetve videokazettákat importált az Egyesült Királyságból Németországba. Az DVD-

                                                 
58

 Doc Morris ítélet 73 – 76. pontok 
59

 Lásd: Paolo Mengozzi főtanácsnoknak a C-108/09. sz. Ker-Optika Bt. kontra ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális 

Intézete ügyben 2010. június 15-én előterjesztett indítványa, 66. pont 
60

Az internetes kereskedelmet korlátozó mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedésnek minősülő 

tagállami intézkedések igazolhatóságának tárgyalására nem e helyütt, hanem a következő alpontban kerül sor.   
61

 C-244/06. sz. Dynamic Medien Vertriebs GmbH kontra Avides Media AG. ügy, EBHT 2008 I-00505 o. 



27 

 

ket és videokazettákat a Németországba történő importot megelőzően az illetékes brit 

szervezet
62

 megvizsgálta és a kiskorúak védelmére vonatkozó brit szabályok alapján 

figyelmeztető címkével látta el. A címke szerint az adott filmeket csak 15 évesnél 

idősebbek tekinthették meg. A társaság versenytársa kezdeményezte a nemzeti 

bíróságnál, hogy az tiltsa el a társaságot az ilyen áruk internetes forgalmazásától, mert 

azok nem felelnek meg a vonatkozó német jogszabályoknak. A német jog ugyanis 

előírta, hogy a kiskorúak védelme érdekében csak olyan képhordozót lehet 

csomagküldő kereskedelem útján értékesíteni Németországban, melyet az illetékes 

német hatóság ellenőrzött és ellátott a korhatár-besorolásra vonatkozó nemzeti 

jelzéssel. A kérdéses képhordozók pedig csak a brit besorolással és címkével 

rendelkeztek. A kérdés előzetes döntéshozatali eljárás keretében került az Európai 

Bíróság elé, mely során a  Bíróságnak többek között
63

 arra a kérdésre kellett 

válaszolnia, hogy az olyan képhordozók csomagküldő kereskedés útján történő 

értékesítésére vonatkozó tilalom, amelyeket az illetékes hatóság nem ellenőrzött és 

nem sorolt be a kiskorúak védelme céljából, és amelyeken nincs feltüntetve az e 

hatóság által kibocsátott, arra vonatkozó megjelölés, hogy megtekintésük milyen 

korhatárhoz kötött, mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedésnek minősül-e 

az EUMSZ 34. cikkének értelmében.
64

 Az ügyben felmerült probléma annyiban tér el 

a Doc Morris ügyben felmerült kérdéstől, hogy ebben az esetben a nemzeti jog a 

termék megvizsgálását és valamint – adott esetben – az importált termék címkéi 

megváltoztatását követeli meg az internetes forgalmazhatóság követelményeként. A 

Bíróság hivatkozva az ítélkezési gyakorlatra a vitatott német szabályozást nem 

minősítette az értékesítésre vonatkozó előírásnak. Értékesítésre vonatkozó előírásnak 

ugyanis az olyan szabály minősül, mely a termékek forgalmazását bizonyos eladási 

helyekre szűkíti, és amely hatásánál fogva korlátozza a gazdasági szereplők 

                                                 
62

 British Board of Film Classification 
63

 A nemzeti bíróság a következő három kérdést terjesztette a Bíróság elé: 1) Ellentétes-e az EK 28. cikk szerinti 

áruk szabad mozgásának elvével az a német jogszabály, amely megtiltja az olyan képhordozók (dvd-k, 

videokazetták) csomagküldő kereskedés útján történő értékesítését, amelyeken nincsen feltüntetve, hogy azokat 

Németországban ellenőrzésnek vetették alá a kiskorúak védelme céljából? 2) Így különösen: [a]z ilyen 

képhordozók csomagküldő kereskedés útján történő értékesítésére vonatkozó tilalom azonos hatású 

intézkedésnek minősül-e az EK 28. cikk értelmében? 3)] Ha igen: [a]kkor is igazolható-e az ilyen tilalom az 

EK 30. cikk alapján, a [2000/31] irányelvre tekintettel, ha a képhordozót egy másik […] tagállamban vetették alá 

ellenőrzésnek a kiskorúak védelme céljából, és ezt megfelelően feltüntették rajta, vagy az ilyen, más […] 

tagállam általi ellenőrzés enyhébb intézkedésnek minősül ezen rendelkezés értelmében? Lásd: ibid 15. pont 
64

  ibid 16. pont 
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kereskedelmi szabadságát, anélkül, hogy szabályozná maguknak az érintett 

termékeknek a jellemzőit.
65

 Abban az esetben, ha az érintett termékeket a forgalmazás 

helye szerinti tagállam vonatkozó jogszabályaihoz kell igazítani, annak érdekében, 

hogy azok forgalmazhatóak legyenek az érintett tagállam területén, nem beszélhetünk 

értékesítésre vonatkozó előírásról.
66

 Ezért a Bíróság – nagyon következetesen – arra a 

megállapításra jutott, hogy az érintett német szabályozás nem minősülhet értékesítési 

feltételnek, mert az nem tiltja a képhordozók internetes értékesítését, hanem a termék 

jellegére vonatkozóan állapít meg követelményeket, így az a 34. cikk szerint 

mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedésnek minősül.
67

  

 

1.1.1.3. A Ker-Optika ügy 

 

Bizonyos termékek, kontaktlencsék, internetes értékesítésének a problémája merült fel 

2009-ben a magyar vonatkozású Ker-Optika ügyben
68

 is. Az ügy tényállása – alapjait 

tekintve – nagyon hasonlít a Doc Mooris ügy alaptényállásához annyiban, hogy a 

magyar jog szerint gyógyászati segédeszközt forgalmazni és kölcsönözni megfelelő 

működési engedéllyel rendelkező gyógyászatisegédeszköz-szaküzletben lehet.
69

 A 

Bíróság az ügyben követte a DocMorris ügyben felvázolt érvelést.
70

 Megerősítette a 

korábbi értelmezést, mely szerint valamely termék interneten történő eladására 

vonatkozó tilalom megfosztja a más tagállambeli gazdasági szereplőket e termék 

forgalmazásának egy különösen hatékony módjától, és így jelentős mértékben 

megnehezíti e termékeknek az érintett tagállam piacára jutását, ezért mivel nem érinti 

ugyanúgy az érintett termékek hazai gazdasági szereplők általi, és a más tagállambeli 

                                                 
65

 Lásd: ibid 31. pont  
66

 Lásd: ibid 31. pont, illetve az ott hivatkozott joggyakorlat: „the need in certain cases to adapt the products in 

question to the rules in force in the Member State in which they are marketed prevents the abovementioned 

requirements from being treated as selling arrangements”, C-390/99. sz. Canal Satélite Digital SL kontra 

Adminstración General del Estado, Distribuidora de Televisión Digital SA (DTS) részvételével zajlott ügy, 

EBHT 2002  I-00607 o. 30. pont  
67

 Lásd: Dynamic Medien ítélet 32 – 35. pontok 
68

 C-108/09. sz. Ker-Optika Bt. kontra ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete ügy, EBHT-ban még nem 

közzétett ítélet 
69

 Lásd: 7/2004 (XI. 23.) egészségügyi miniszteri rendelet 3. §-ának (1) bekezdése  
70

 Lásd: Ker-Optika ítélet 47 – 56. pontok 
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gazdasági szereplők általi forgalmazását, mennyiségi korlátozással azonos hatású 

intézkedésnek minősül.
71

 

 

1.1.2. Az internetes értékesítés reklámozásának tilalma  

 

1.1.2.1. Az internetes értékesítés reklámozásával kapcsolatos tilalom 

problémájáról 

 

A potenciális fogyasztók elérésének az egyik leghatékonyabb eszköze a reklám. 

Abban az esetben, ha bár az értékesítés nem tiltott, de a termékek reklámozása igen, 

ugyancsak nem beszélhetünk megfelelően működő belső piacról, hiszen az áruk és 

szolgáltatások szabadságának lehetséges eredményei csak korlátozott mértékben 

érhetőek el. Ezért különösen fontos annak vizsgálata, hogy az uniós jog miként kezeli, 

miként szabályozza az internetes értékesítés reklámozását. Itt nem magának az 

értékesítési módozatnak a reklámozására kell gondolni, hanem az interneten keresztül 

értékesített áruk és szolgáltatások reklámozását értem e problémakörbe tartozónak.  

 

1.1.2.2. A Deutscher Apothekerverband (Doc Mooris) ügy kapcsán felvetődő 

problémák és gondolatok 

 

A korábban tárgyalt Doc Morris ügyben felmerült az internetes értékesítés 

reklámozásának a tilalma is.
72

 A német jog ugyanis nemcsak a gyógyszerek internetes 

értékesítését, hanem az internetes értékesítés reklámozását is tiltotta. A vonatkozó 

német jogszabályok háromféle reklámtilalmat írnak elő a gyógyszerek 

vonatkozásában,
73

 melyek közül témánk szempontjából a kizárólag gyógyszertárban 

                                                 
71

 ibid 54 – 56. pontok 
72

 Lásd: az alapügyben feltett második és harmadik kérdés. Doc Morris ítélet 44. pont 
73

 A Heilmittelwerbegesetz (a gyógyszerek reklámozásáról szóló törvény, a továbbiakban HWG) tartalmazza a 

reklámtilalmakat. A reklámtilalmak első körét 3 bis §-a jelenti, mely szerint „[j]ogellenes az engedélyköteles és a 

gyógyszerkészítményekre vonatkozó rendelkezések szerint nem engedélyezett vagy engedélyezettnek nem 

minősülő gyógyszerek mindennemű reklámozása.” A reklámtilalmak második területét a csomagküldő 

vállalkozások reklámozására és a magánimport útján történő gyógyszervásárlásra felhívó reklámok alkotja. A 

törvény kimondja, hogy „[j]ogellenes az olyan gyógyszerek csomagküldő vállalkozás útján történő értékesítésére 

vonatkozó mindennemű reklám, amelyek csak gyógyszertárakban adhatók ki...[j]ogellenes továbbá a 

gyógyszerek televíziós vagy ... bizonyos gyógyszerek egyéni import útján történő megvásárlására irányuló 
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értékesíthető gyógyszerek csomagküldő vállalkozás útján történő – és így például az 

interneten keresztül történő – értékesítésére, valamint bizonyos gyógyszerek 

magánimport útján történő megvásárlására felhívó reklámokra vonatkozó tilalmat kell 

részletesen megvizsgálnunk.  

 

Az alapvető kérdés az, hogy a reklámtilalom megfosztja-e a kereskedőt attól vagy 

korlátozza-e őt abban, hogy elérje a más tagállami potenciális fogyasztókat és 

valamely, nem a letelepedése helye szerinti tagállam piacát. A probléma már jóval az 

interneten keresztül történő értékesítésre kifejlesztett megoldások elterjedését 

megelőzőn felmerült, úgy a nemzeti bíróságok mind az Európai Unió Bíróságának a 

joggyakorlatában, tipikusan a televíziós reklámokkal kapcsolatosan.
74

 Amennyiben 

megvizsgáljuk az érintett technikai eszközöket, és azok potenciális hatását a 

tagállamok határain átnyúló kereskedelemre, azt mondhatnánk pusztán a logika 

alapján is, hogy mivel a határon átnyúló televíziós reklám a témánk szempontjából 

releváns elemeit tekintve megegyezik az internetes reklámmal, analógia útján talán 

alkalmazható lehet a határon átnyúló reklámtilalmakkal kapcsolatos a bírósági 

joggyakorlat.
75

 Az Európai Unió Bíróságának a Keck ügyet követően kialakult 

joggyakorlata szerint amennyiben az érintett tilalom nem minősül diszkriminatívnak, 

akkor az – bár nem vitatottan hatása lehet az importra és exportra – általában nem 

minősül mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedésnek. Általában a teljes 

reklámtilalmak esetében merülhet fel leginkább a diszkrimináció gyanúja, mivel az 

nagyobb mértékben lehet hatással az importált termékekre.
76

  

 

                                                                                                                                                         
reklám.” Végezetül a német jog kimondja, hogy „[a]z orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek csak az 

orvosok, a fogorvosok, az állatorvosok, a gyógyszerészek vagy az e gyógyszerek kereskedelmére jogosult 

személyek körében reklámozhatók, [valamint] [a]z embereknél az álmatlanság, a pszichikai zavarok orvoslására 

vagy a kedélyállapot javításására irányuló gyógyszereket illetően, a szakmai környezeten kívül tilos azok 

reklámozása.” Lásd: ibid 31 – 33. pontok  
74

 Lásd például: C-412/93. sz. Société d'importation Edouard Leclerc-Siplec kontra TF1 Publicité SA és M6 

Publicité SA ügy, EBHT 1995., I-00179. o.; C-34/95., C-35/95. és C-36/95. sz. Konsumentombudsmannen (KO) 

kontra De Agostini (Svenska) Förlag AB (C-34/95. sz. ügy) és TV-Shop i Sverige AB egyesített ügyek EBHT 

1997., I-03843. o. 
75

 A határon átnyúló reklámtilalom kérdése hasonló problémát vet fel a szolgáltatások szabad áramlása kapcsán 

is, nevezetsen, hogy a reklámtilalom minősülhet-e a szolgáltatásnyújtás vagy a szolgáltatásban részesülés 

jogának a korlátozásának. Ezzel kapcsolatban lásd például: C-384/93. sz. Alpine Investments BV kontra Minister 

van Financiën ügy, EBHT 1995 I-01141. o.    
76

 Free Movement of Goods - Guide to the application of Treaty provisions governing the free movement of 

goods (Articles 28-30 EC), SEC(2009) 673 végső 27. o.  
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Visszatérve a Doc Morris ügyben felmerült problémára, azt kell megvizsgálni, hogy a 

kizárólag gyógyszertárban értékesíthető gyógyszerek interneten keresztül történő 

értékesítésére, valamint bizonyos gyógyszerek magánimport útján történő 

megvásárlására felhívó reklámokra vonatkozó tilalom kapcsán el kell-e térni a korábbi 

joggyakorlattól. A kérdés megválaszolása előtt látnunk kell, hogy különbséget kell 

tenni az engedély- illetve vényköteles, és a vény nélkül értékesíthető gyógyszerek 

reklámozása között, hiszen az egyik esetben maga az értékesítés is tiltott, míg a másik 

esetben az értékesítést nem lehet korlátozni. Az első csoportba tartozó gyógyszerek 

reklámjával kapcsolatban a Bíróság kimondta, hogy az ilyen reklámok tilalma nem 

ütközik az uniós jogba.
77

 A második csoportba tartozó reklámokkal kapcsolatban 

azonban a Bíróság eltérő álláspontra helyezkedett, és arra a megállapításra jutott, hogy 

az ilyen termékek interneten keresztül történő reklámozása viszont már az uniós 

jognak az áruk szabad mozgását szolgáló rendelkezéseibe ütközik.
78

  

 

A Bíróság ítélete egyértelművé teszi, hogy az internetes értékesítés reklámozásának 

tilalmára vonatkozó nemzeti szabályok nem egyeztethetőek össze az uniós joggal 

abban az esetben, ha olyan termék interneten keresztül történő promócióját szolgálja, 

mely egyébként az érintett tagállam területén szabadon forgalmazható, mert ebben az 

esetben az megakadályozná az érintett termék értékesítésnek egy módját.
79

  

 

1.1.3. A személyes használatra vonatkozó import tilalma 

 

1.1.3.1. A magánimport tilalmának általános kérdései 

 

A határon átnyúló elektronikus kereskedelem szükségszerű velejárója, hogy az érintett 

tagállami fogyasztók más tagállamokból is vásárolhatnak árukat. Az ilyen tranzakciók 

kapcsán előfordulhat, hogy olyan terméket vásárolnak az interneten keresztül más 

tagállamban letelepedett kereskedőktől, mely termékek esetében tiltott a 

                                                 
77

 Lásd: Doc Morris ítélet 145 – 147. pontok. 
78

 ibid 144. pont 
79

 v.ö.: ibid 147. pont 
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magánimport.
80

 A magánimport tilalma pedig különösen érdekes lehet az elektronikus 

kereskedelem fejlődése és működése szempontjából, hiszen az egyik előnye az 

elektronikus kereskedelemnek, hogy a fogyasztók számára olyan árukhoz történő 

hozzáférésre is lehetőséget biztosít, melyek az érintett fogyasztók tagállamában 

egyébként nem elérhetőek.  

 

A magánimport tilalmával már számos esetben foglalkozott az Európai Unió Bírósága, 

mely esetjogból két következtetést vonhatunk le. Egyrészt, a Bíróság a magánimport 

tilalmát az áruk szabad mozgására vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozónak 

tekinti, és mint ilyen, mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedésnek minősül. 

Másrészt, magánimport esetén is előfordulhat, hogy az érintett magánszemélyeknek az 

áruk behozatala kapcsán meg kell felelni azon feltételeknek, melyek az érintett áru 

importőreire vonatkoznak a behozatal egyes feltételeivel kapcsolatban.
81

 Mindezek 

alapján érdemes megvizsgálni, hogy internetes értékesítés során megvalósuló 

magánimport esetében miként alakul ezen elveknek az alkalmazása. Elöljáróban annyit 

azonban fontos megjegyezni, hogy abban különbözik a most tárgyalt problémakör az 

internetes értékesítés tilalmától, hogy ott a tagállamon belül is tiltott az internetes 

értékesítést, míg a magánimport tilalma esetében erről nem beszélhetünk. Itt ugyanis 

azokra az esetekre kell gondolnunk, ahol adott esetben az érintett áru értékesítése 

megengedett az interneten keresztül. Azonban a fogyasztó nem vásárolhat a másik 

tagállamban letelepedett kereskedőktől, mert ez érintett terméket nem importálhatja 

magánszemélyként. Az ilyen korlátozásoknak tipikusan az szokott az oka lenni, hogy 

az érintett áru tagállami piacon történő forgalmazására egy szereplőnek van – a 

nemzeti jog által biztosított – kiskereskedelmi monopóliuma.
82

 Amikor ilyen nemzeti 

                                                 
80

 A magánimport kifejezés alatt a személyes használatra történő behozatalt értem.  
81

 Lásd: Free Movement of Goods - Guide to the application of Treaty provisions governing the free movement 

of goods (Articles 28-30 EC), SEC(2009) 673 végső, 31 – 32. o. 
82

 EUMSZ 37. cikk: (1) A tagállamok minden kereskedelmi jellegű állami monopóliumot kiigazítanak oly 

módon, hogy az áruk beszerzési és értékesítési feltételeire vonatkozóan a tagállamok állampolgárai közöttne 

álljon fenn megkülönböztetés. E cikk rendelkezései minden olyan szervre vonatkoznak, amelyen keresztül 

valamely tagállam jogilag vagy ténylegesen, közvetlenül vagy közvetve ellenőrzi, irányítja vagy érzékelhetően 

befolyásolja a tagállamok közötti behozatalt vagy kivitelt. Ezeket a rendelkezéseket az állam által másokra 

átruházott monopóliumokra ugyanúgy alkalmazni kell. 

(2) A tagállamok tartózkodnak minden olyan új intézkedés bevezetésétől, amely ellentétes az (1) bekezdésben 

megállapított elvekkel, vagy amely korlátozza a tagállamok közötti vámok és mennyiségi korlátozások tilalmára 

vonatkozó cikkek hatályát. 
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szabállyal találkozunk, mindig meg kell vizsgálni, hogy az az EUMSZ 34. cikk hatálya 

alá tartozó tagállami intézkedés, vagy pedig az EUMSZ 37. cikk által szabályozott 

kiskereskedelmi monopólium.        

 

1.1.3.2. A Rosenberg és társai ügy 

 

A távértékesítés kapcsán felmerülő magánimport tilalmáról illetve a kiskereskedelmi 

monopóliumok kérdéséről az Európai Unió Bírósága a Rosenberg és társai ügy 

kapcsán gondolkodott el.
83

 Bár nem kimondottan az elektronikus kereskedelemi 

tranzakció nyomán létrejött ügyletkötéssel volt kapcsolatos az ügy, de az elektronikus 

kommunikációs csatornák igénybevételével kötött szerződések szempontjából 

jelentőséggel bír.  Az ügyben a Bíróság alapvetően azt vizsgálta, hogy az a nemzeti 

szabály, amely megtiltja magánszemélyek számára az alkoholtartalmú italok 

behozatalát az EUMSZ 34. cikkének vagy a 37. cikkének hatálya alá tartozik-e.
84

 A 

vonatkozó nemzeti szabályozás ugyanis, az alkoholról szóló törvény 

„Kiskereskedelem” című fejezetében egy kifejezetten erre a célra létrehozott állami 

társaság számára biztosította Svédországban a bor, az ászoksör és az égetett szesz 

kiskereskedelmi forgalmazását.
85

 Ez azt jelenti, hogy csak ettől a társaságtól, vagy 

csak rajta keresztül lehet alkoholos termékeket Svédországban kiskereskedelmi 

forgalomban beszerezni.
86

 Abban az esetben, ha valaki a társaság megkerülésével 

szerez be alkoholos italt külföldről, akkor a nemzeti jog szerint bűncselekményt követ 

el, ezért a jogellenesen behozott terméket el kell kobozni, kivéve, ha az ilyen 

                                                                                                                                                         
(3) [nem releváns a témánk szempontjából]. 
83

 C-170/04 sz. Klas Rosengren és társai kontra Riksåklagaren ügy, EBHT 2007  I-04071. o.  
84

 Az ügyben az előzetes döntéshozatalra vonatkozó kérdések a következőek voltak: „1) A [magánszemélyek 

megrendelés útján való közvetlen] behozatal tilalmát a kiskereskedelmi monopólium működése részének lehet-e 

tekinteni, és azt emiatt az EK 28. cikk által megengedettnek és csak az EK 31. cikk alapján értékelendőnek kell-e 

ítélni? 2) Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén az említett […] tilalom összeegyeztethető-e a kereskedelmi 

jellegű állami monopóliumokra vonatkozó, EK 31. cikkben előírt feltételekkel? 3) Az első kérdésre adott 

nemleges válasz esetén az EK 28. cikket úgy kell-e értelmezni, hogy azzal főszabály szerint ellentétes [az 

említett tilalom], a Systembolaget azon kötelezettsége ellenére, amely szerint megrendelésre be kell szereznie a 

raktárában nem tárolt alkoholtartalmú italokat? 4)  A harmadik kérdésre adott igenlő válasz esetén igazoltnak és 

arányosnak tekinthető-e az ilyen […] tilalom az emberek egészsége és élete védelmére tekintettel?” Lásd: 

Rosenberg ítélet 14. pont 
85

  ibid 5. pont  
86

  ibid 6. pont 
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intézkedés nyilvánvalóan aránytalan lenne.
87

 Azonban arra lehetőséget biztosított a 

nemzeti szabály, hogy a fogyasztók a nevezett gazdasági társaság útján rendeljenek 

külföldről a behozatal tilalma alá eső terméket. Amiért az ügynek jelentősége van az 

elektronikus kereskedelmi tranzakciók szempontjából az az, hogy az ügyben érintett 

magánszemélyek postai úton, a nevezett társaság megkerülésével rendeltek több láda, 

Spanyolországban készített és palackozott bort.
88

  A ládák lefoglalásra kerültek azzal 

az indokkal, hogy azok az alkoholról szóló törvény rendelkezéseire tekintettel 

jogellenesen kerültek behozatalra.
89

 A kérdés tehát az, hogy az ügyben megjelenő 

nemzeti szabály az EUMSZ 34. cikkének tárgyi hatálya alá tartozó mennyiségi 

korlátozással azonos hatású intézkedésnek minősül vagy sem. A Bíróság válasza: igen. 

Ugyanis meg kell vizsgálni, hogy az érintett nemzeti szabály az EUMSZ 37. cikkében 

szabályozott, kereskedelmi jellegű állami monopólium fennállására és működésére 

vonatkozó szabálynak tekinthető-e vagy sem,
90

 mert ha a szabály hatása elválasztható 

a monopólium működésétől, akkor azt az EUMSZ 34. cikke alapján kell értelmezni.
91

 

A Bíróság a nemzeti szabály vizsgálata kapcsán arra a megállapításra jutott, hogy 

mivel az nem szabályozza a belföldi kiskereskedelmi forgalmat az érintett termékek 

kapcsán,
92

 azért nem tekinthető olyannak, mint amely a monopólium „sajátos 

szerepének gyakorlására” vonatkozik.
93

 Ezért nem lehet azt mondani, hogy az érintett 

szabályozás a monopóliumnak a fennállásával
94

 illetve működésével
95

 lenne 

kapcsolatos,
96

 azért arra nem alkalmazható az EUMSZ 37. cikke, hanem azt az 

EUMSZ 34. cikke fényében kell értelmezni.
97

 Azt kell tehát megítélnünk, hogy az 

érintett rendelkezés minősülhet-e mennyiségi korlátozással azonos hatású 

intézkedésnek akkor, ha az érintett gazdasági társaságon keresztül a magánszemélyek 

                                                 
87

  ibid 9. pont 
88

 ibid 10. pont 
89

 ibid 11. pont 
90

 Lásd: ibid 19. pont, valamint a 17. pontjban hivatkozott ítélkezési gyakorlatot 
91

 ibid 18. pont 
92

 ibid 21. pont 
93

 ibid 22. pont 
94

 id. 
95

 „Ez a tiltó intézkedés azonban nem szabályozza ténylegesen a monopólium működését, mivel az svéd 

területen nem vonatkozik az alkoholtartalmú italok kiskereskedelmi értékesítésére. Közelebbről, az nem irányul 

sem a monopólium termékkiválasztási rendszerének, sem az értékesítési hálózatnak vagy az említett 

monopólium által elosztott termékek reklámjának szabályozására.” (kiemelések a szerző által) Lásd: ibid 24. 

pont 
96

 ibid 26. pont 
97

 ibid 27. pont 
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is tudnak külföldről alkoholos italokat rendelni. A Bíróság a kérdés megválaszolása 

kapcsán ítéletében hivatkozik a Dassonville-formulára,
98

 melyet az ügyben is 

alkalmazni kell. A Bíróság szerint két esetet kell megkülönböztetnünk: azokat az 

eseteket, amikor a fogyasztók olyan ital behozatalát kérik, mely szerepel a 

monopólium által kínált választékban, illetve azokat az eseteket, amikor a fogyasztó 

által rendelt ital nem szerepel a kínálati listán. Az utóbbi esetben a társaságnak a 

nemzeti jog alapján joga van elutasítani a fogyasztó megrendelését, azonban a 

fogyasztó ebben az esetben sem hozhatja be magánúton az érintett terméket az 

országba. A Bíróság szerint ez már önmagában mennyiségi korlátozással azonos 

hatású intézkedésnek minősül.
99

 További és általános probléma a nemzeti szabállyal 

kapcsolatban az, hogy a fogyasztók számos olyan teherrel szembesülnek a társaságon 

keresztül történő megrendelés során,
100

 melyekkel nem találkoznának, ha magánúton is 

importálhatnának termékeket.
101

 Ezért a Bíróság kimondta, hogy a nemzeti jog 

magánimportot tiltó rendelkezése az EUMSZ 34. cikk értelmében behozatalra 

vonatkozó mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedésnek minősül, még akkor 

is, ha az érintett társaság köteles a fogyasztók megrendelései alapján a terméket az 

országba behozni.
102

  

 

1.1.3.3. Jövőre vonatkozó következtetések 

 

A Bíróság ítéletének értelmezése alapján két következtetést vonhatunk le a 

magánimportot tiltó nemzeti rendelkezések elektronikus kereskedelemre gyakorolt 

hatásával kapcsolatban: egyrészt, amennyiben a nemzeti szabályozás alapján az 

érintett monopólium megfelel az EUMSZ 37. cikk szabályának, akkor nem lehet a 

nemzeti rendelkezést az EUMSZ 34. cikk alapján értelmezni, és így az nem minősül 

                                                 
98

 ibid 32. pont 
99

 ibid 33. pont 
100

 Ilyen terhek: a fogyasztóknak megrendelési lapot kell kitölteniük, a szállító ajánlatának elfogadása esetén 

vissza kell jelezniük, a megrendelést alá kell írni, a behozatalt követően el kell vinniük a termékeket. Továbbá a 

megrendelésnek el kell érnie egy bizonyos minimum mennyiséget, a fogyasztó nem határozhatja meg a szállítás 

idejét és egyéb feltételeket, a megrendelt italok csomagolását, a megrendelni kívánt palack típusát. Végezetül, a 

fogyasztó által fizetendő ár magában foglalja a szállító által számlázott italok költségén kívül a közigazgatási 

költségeket, a társaság szállítási költségeit, valamint egy bizonyos mértékű, 17%-os haszonrést. Nyilvánvaló, 

hogy ilyen költségekkel a vevő nem találkozna, ha magánimport útján hozná be a terméket. Lásd: ibid 35. pont  
101

 ibid 34. pont 
102

 ibid: 36. pont 
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mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedésnek, másrészt,  amennyiben az 

érintett termék importja semmilyen gazdasági szereplő számára sem megengedett, 

akkor egyértelműen mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedésről van szó. 

Természetesen, az igazolhatóságot ezekben az esetekben is vizsgálni kell.
103

  

 

1.1.4. A kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású 

intézkedések és az internetes kereskedelem kapcsolata 

 

1.1.4.1. Az EUMSZ 35. cikkének sajátos értelmezése 

 

Az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 35. cikkében meghatározott, exportra 

vonatkozó mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedések fogalmát a 

Groenveld ügyben
104

 hozott ítéletét követően a behozatalra vonatkozó mennyiségi 

korlátozásokkal azonos hatású intézkedések fogalmának tartalmi meghatározására 

kialakult Dassonville-formulában meghatározott körtől szűkebb tartalommal 

értelmezi.
105

 Az exportra vonatkozó Groenveld-formula
106

 szerint azon tagállami 

szabályok minősülnek a kiviteli vonatkozó mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású 

intézkedésnek, „amelyeknek az a célja vagy hatása, hogy sajátosan korlátozzák a 

kiviteli forgalmat, és ennek következtében a tagállam belső kereskedelme és 

exportkereskedelme között eltérő bánásmódot hoznak létre oly módon, hogy a hazai 

                                                 
103

 Ezzel a kérdéssel a jelen rész egy későbbi fejezetében foglalkozom. 
104

  C-15/79. sz. P.B. Groenveld BV kontra Produktschap voor Vee en Vlees ügy, EBHT 1979., 03409. o.  
105

 Megjegyzendő, hogy több esetben e fogalomtól elért a Bíróság, és nem követelte meg a formula utolsó 

fordulatának, azaz a „többi tagállam kereskedelmének vagy termelésének rovására” feltétel érvényesülését. Lásd: 

a C-205/07. sz. Büntetőeljárás Lodewijk Gysbrechts és Santurel Inter BVBA ellen ügyben Trstenjak főtanácsnok 

2008. július 17-én ismertetett indítványának 32. pontjában hivatkozott joggyakorlat. E kitérők azonban az 

ítélkezési gyakorlatot nem változtatták meg. A Bizottságnak az ügy tárgyalásán tett javaslata mellett Trstenjak 

főtanácsnok is indítványában ismételten javaslatot tett a ítélkezési gyakorlat megváltoztatására (49 – 66. pontok), 

azonban a Bíróság az ügyben hozott ítéletében hivatkozva és megerősítve a Groenveld-ügyben mondottakra 

fenntartotta a korábbi értlemezést. Lásd: ítélet 40. pont.  
106

 „national measure which have as their specific object or effect the restriction of patterns of exports and 

thereby the establishment of a difference in treatment between the domestic trade of a member state and its 

export trade in such a way as to provide a particular advantage for national production or for the domestic market 

of the state in question at the expense of the production or of the trade of other member states”. Lásd: Groenveld 

ítélet 7. pont  
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termelésnek vagy az érintett állam belső piacának különleges előnyt biztosítanak a 

többi tagállam kereskedelmének vagy termelésének rovására”.
107

  

 

1.1.4.2. A Gysbrechts-ügy 

 

Az internetes kereskedelem és a 35. cikk tárgyi hatályának a kérdése a Gysbrechts-

ügyben
108

 merült fel és szembesült vele az Európai Unió Bírósága. Az ügy egyik 

üzenete, ahogy azt Trstenjak főtanácsnok indítványában nagyon találóan megjegyzi, 

hogy „azon technológiák fejlődéséhez, amelyek lehetővé teszik az interneten keresztül 

folyó üzleti forgalmat és kereskedelmet, a fizetési feltételeknek is alkalmazkodniuk 

kell, amelyeknek hozzá kell járulniuk a fizetések biztonságához, az egyszerűséghez és 

a lehetőségekhez mérten minden érintett fél védelméhez.”
109

 Azonban az ügynek van 

egy másik, az uniós jog és a tagállami jog viszonyát alapvetően befolyásoló üzenete is, 

nevezetesen, hogy az uniós minimumszabályokat meghaladó nemzeti szabályok 

mennyiben és miként egyeztethetőek össze az arányosság elvével, illetve mondható ki, 

hogy azt megsértik vagy sem.
110

 Az alapügyben érintett belga jog ugyanis megtiltotta, 

hogy a távollévők között kötött szerződések esetén az eladó a fogyasztótól az elállási 

idő leteltét megelőzően előleg vagy más összeg megfizetését követelje. Továbbá, a 

nemzeti hatóság jogértelmezése alapján ebből a szabályból az is következik, hogy a 

kereskedő a fogyasztótól a hitelkártyájának az adatait sem kérheti meg az elállási idő 

leteltét megelőzően, mert a kereskedő ezzel visszaélve akár még a határidő leteltét 

megelőzően is megterhelheti a fogyasztó kártyáját.
111

 E gyakorlatból látható, hogy a 

nemzeti hatóságoknak a kereskedők irányában fennálló bizalmi szintje nagyon 

alacsony volt. Az ügyben érintett társaság étrend-kiegészítőket árusít internetes oldalán 
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 Lásd: C-205/07. sz. Büntetőeljárás Lodewijk Gysbrechts és Santurel Inter BVBA elleni ügyben hozott ítélet 

40. pontja 
108

C-205/07. sz. Büntetőeljárás Lodewijk Gysbrechts és Santurel Inter BVBA ellen ügy, EBHT 2008 I-09947 o. 
109

Lásd: Gysbrechts ügyben előterjesztett főtanácsnoki indítvány: 2. pont v.ö.: C-161/09. sz. Kakavetsos-

Fragkopoulos AE Epexergasias kai Emporias Stafidas kontra Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias ügyben 

hozott ítélet, EBHT-ban még nem közzétett, 25 – 31. pontok 
110

 Lásd ezzel kapcsolatban: Gschwandtner, Susanne: National Private Law Rules as Restrictions to Market 

Freedoms in: S. Gshwandter, V. Kosta, H. Schebesta and P. Verbruggen: The Impact of the Internal Market on 

Private Law of Member Countries, EUI Working Papers, LAW 2009/22, 31 – 45. o., különösen a 40 – 44. 

oldalak 
111

 „A gazdasági felügyelet álláspontja szerint a hitelkártya számának a termékek megrendelőlapján történő 

feltüntetése lehetővé tenné ...a, hogy [a kereskedő] a termékek árát az elállásra nyitva álló hét munkanapos 

határidő lejárta előtt beszedje, ami a törvényi követelmények megsértését jelentené.” Gysbrechts ítélet 13. pont 
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keresztül, és a vevőknek a termékek postai úton küldi el. A társaság szerződési 

feltételei szerint a megrendelt termékek árát a kézbesítést követően – ám még az 

elállásra biztosított határidő leteltét megelőzően – kellett megfizetni.
112

 A Belgiumba 

szállított termékek esetében a vételárat banki átutalással, postai átutalási megbízással 

vagy hitelkártyával történő fizetés útján lehetett teljesíteni, míg más országok esetében 

a hitelkártyás fizetés volt az egyedül elfogadott fizetési módozat. Hitelkártyával 

történő fizetés esetén pedig a vevő köteles volt a megrendelőlapon megadni a 

hitelkártyájának adatait. Mindezekből látható, hogy az ügy kiemelt jelentőséggel bír 

nemcsak a 35. cikk tárgyi hatályával kapcsolatban, hanem az internetes kereskedelem 

fejlődése szempontjából is. Hiszen itt alapvetően bizalmi kérdésről van szó. Egyrészt a 

nemzeti jogalkotó bizalmi szintjéről a kereskedőkkel szemben, másrészt a fogyasztó és 

kereskedő jogszabályi szinten korrigált esetlegesen alacsony bizalmáról. A nemzeti jog 

célja ugyanis nem más, mint a fogyasztónak az egyébként távollévő kereskedővel 

szembeni alacsony bizalmi szintjét olyan szintre emelni, hogy a fogyasztó ügyletbe 

bocsátkozhasson az érintett kereskedővel. Azt is láthatjuk, hogy a bizalmi szint 

mesterséges meghatározására tett nemzeti jogalkotói kísérlet inkább veszi figyelembe 

a fogyasztók érdekeit, mint a fogyasztónak szolgáltatásokat kínáló kereskedő – 

gazdasági – érdekeit, ezáltal pedig nem tulajdonít kellő súlyt az érintett piaci szereplők 

valós gazdasági érdekeinek, kockázatainak.
113

 Az Európai Unió Bíróságának elsőként 

azt kellett eldöntenie, hogy az érintett belga jogszabály illetve annak hatósági 

értelmezése tekinthető-e az EUMSZ 35. cikk hatálya alá tartozó kivitelre vonatkozó 

mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedésnek.
114

 A Bíróság a 35. cikk szerinti 

mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedés fogalom-meghatározása kapcsán a 

Groenveld-formulára hivatkozott, és a formula feltételeinek a fennállását vizsgálta. 

                                                 
112

Természetesen ezt a nemzeti jog és a szerződéses feltételek összevetésével lehetett megállapítani. A nemzeti 

jog hét munkanapos elállási határidőt állapított meg, míg a leszállított termékek árát a kézbesítésüktől számított 

nyolc napon belül kellett megfizetni. 
113

 A kockázatvállalás eltérő szintjét egyébként a belga kormány is elismerte, azonban sajnálatosan ennek 

ellenére úgy ítélte meg, hogy ez nem éri el az aránytalanság ingerküszöbét. Lásd: Gysbrechts ítélet 22. pont 
114

 Az előzetes döntéshozatalra felterjesztett kérdéssel a tagállami bíróság arra szeretett volna választ kapni, hogy 

„[a] kereskedelemről, valamint a fogyasztók tájékoztatásáról és védelméről szóló 1991. július 14-i belga törvény 

az EK 28–30. cikk szerinti azonos hatású intézkedések tilalmába ütköző intézkedésnek minősül-e annyiban, 

amennyiben e nemzeti törvény 80. cikkének 3. §-a megtiltja, hogy az elállásra kötelezően nyitva álló határidő 

lejárta előtt a fogyasztótól előleg vagy bármely más összeg fizetését követeljék, aminek az a következménye, 

hogy az áruk saját országban történő értékesítésére az említett törvény által gyakorolt tényleges hatás a más 

tagállamok állampolgáraival folytatott kereskedelemre gyakorolt hatásától eltér, és ezáltal az áruk – az EK 23. 

cikk által előírt – szabad mozgásának tényleges korlátozása valósul meg?” Lásd: ibid 16. pont 
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Megállapította a Bíróság, hogy a nemzeti jog tiltó szabálya jelentősebb hatással bír a 

más tagállamokba történő értékesítések esetében, például a szerződéses fizetési 

kötelezettségét nem teljesítő fogyasztókkal szembeni külföldi igényérvényesítés 

esetleges nehézségei miatt. Különösen nagy terhet jelenthet ez a csekélyebb vételárú 

termékek esetében.
115

 Továbbá, a nemzeti tilalom a nemfizetés kockázatával szembeni 

védelem hatékony eszközétől fosztja meg a kereskedőt, különösen a nemzeti hatóság 

szigorú jogértelmezése esetében, mely még akkor sem teszi lehetővé a bankkártya 

adatok bekérését, ha a kereskedő vállalja, hogy az elállási határidő lejártát megelőzően 

nem szedi be azon keresztül a vételárat vagy annak egy részét.
116

 A vitatott nemzeti 

szabályozás és gyakorlat még ha vonatkozik is minden, az ország területén gazdasági 

tevékenységet folytató gazdasági szereplőre, az a kivitelt jobban érinti,
117

 és megnöveli 

annak tranzakciós költségét, ezért az mennyiségi korlátozással azonos hatású 

intézkedésnek minősül.
118

 

 

1.1.5. A tagállami korlátozó intézkedések igazolása és az elektronikus 

kereskedelem kapcsolata 

 

Az áruk szabad mozgását szabályozó elsődleges jog és az elektronikus kereskedelem 

kapcsolatát tekintve megvizsgálandó, hogy az EUMSZ 36. cikk és a kényszerítő 

követelmények szerinti igazolási lehetőségek illetve azok alkalmazási feltételei
119

 – 
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 Lásd: ibid 42. pont 
116

 Lásd: ibid 41. pont 
117

 Lásd: ibid 43. pont 
118

 v.ö.: az Európai Unió Bírósága nem találta az EUMSZ 34. cikk hatálya alá tartozó tagállami intézkedésnek a 

más tagállami gazdasági szereplőket terhelő cautio judicatum solvi érvényesíthetőségét:„[t]ermészetesen egy 

ilyen jellegű intézkedés azon gazdasági szereplőket, akik bírósági keresetet kívánnak indítani, eltérő eljárási 

rendnek veti alá annak függvényében, hogy az érintett tagállamban rendelkeznek‑e illetőséggel, vagy sem. 

Ugyanakkor, amint … az a körülmény, hogy a más tagállamok állampolgárai e ténynél fogva vonakodnának 

áruikat az e tagállamban letelepedett és annak állampolgárságával rendelkező vásárlók számára értékesíteni, 

túlságosan bizonytalan és közvetlen ahhoz, hogy az ilyen nemzeti intézkedés az áruk Közösségen belüli szabad 

mozgása korlátozásának minősüljön …[a] Közösségen belüli kereskedelem esetleges módosulása és a szóban 

forgó eltérő bánásmód közötti okozati összefüggés tehát nem tekinthető bizonyítottnak.” Lásd: C-291/09. sz. 

Francesco Guarnieri & Cie kontra Vandevelde Eddy VOF ügyben hozott ítélet (EBHT-ban még nem közzétett) 

17. pont. Megjegyzendő, hogy a jelzett intézkedés viszont a felperes állampolgárságán alapuló, az EUMSZ 18. 

cikk első bekezdése által tilott közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósíthat meg, amennyiben az érintett 

tagállam saját állampolgáraitól nem követeli meg a biztosítékot. Lásd: ibid 19 – 20. pontok   
119

 „Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az áruk szabad mozgásának akadályozása az EUMSZ 36. cikkében 

felsorolt, közérdeken alapuló indokok valamelyikével vagy feltétlenül érvényesítendő követelményekkel 

igazolható. A nemzeti szabályozásnak mindkét esetben alkalmasnak kell lennie az általa elérni kívánt cél 
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arányosság, diszkrimináció mentesség, alkalmasság, szükségesség – miként 

érvényesülnek az internetes kereskedelmet korlátozó tagállami intézkedések 

esetében.
120

 Az igazolási lehetőségeket tekintve nincs olyan speciális, az elektronikus 

kereskedelemre vonatkozó korlátozási lehetőség, mely a gyakorlatban az elektronikus 

kereskedelem sajátosságaira figyelemmel külön, speciális értelmezést igényelne. Az 

uniós jog egységes értelmezése szempontjából ez nem is lenne lehetséges, hiszen a 

korlátozási ok a tagállami piachoz való hozzáférés korlátjának indokául szolgálhat, 

ezért az nem függhet az érintett tagállami piac elérésének a csatornájától. Viszont, a 

korlátozási lehetőségek alkalmazási feltételei tekintetében már más a helyzet. Ugyanis 

a korlátozási lehetőségek alkalmazási feltételei nagyban függnek az érintett 

értékesítési csatornától, ezért itt már elképzelhető, hogy az elektronikus kereskedelem 

tekintetében ezen feltételeket másként kell értelmezni mint a hagyományos 

kereskedelmi módozatok esetében. Az internetes értékesítés esetén a korlátozás – 

történjék az bármilyen okra történő hivatkozással – azt jelenti, hogy bizonyos 

termékeket nem, vagy csak korlátozottan lehet az adott tagállam területén interneten 

keresztül értékesíteni. Amennyiben összehasonlítjuk az internetes kereskedelem 

környezetét a hagyományos kereskedelmi módozatokkal, annak érdekében, hogy ne 

valósuljon meg diszkrimináció a két kereskedelmi mód uniós jogi elbírálásában, 

nagyon óvatosan kell eljárni a korlátozási lehetőségek alkalmazási feltételeinek az 

értelmezése során. Az egységes piac elveiből kiindulva az áruk szabad mozgása 

szempontjából nem tehető különbség az elektronikus kereskedelmi tranzakciók és a 

hagyományos módokon lebonyolított tranzakciókhoz kapcsoló árumozgások, illetve 

azok korlátozási lehetőségei között. A korlátozási lehetőségek lényegi tartalma abban 

áll, hogy bizonyos objektív okokra történő hivatkozással a tagállam 

megakadályozhatja valamilyen árunak a tagállami piacon történő megjelenését. 

Azonban tekintettel az elektronikus kereskedelem technikai megvalósítási 

                                                                                                                                                         
megvalósítására, és e szabályozás nem haladhatja meg az e cél eléréséhez szükséges mértéket” Lásd: Ker-Optika 

ítélet 57. pont 
120

 „[A]zoknak 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, és nem lépnek túl az elérni kívánt cél 

megvalósításához szükséges mértéken” Lásd: C-55/94. sz. Reinhard Gebhard kontra Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati e Procuratori di Milano ügyben hozott ítélet  (EBHT 1995  I-04165. o. ) 37. pont 



41 

 

platformjának a sajátosságaira, módosulhatnak-e, és amennyiben igen miként, az 

alkalmazási feltételek határvonalai, gondoljunk akár az alkalmasság, az arányosság 

vagy a szükségesség feltételére. Hiszen lehetséges, hogy amíg a hagyományos 

kereskedelmi környezetben valamilyen korlátozás arányos és szükséges, addig az 

elektronikus kereskedelem technológiai környezetében már más, kevésbé korlátozó 

eszközök útján is elérhető a kívánt cél, ezért a teljes korlátozás már nem lesz 

igazolható.  

 

A korábban tárgyalt Ker-Optika ügyben is felmerült, hogy a vitatott magyar jogszabály 

által a közegészség védelme érdekében
121

 bevezetett mennyiségi korlátozással azonos 

hatású intézkedés mennyiben felel meg az arányosság követelményének, azaz a 

kontaktlencsék interneten keresztül történő árusításának teljes tilalma helyett kevésbé 

korlátozó eszközzel is elérhető lehetne-e az emberek egészségének a védelme. A 

főtanácsnoki indítvány egyértelműen arra az álláspontra jut, hogy igen, ugyanis a teljes 

korlátozás több tekintetben is túllépi az arányosság küszöbét.  

 

Az első érv, amiért a magyar szabályozás nem felel meg az arányosság feltételének 

arra épült, hogy a magyar jogszabályban megkívánt tárgyi feltétel – azaz a 18 m2-es 

minimális alapterület – túlságosan korlátozó feltétel, ugyanis megakadályozza, hogy 

az adott tagállamban üzlethelyiséggel nem rendelkező vállalkozók megjelenjenek a 

tagállami piacon.
122

 Az üzlethelyiség, mint követelmény indoka az volt, hogy kellő 

hely álljon rendelkezésre a szakértelemmel rendelkező optikusok számára a 

vizsgálatok elvégezéséhez, illetve az ahhoz szükséges eszközök tárolásához.
123

 Ez 
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 Mind a főtanácsnoki indítvány, mind pedig a bírósági ítélet kimondja, hogy az érintett korlátozás igazolása 

kapcsán jogszerűen lehet hivatkozni az emberek életének és egészségének a védelmére. (Lásd: Főtanácsnoki 

indítvány 70 – 73. pontok, Ítélet 58 – 59. pontok.) Megjegyzendő, hogy a főtanácsnoki indítvány kimondja, hogy  

az intézkedés esetleges aránytalansága nem járhat az objektív igazolási ok alkalmazhatóságának a kérdésbe 

vonásával. Lásd: Főtanácsnoki indítvány 72. pont 
122

 Lásd: Főtanácsnoki indítvány 79 – 80. pontok 
123

 A magyar kormány érve az üzlethelyiség mint követelmény szükségességével kapcsolatban: „[a] betegnek 

kapcsolatban kell lennie egy szakemberrel, aki tanácsot adhat neki, és figyelemmel tudja kísérni a 

kontaktlencséhez való hozzászokása teljes ideje alatt, vagyis nemcsak a felírás vagy a vétel időpontjában, hanem 

a próba és az adaptáció idején is. Az egyes vizsgálatok alkalmával történő figyelemmel kíséréshez legalább 18 

m2 alapterületű vagy a műhelytől elkülönített helyiséggel rendelkező szaküzlet szükséges, mivel a minimális 

alapterületre vonatkozó feltétel garantálja, hogy az üzlet rendelkezik a vizsgálatokhoz szükséges eszközökkel és 

térrel, valamint a termékek bemutatásához és a használati útmutatáshoz elegendő hellyel. Ha szükséges, a 
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talán még elfogadható is lenne, de a probléma az érintett nemzeti szabályozással az, 

hogy lehetővé teszi, a kontaktlencse kipróbálási célzatú házhozszállítását is, 

amennyiben azt szakértelemmel rendelkező személy végzi.
124

 Ezen a ponton jelenik 

meg a főtanácsnok meglátása szerint a nemzeti szabályozás belső ellentmondása.
125

 

Ugyanis a házhozszállítás és az üzlethelyiségen kívüli próba és adaptáció 

lehetőségének a biztosítása azt jelzi, hogy az egyébként az értékesítési folyamatban 

megkövetelhető szakértelem jelenléte és az üzlethelyiség követelménye között nincs 

szoros összefüggés,
126

 és az internetes értékesítés során is előírható lenne, hogy a 

házhozszállítást nem az általános csomagküldés módján, hanem szakértelemmel 

rendelkező személy útján kell megtenni.
127

  

 

A második érv arra vonatkozott, hogy a nemzeti szabály túlságosan általános 

követelményt fogalmaz meg, és nagyvonalúan egybemossa a kontaktlencse árusítás 

különböző eseteit. Részben egyetértve a főtanácsnoki állásponttal, e tekintetben három 

elhatárolási szempontot kell figyelembe vennünk: egyrészt az első alkalommal történő 

vásárlás valamint a megismételt vásárlás,
128

 másrészt a látáskorrekciós lencsék 

valamint a korrekciós funkcióval nem rendelkező színes lencsék,
129

 harmadrészt pedig 

a lágy és a kemény
130

 lencsék között
131

 a tájékoztatás, szakértő közreműködés és 

                                                                                                                                                         
szakember és a beteg közötti minden egyes találkozó alkalmával vizsgálatokkal ellenőrizni kell a beteg látását, 

valamint őt tanáccsal és felvilágosítással kell ellátni.”Lásd: ibid 74.pont 
124

  ibid 82. pont 
125

 A főtanácsnoki indítvány nagyon diplomatikusan fogalmaz e tekintetben: „[b]ár a magyar kormánynak a 

szem egészségével kapcsolatos aggodalmai elismerésre méltók, nem tudom elhessegetni a gondolatot, hogy e 

kérdéssel kapcsolatban bizonyos zavar – ha ugyan nem ellentmondás – csúszott a nemzeti szabályozásba” Lásd: 

ibid 75. pont 
126

 ibid 81. pont 
127

 ibid 82. pont 
128

 A főtanácsnoki indítvány ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy „a tájékoztatásnak és tanácsadásnak nagy 

jelentősége van a kontaktlencsék első ízben történő felírása alkalmával és a használat kezdetén, az e gyógyászati 

segédeszközt huzamosabb ideje használó vevők szükségletei azonban eltérnek. Ez az, ami miatt például az 

ismételt felírásokra vonatkozóan el lehet képzelni kevésbé szigorú tájékoztatási és tanácsadási kötelezettséget.” 

Lásd: ibid 83. pont 
129

 A korrekciós és a kozmetikai lencsék közötti különbség lényege, hogy az „olyan kontaktlencsék, amelyeket 

pusztán kozmetikai célból viselnek, és bár az ápolásukról tájékoztatást kell adni, a használatuk figyelemmel 

kísérése jóval kevesebb kötelezettséggel jár, mint a terápiás célú kontaktlencsék esetében.” Lásd: ibid 84. pont 
130

 Bizonyos megközelítések szerint létezik még az ún. félkemény lencse is, azonban erre a főtanácsnoki 

indítvány nem tér ki. A félkemény lencse nem önálló lencse, hanem a gázáteresztő kemény lencsének a magyar 

nyelvben tévesen használt elnevezése (Lásd: http://www.szentkiralyiszemorvos.wlap.hu/), azonban a használat 

során már van jelentősége, mert egy gázátersztő kemény kontaktlencsét másként kell használni, mint egy 

egyszerű kemény lencsét. Ezért a használatra vonatkozó információk tekintetében eltérő információkra van 

szükség.   
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segítség tekintetében.
132

 A főtanácsnok álláspontjának tárgyalását megelőzően utalnék 

arra, hogy az Európai Unió Bírósága már kimondta korábban, hogy a kontaktlencsék 

árusítási jogának kizárólag optikusok számára történő biztosítása főszabály szerint 

nem egyeztethető össze az uniós joggal,
133

 bár a közegészségügyre történő 

hivatkozással elfogadható,
134

 de csak abban az esetben, ha az kevésbé korlátozó 

intézkedések útján nem biztosítható.
135

  A korábbi bírósági gyakorlat többek között a 

vények érvényességének az ellenőrzése, az esetleges hibás használatból eredő 

kockázatok megelőzése és a megfelelő tájékoztatás biztosítása céljából fogadta el 

vényköteles termékek értékesítése során a szakértő személyek jelenlétének nemzeti 

jogban elírt követelményét.
136

 Azonban, túl azon, hogy a szakértelem jelenlétét a 

házhozszállítás útján is lehetséges biztosítani, a szükséges szakértelem szintje eltérő 

lehet az előbb jelzett hármas szempontú elhatárolások mentén, hiszen egy első 

alkalommal korrekciós lencsét vásárló személynek más jellegű információkra lehet 

szüksége, mint egy sokadik alkalommal egyszerű, korrekciós hatással nem bíró színes 

lencsét vásárlónak. Továbbá, az is nagyon fontos, hogy milyen tekintetben lehet 

szüksége egy lencsét vásárlónak a szakértő személy segítségére. Erre három 

vonatkozásban kerülhet sor: egyrészt a lencse használatának a látásra vonatkozó 

esetleges kockázatai – azaz okozhat-e látásromlást –, másrészt a lencse és a szem 

                                                                                                                                                         
131

 A kemény kontaktlencsék bár jobb minőségű látást biztostíanak, kockázatosabbak, mind a felhelyezés, az 

adaptáció, mind pedig a használati időtartam tekintetében. Lásd: Főtanácsnoki indítvány 84. pont 
132

 v.ö.:„[t]he sale of contact lenses, even if ophthalmologists are responsible for prescribing them, cannot be 

regarded as a commercial activity like any other, since the vendor must be able to provide users with information 

on the use and care of the lenses.” Lásd: C-271/92. sz. Laboratoire de prothèses oculaires (LPO) kontra Union 

nationale des syndicats d'opticiens de France és Groupement d'opticiens lunetiers détaillants és Syndicat des 

opticiens français indépendants és Syndicat national des adapteurs d'optique de contact ügy, EBHT 1993 I-

02899. o. 11. pont  
133

 Lásd a Bíróság megállapítását: „[a]rticle 30 of the Treaty is to be interpreted as precluding national legislation 

which reserves the sale of optical appliances and corrective lenses solely to holders of an optician's certificate.” 

Lásd: ibid 9. pont 
134

 Lásd: ibid 13. pont  
135

Az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy „a közegészség védelm[e]…elérhető például minden egyes 

látszerészeti üzletben egy okleveles látszerész munkavállaló vagy társasági tag jelenlétének előírása, a más 

személyért való polgári jogi felelősség, valamint a kötelező szakmai felelősségbiztosítás útján.” Lásd: C-140/03. 

sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság ügy, EBHT 2005 I-03177. o. 35. pont 
136

„[A vényköteles] gyógyszerek szedése kockázatos lehet, önmagában igazolhatja a csomagküldő vállalkozás 

útján történő eladás tilalmát az a követelmény, hogy az orvosi rendelvény eredetisége hatékonyan és 

felelősséggel ellenőrizhető legyen, valamint annak biztosítása, hogy a gyógyszer kézbesítése közvetlenül a vevő 

vagy az általa megbízott személy részére történjen. Amint azt az ír kormány állítja, az orvosirendelvény-köteles 

gyógyszerek rendelvény kézhezvételét követő és egyéb ellenőrzés nélküli kiadásának lehetővé tétele növelheti 

annak veszélyét, hogy az orvosi rendelvényeket visszaélésszerűen vagy helytelenül használják fel. Továbbá 

annak tényleges lehetősége, hogy a vevő lakóhelyétől eltérő tagállamban letelepedett gyógyszertárban vásárolt 

gyógyszer címkéje a vevő nyelvétől eltérő nyelven van megfogalmazva, károsabb következményekkel járhat, 

mivel orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerekről van szó.” Lásd: Doc Morris ítélet 119. pont   
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felületének az érintkezésének az esetleges kockázatai – megfelelő felhelyezés, 

használati időtartam, stb –, harmadrészt pedig a lencse állapotának a fenntartása, 

megfelelő tisztítása, tárolása, óvása. E három terület eltérő minőségű információt 

jelent, és ezért a vonatkozó szakértelem is eltérő minőségű lehet. A második és 

harmadik esetben a tájékoztatáshoz szükséges információ megadásához nem szükséges 

az a jellegű képesítés, mely az első kérdés kapcsán elengedhetetlen. Mindezek 

fényében kell vizsgálni, hogy mennyiben követelhető meg a szakértelem, illetve annak 

milyen minőségűnek kell lennie, továbbá, hogy e szakértelemhez való hozzáféréshez 

milyen csatornát kell biztosítani a vásárlók számára. Visszatérve a főtanácsnoki 

gondolatmenethez, bár az indítvány is kiemeli a kérdés differenciált vizsgálatának a 

szükségességét,
137

 a konklúzió mindhárom esetben ugyanaz: a nemzeti szabályokban 

megjelenő, az internetes értékesítés teljes tilalma korlátozó hatású.
138

 Az internetes 

értékesítés tilalma akkor nem lenne uniós jogba ütköző, amennyiben a legitim 

korlátozási okként elismert, emberek egészségének és életének védelme kevésbé 

korlátozó módon nem lenne biztosítható.
139

 A főtanácsnoki indítvány nem mondja ki, 

de következik abból, hogy az arányosságot a tekintetben kell vizsgálni, hogy a 

szakértelem milyen minőségben szükséges, és azt minként lehet hatékonyan a vásárlók 

számára elérhetővé, hozzáférhetővé tenni. A szakértelem által biztosított információk 

hozzáférhetővé tételére több megoldás is rendelkezésre állhat: a közvetlen,
140

 

személyes kommunikáció az egy időben egy helyen egyszerre jelenlévő felek között; a 

közvetlen valósidejű szóbeli kommunikáció az egy időben egy helyen egyszerre jelen 

nem lévő felek között;
141

 a közvetlen valósidejű írásbeli kommunikáció egy időben 

egy helyen egyszerre jelen nem lévő felek között;
142

 az információ egyoldalú közlése a 

kapcsolatfelvétel lehetőségének a biztosításával;
143

 valamint az információ egyoldalú 

közlése azzal, hogy egyébként a használattal és esetlegesen kérdésekkel milyen 

szakértelemmel rendelkező személyt lehet vagy ajánlatos megkeresni. Mindegyik 

                                                 
137

 Lásd: Főtanácsnoki indítvány 83 – 84. pontok 
138

ibid 85. pont 
139

 ibid 86. pont 
140

 A közvetlenség alatt azt értem, hogy nincs harmadik, közbenső személy az információ közlője és az 

információ címzettje között.  
141

Pl. telefon, internetalapú telefon, Skype, GTalk, stb. 
142

Pl. chat, különböző messenger programok, stb. 
143

Pl. a vállalkozás internetes honlapján vagy a csomagolásban elhelyezett írásbeli tájékoztató útján azzal, hogy a 

vállalkozó megadja a kapcsolattartási adatait is. 
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lehetőség képes lehet a szükséges információknak a vásárlók részére történő 

eljuttatására. A főtanácsnok a kérdés ilyen szempontú vizsgálatára nem tért ki, de 

többek között az aránytalanság kimondásának indoklásában jelezte, hogy „[n]em 

magától értetődő …, hogy az interneten kereskedő gazdasági szereplő nem képes sem 

ellenőrizni a vények hitelességét, ha ez szükségesnek bizonyul, sem kellő 

tájékoztatással és tanáccsal szolgálni a megfelelő eszközök útján, például az internetes 

oldalon közzétett arra való figyelmeztetéssel, hogy adott esetben szakemberrel kell 

konzultálni probléma esetén, vagy a csomagban elhelyezett használati útmutatóval.”
144

 

145
  

 

A Bíróság nem vitatta, hogy a közegészség védelme érdekében lehetőség van a szabad 

árumozgás korlátozására, és ez a hivatkozási ok a jelen ügyben is alkalmazható,
146

 

továbbá a nemzeti jogban választott megoldás alkalmas is a kívánt cél elérésére.
147

 Az 

intézkedés arányosságával kapcsolatban a Bíróság megállapította, hogy a nemzeti jog 

nem írja elő a kontaktlencsék kiadása előtti, a szemészeti szaküzletben kötelezően – 

akár az optikus, akár szemorvos által – elvégzendő vizsgálatot,
148

 ezért a vizsgálat 

igénybevétele, és ebből kifolyólag az annak elmaradásából eredő kockázat a vásárló 

kockázata. Az optikus feladata ezért a megfelelő tájékoztatás elérhetőségének a 

biztosítása, mely azonban nem jelenti azt, hogy azt távolról, interneten keresztül 

kötelezően igénybeveendő interaktív megoldások útján ne lehetne biztosítani.
149

 A 

                                                 
144

 Lásd: Főtanácsnoki indítvány 83. pont 
145

v.ö.: az arányosság vizsgálatával kapcsolatban a korábban hivatkozott C-271/92. sz. LPO ügyben a Bíróság 

mintegy vélelmezve a korlátozó intézkedés arányosságát arra alapozva állapította meg annak fennálltát, hogy 

„[t]here is no evidence in the file to suggest that such legislation goes beyond what is necessary to achieve that 

objective.” Lásd: LPO ítélet 12. pont v.ö.: a Bíróság a szolgálatásokra vonatkozó korlátozások arányosságának a 

vizsgálata kapcsán megállapította, hogy „nem lehet arra a következtetésre jutni, hogy a tagállam önmagában 

amiatt, hogy nem tud felmutatni olyan tanulmányokat, amelyek a kérdéses szabályozás alapjául szolgálhattak, 

elveszíti azt a lehetőséget, hogy alátámassza a belső korlátozó intézkedéseknek az [az arányosság 

követelményének] való megfelelőségét.” Lásd: C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 és C-410/07.  

sz. Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07) és Olaf Amadeus Wilhelm 

Happel (C-410/07) kontra Wetteraukreis és Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & 

Entertainment GmbH (C-359/07) és Andreas Kunert (C-360/07) kontra Land Baden-Württemberg egyesített 

ügyekben hozott ítélet (EBHT-ban még nem közzétett ítélet) 72. pont 
146

 Lásd: Ítélet 58 – 59. pontok  
147

ibid 60 – 64. pontok 
148

 ibid 66 -67. pontok 
149

ibid 68 – 72. pontok. Megjegyzendő, hogy a Bíróság is kitér az kontaktlencse vásárlás különböző eseteiben 

(első vásárlás összevetve az ismételt vásárlással) megjelenő eltérő információigényre, és jelzi, hogy a személyes 

segítség felhelyezésben, tanácsok a megfelelő használattal és ápolással kapcsolatosan általában az első 

vásárláskor szükségesek. 
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kötelező igénybevétel lehetősége a vásárlást megelőző időszakra vonatkozik.
150

 Arra 

nem tér ki a Bíróság, hogy az interaktív eszköz elérhetőségét a vásárlást követően is 

biztosítani kell vagy sem.
151

 Ezzel úgy tűnik megváltozott a Bíróság álláspontja az 

interaktív kommunikációs megoldások hatékonyságával kapcsolatban, a Doc Morris 

ügy kapcsán 2003-ban kifejtettekhez képest. A Ker-Optika ügyben is hivatkozott 

ítéletben
152

 ugyanis azt mondta még ki a Bíróság, hogy bár elképzelhető, hogy a 

virtuális kereskedő reakcióképessége alacsonyabb a hagyományos, üzlethelyiségben 

kereskedést folytató kereskedőkhöz viszonyítva, de az csökkenthető az interneten 

keresztül elérhető, a vásárlást megelőzően alkalmazandó interaktív elemek 

növelésével.
153

 Azt azonban nem mondta ki akkor a Bíróság, hogy az interneten 

keresztül biztosított interaktív megoldások alkalmazása ugyanolyan reakcióidejű 

kommunikációt tesz lehetővé, mint az egymással élőszóban kommunikációt folytató 

felek közötti kommunikáció.
154

 Hét évvel később a Bíróság a személyes és az 

internetes oldalon található interaktív kommunikációs csatornákon keresztüli 

kommunikáció ekvivalenciáját illetően közvetve kimondja, hogy a kettő közötti 

különbség nem csak csökkenthető, hanem meg is szüntethető.
155

 Az eltérő értékelés 

két lehetséges okra vezethető vissza. Az egyik az internetes oldalakon keresztül 

alkalmazott interaktív kommunikációs megoldások időközben bekövetkezett fejlődése, 

míg a másik a Bíróság álláspontjában bekövetkezett elmozdulás az internetes 

oldalakon keresztül alkalmazott interaktív kommunikációs megoldások nagyobb 

mérvű elfogadásának az irányába. Mindkét feltételezés alapja, hogy az interneten 

keresztül vásárlóknak ugyanolyan minőségű kommunikációs lehetőséget
156

 kell 

biztosítani, mint az üzlethelyiségben vásárlóknak. A Bíróság miután az internetes 

oldalon keresztül történő kommunikáció előnyeit is kiemeli a hagyományos, 

                                                 
150

 ibid 69. pont 
151

 v.ö.: 2000/31/EK irányelv 5. cikk 1. bekezdés c) pontjának rendelkezéseivel 
152

 Ker-Optika ítélet 69. pont 
153

 A Bíróság a virtuális gyógyszerészekkel kapcsolatban állapította meg, hogy „[amennyiben feltételezzük, 

hogy] a „virtuális gyógyszerészek” reakcióképessége alacsonyabb a gyógyszertári gyógyszerészekénél, az e 

tekintetben hivatkozott hátrányok … az érintett gyógyszer helytelen felhasználásának a lehetőségére … 

vonatkoznak. [A]z ilyen veszély csökkenthető az interneten lévő, az ügyfél által, a vétel előtt alkalmazandó 

interaktív elemek növelésével.” Lásd: DocMorris ítélet 114. pont 
154

 Megjegyzendő, hogy az élőszóban megvalósuló kommunikáció távollévő felek között is létrejöhet. Ennek 

vizsgálatába a Bíróság egyik ügyben sem ment bele.  
155

 Ker-Optika ítélet 69. pont 
156

 A kommunikációs lehetőség minősége ebben az értelmezésben magába foglalja a reakcióidőt illetve a közölt 

információ minőségét. 
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üzlethelyiségben megvalósuló kommunikációval összevetve,
157

 kimondja, hogy a 

nemzeti jog túlmegy az arányosság mértékén,
158

 mert a kívánt cél elérhető lenne 

„kizárólag a kontaktlencse első értékesítésére vonatkozó bizonyos korlátozásokban, 

illetve az érdekelt gazdasági szereplőknek arra való kötelezésében …, hogy szakképzett 

optikust bocsássanak az ügyfél rendelkezésére.”
159

 Ezért az uniós joggal ellentétes az 

olyan nemzeti szabályozás, amely a kontaktlencse forgalmazását kizárólag 

gyógyászatisegédeszköz-szaküzletben teszi lehetővé.
 160

   

 

1.2. A gazdasági tevékenység folytatásának szabadságára vonatkozó 

elsődleges jogi rendelkezések és az elektronikus kereskedelem kapcsolata 

 

A szolgáltatásnyújtás és a letelepedés szabadságára vonatkozó elsődleges jogban 

fellelhető rendelkezéseket nem egymástól elválasztva, hanem egy cím alatt vizsgálom, 

mert az elektronikus kereskedelemre gyakorolt hatásuk miatt magára a gazdasági 

tevékenységre kell összpontosítanunk. Önálló gazdasági tevékenységet valamely 

tagállamban két módon: a szolgáltatásnyújtás keretében, illetve a letelepedési jog 

alapján lehet folytatni.
161

  

 

1.2.1. A szolgáltatások szabadsága és az elektronikus kereskedelem 

kapcsolata 

 

A szolgáltatások szabadsága az EUMSZ alapján biztosított alapszabadságok közül 

talán a legfontosabb a digitális belső piac fejlődésével, az elektronikus kereskedelemi 

és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az 
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 Lásd: Ker-Optika ítélet 73. pont 
158

 ibid 75. pont 
159

 ibid 74. pont 
160

 ibid 78. pont. A Bíróság az ügyben azt is kimondta, hogy az érintett magyar szabályozás a 2000/31/EK 

irányelv 3. cikk (4) bekezdésével sem egyeztethető össze. A kontaktlencse forgalmazására vonatkozó nemzeti 

szabályok ugyanis a 2000/31/EK irányelv hatálya alá tartoznak, amennyiben a kontaktlencse interneten történő 

eladásának ügyletét érintik. A lencsék kiszállítására vonatkozó nemzeti szabályok ezzel szemben nem tartoznak 

az irányelv hatálya alá. Lásd: ibid 76 – 77. pontok 
161

 A Klopp ügyben az Európai Unió Bírósága  megnyitotta az utat a határvonalak halványítása irányába, amikor 

kimondta, hogy „the right of establishment includes freedom to set up and maintain … more than one place of 

work within the Community”. Lásd: 107/83. sz. Ordre des avocats au barreau de Paris kontra Onno Klopp ügy 

ítélet EBHT 1984., 02971.o. 19 – 20 pontok  
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EUMSZ 56. cikke kimondja, hogy főszabály 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. Az EUMSZ 57. cikk pedig meghatározza, hogy 

mit kell szolgáltatásnak tekinteni az EUMSZ 56. cikk alkalmazása szempontjából. 

Ahhoz, hogy egy tevékenység az uniós jog szerint szolgáltatásnak minősüljön, négy 

feltételnek kell együttesen fennállnia: gazdasági tevékenységnek kell lennie, szükséges 

a határon átnyúló elem igazolása, az ideiglenesség megléte, valamint a szolgáltatások 

szabadságának szubszidiárius jellegéből adódóan az, hogy az érintett gazdasági 

tevékenység ne tartozzon a másik három gazdasági szabadságot szabályozó 

rendelkezések hatálya alá.
162

 Ebből látható, hogy az információs társadalommal 

kapcsolatos szolgáltatási jellegű gazdasági tevékenységek, amennyiben azok esetében 

a határon átnyúló elem megléte igazolható, az uniós jog hatálya alá tartozó 

szolgáltatásnak minősülhetnek.
163

 A határon átnyúló elemet meglehetősen szélesen 

értelmezi a Bíróság. A szolgáltató – amennyiben a szolgáltatásokat másik tagállamban 

székhellyel rendelkező címzettek számára nyújtja – hivatkozhat a szolgáltatások 

szabad áramlására a székhelye szerinti tagállammal szemben, és általában minden 

olyan esetben is, amikor a szolgáltató a székhelyétől eltérő tagállamban nyújt 

szolgáltatást.
164

 Tekintettel arra, hogy másodlagos jogforrás szabályozza az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit, az 

Alapszerződés rendelkezéseit csak abban a körben lehet alkalmazni, amely nem 

tartozik a speciális másodlagos jogforrások hatálya alá, vagy mert az adott szolgáltatás 

tárgyát tekintve kizárt az érintett másodlagos jogforrás hatálya alól, vagy pedig mert az 

nem tartozik a másodlagos jogforrások által szabályozott területbe.
165

 Természetesen 

ez utóbbi esetben az érintett másodlagos jogforrás által nem szabályozott terület 

                                                 
162

 Lásd: EUMSZ 56 – 57. cikkek 
163

 Lásd: C-46/08. sz. Carmen Media Group Ltd kontra Land Schleswig-Holstein és Innenminister des Landes 

Schleswig-Holstein ügy (EBHT-ban még nem közzétett ítélet) 41 – 42. pontok 
164

 Lásd: C-287/10. sz. Tankreederei I SA kontra Directeur de l’administration des contributions directes ügy, 

EBHT-ban még nem közzétett ítélet 
165

 Lásd ehhez: az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi 

vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) HL L 178., 2000.7.17., 1—16. o., 1. cikk, 2. cikk 

h) pont, 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., 2. és 3. cikkek.  
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vonatkozásában az elsődleges jogot kell alkalmazni, illetve a másodlagos jogforrás 

alkalmazása során is figyelemmel kell lenni az elsődleges jog megfelelő 

érvényesülésére.
166

 Az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatosan a gazdasági 

szempontból legjelentősebb terület, amelyre vonatkozóan nincs speciális másodlagos 

jogi szabályozás ezért az teljes egészében az elsődleges jog hatálya alá tartozik az  

internetes szerencsejáték
167

 szolgáltatások köre.
168

 A fentiek alapján ezért ehelyen 

alapvetően két szempontból szükséges vizsgálni az EUMSZ és az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatások kapcsolatát. Egyrészt az áruk, a személyek és a tőke 

szabad mozgására valamint a szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések elhatárolási 

kérdései, másrészt pedig az EUMSZ hatálya alá tartozó szolgáltatások esetében a 

korlátozási lehetőségek alkalmazási feltételeinek vonatkozásában.  

 

1.2.2. A szolgáltatások szabadsága és a más gazdasági szabadságok 

elhatárolása 

 

A szolgáltatások szabadságának másodlagos jellegéből adódóan annak rendelkezéseit 

akkor kell alkalmazni, amikor a másik három gazdasági szabadságra vonatkozó 

rendelkezések alkalmazására nem kerülhet sor,
169

 mert az érintett tevékenység nem 

                                                 
166

 Lásd 2000/31/EK irányelv 1. cikk  
167

 Bár nincs egységes uniós fogalom a szerencsejáték meghatározására, azonban az feltételezi a pénzértékkel 

történő fogadást, illetve azt, hogy a játékosok célja pénznyeremény elérése. Lásd: C-124/97. sz. Markku Juhani 

Läärä, Cotswold Microsystems Ltd és Oy Transatlantic Software Ltd kontra Kihlakunnansyyttäjä (Jyväskylä) és 

Suomen valtio (Etat finlandais) ügyben hozott ítélet (EBHT 1999., I-06067. o.) 17. pont; C-65/05. sz. Európai 

Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság ügyben hozott ítélet (EBHT 2006., I-10341.o.)  36. pont.  v.ö.: 

2000/31/EK irányelv 1. cikk (5) bekezdés d) pont megfogalmazása:„azokra a szerencsejátékkal kapcsolatos 

tevékenységekre, amelyek a szerencsejáték során pénzértékkel rendelkező tétekben való fogadást foglalnak 

magukban, ideértve a sorsolásos játékokat és a fogadási ügyleteket.”, valamint  2006/123/EK irányelv 2. cikk (2) 

bekezdés h) pontban hivatkozott szerencsejáték meghatározása:„szerencsejátékok, amelyek pénzértékkel 

rendelkező tétekkel járnak, beleértve a sorsolásos játékokat, a játékkaszinókban folytatott szerencsejátékot és a 

fogadási ügyleteket”. 
168

 Lásd: 2000/31/EK irányelv 1. cikk (5) bekezdés d) pont; 2006/123/EK irányelv 2. cikk (2) bekezdés h) pont 
169

 Ehhez lásd: C-452/04. sz., Fidium Finanz AG kontra Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ügy, 

ítélet (EBHT2006.,I-09521.o.) 31 – 33. pontok:„[a] Bíróság előtt hivatkozás történt arra, hogy ... az [EUMSZ 57. 

cikk] első bekezdése tekintetében a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó rendelkezéseket a tőke szabad 

mozgására vonatkozó rendelkezésekhez viszonyítva szubszidiárius módon kell alkalmazni. Ez az érv nem 

fogadható el. Bár az igaz, hogy a „szolgáltatás” fogalmának az [EUMSZ 57. cikk] első bekezdésében előírt 

meghatározásában szerepel az a megállapítás, miszerint olyan szolgáltatásokról van szó, amelyek nem tartoznak 

„az áruk, a tőke és a személyek szabad mozgására vonatkozó rendelkezések hatálya alá”, az is igaz, hogy ez a 

megállapítás a hivatkozott fogalom meghatározásának szintjére vonatkozik, anélkül azonban, hogy elsőbbséget 

állapítana meg a szolgáltatásnyújtás szabadsága és a többi alapvető szabadság viszonyában. A „szolgáltatás” 

fogalma ugyanis azokat a szolgáltatásokat foglalja magába, amelyek nem tartoznak a többi szabadság hatálya 

alá, mégpedig azzal a céllal, hogy ne legyen olyan gazdasági tevékenység, amely semelyik alapvető szabadság 
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tartozik azok hatálya alá.
170

 A szolgáltatások szabadsága és a más gazdasági 

szabadságok elhatárolása kapcsán általánosságban mind a három gazdasági 

szabadságnak lehet relevanciája, azonban tekintettel a dolgozat tárgykörére, az 

elektronikus kereskedelem szempontjából az áruk szabad mozgására és a letelepedés 

jogára vonatkozó rendelkezésektől történő elhatárolásra térek ki.
171

  

 

A szolgáltatások szabadsága és az áruk szabad mozgásának az elhatárolása nem vet fel 

különösebb problémát, ha az uniós jog szempontjából általánosságban vizsgáljuk a 

kérdést.
172

 Az elektronikus kereskedelem vonatkozásában azonban megjelenhetnek 

olyan speciális kérdések, ahol problémát már problémát jelenthet e két területnek az 

elhatárolása. A korábban tárgyalt reklámtilalmak esetén is felmerülhet ez a gondolat, 

hiszen a reklámtilalmak egyaránt korlátozhatják az áru piacra lépését és a 

reklámszolgáltató szolgáltatási szabadságát.
173

 A Bíróság gyakorlata alapján a 

reklámtilalmak hatásának vonatkozásában ha az áruk szabad mozgására vonatkozó 

rendelkezések alkalmazására lehetőség van, akkor nem lehet alkalmazni a 

szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseket.
174

 Továbbá nem szabad elfelejteni, hogy 

                                                                                                                                                         
hatálya alá nem tartozik.[E]lsőbbséget az [EUMSZ 58. cikk] (2) bekezdéséből sem lehet levezetni. Ez a 

rendelkezés elsősorban a közösségi jogalkotóhoz szól, és azt a szolgáltatásnyújtás liberalizálásának a 

tőkemozgások liberalizációjáétól lehetségesen eltérő ritmusa magyarázza.” v.ö.:„a szolgáltatásnyújtásra 

vonatkozó fejezet rendelkezései annyiban másodlagosak a letelepedésre vonatkozó fejezet rendelkezéseihez 

képest, amennyiben egyrészt az 59. cikk első bekezdésének megfogalmazása azt feltételezi, hogy a szolgáltatás 

nyújtója és a szolgáltatás igénybevevője két különböző tagállamban „letelepedett”, másrészt pedig a 60. cikk 

első bekezdése úgy rendelkezik, hogy a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó rendelkezések csak akkor 

alkalmazhatók, ha a letelepedésre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandóak. Így tehát szükséges 

megvizsgálni a „letelepedés” fogalmának hatályát.” Lásd: Gebhard ügy ítélet 22. pont   
170

 EUMSZ 57. cikk első albekezdés 
171

 Bár a tőke szabad mozgására vonatkozó rendelkezések és a szolgáltatások szabadságának az elhatárolása is 

felmerülhet az olyan tevékenységekkel kapcsolatban, melyeket az interneten illetve egyéb hasonló hálózatokon 

illetve módon végeznek, azonban az internet mint kereskedési plarformból eredő sajátosságokkal nem 

találkozhatunk, ezért erre a kérdéskörre a gondolatmenetemben nem térek ki. Ezzel kapcsolatban lásd: „ha 

valamely nemzeti rendelkezés a tőke szabad mozgásához és a szolgáltatásnyújtás szabadságához egyaránt 

kapcsolódik, azt kell megvizsgálni, hogy a szóban forgó rendelkezés milyen mértékben befolyásolja ezen 

alapvető szabadságok gyakorlását, és hogy az alapügy körülményeire figyelemmel az egyik szabadság a 

másikhoz képest nem másodlagos-e. A Bíróság a rendelkezést főszabály szerint e két alapvető szabadság 

egyikére tekintettel vizsgálja meg, ha kiderül, hogy ahhoz képest a másik szabadság teljesen másodlagos, és az 

adott rendelkezés ahhoz kapcsolódhat. Lásd: Fidium Finanz  ítélet 34. pont  
172

 Lásd: Free Movement of Goods - Guide to the application of Treaty provisions governing, SEC (2009) 673 

végső, 47 – 48. o.  
173

 „A ... prohibition on advertising ..., even if it is non-discriminatory, has a particular effect on the cross-border 

supply of advertising space, given the international nature of the advertising market in the category of products 

to which the prohibition relates, and thereby constitutes a restriction on the freedom to provide services” Lásd: 

C-405/98. sz. Konsumentombudsmannen (KO) kontra Gourmet International Products AB (GIP) ügyben hozott 

ítélet (EBHT 2001., I-01795. o.) 39. pont 
174

 Természetesen az árukra vonatkozó rendelkezéseket az áru értékesítésére vonatkozóan kell alkalmazni.  
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az elektronikus kereskedelem terén nyújtott szolgáltatások (információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások) egy speciális másodlagos jogforrás, a 2000/31/EK irányelv 

szabályozási körébe tartoznak. Éppen az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv 

Bírósági jogértelmezése kapcsán merült fel a kérdés, hogy hol húzódik az árukra 

illetve a szolgáltatásokra, és így az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatásokra vonatkozó másodlagos jogforrás vonatkozó rendelkezéseinek tárgyi 

hatálya közötti határvonal. A Bíróság arra a megállapításra jutott, hogy áruk 

távollévők részére történő értékesítése kapcsán különbséget kell tenni az árura 

vonatkozó, valamint az értékesítés egyes, nem az áruval kapcsolatos vonatkozásai 

között. Az első esetben az árura vonatkozó rendelkezéseket, míg utóbbi esetben a 

szolgáltatásra vonatkozó joganyagot kell alkalmazni.
175

 

 

A szolgáltatások szabadsága és a letelepedés szabadsága közötti elhatárolás kérdése
176

 

is felmerülhet az internetes kereskedelem vonatkozásában. Itt az elhatárolás kulcsa az 

ideiglenesség követelményében rejlik. Az EUMSZ alapján a szolgáltatást nyújtó 

személy a szolgáltatásnyújtás érdekében tevékenységét ideiglenesen a 

szolgáltatásnyújtás helye szerinti tagállamban is folytathatja anélkül, hogy ezáltal a 

letelepedésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá kerülne a tevékenysége.
177

  

 

1.2.3. Az interneten keresztül nyújtott szolgáltatások korlátozásának 

lehetősége 

 

Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a szolgáltatásnyújtás szabadsága korlátozásának 

tekintendő minden olyan intézkedés, amely e szabadságok gyakorlását tiltja, zavarja 

vagy kevésbé vonzóvá teszi.
178

  Ezért a következő vizsgálandó kérdés az, hogy a 

tagállamok milyen esetekben és feltételek mellett korlátozhatják a szolgáltatások 

                                                 
175

 Lásd: Dynamic Meiden ügyben hozott ítélet 22. pont 
176

 Lásd: Dienes-Oehm Egon – Erdős István – Király Miklós – Martonyi János – Somssich Réka – Szabados 

Tamás: Az Európai Unió gazdasági joga I.: A belső piac és a közös kereskedelempolitika (szerk.: Király Miklós) 

ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010., 169. o. 
177

 EUMSZ 57. cikk harmadik albekezdés 
178

„[T]he Treaty require the elimination of restrictions on freedom of establishment and freedom to provide 

services respectively. All measures which prohibit, impede or render less attractive the exercise of such freedoms 

must be regarded as constituting such restrictions” Lásd: C-439/99. sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra 

Olasz Köztársaság ügy, ítélet (EBHT 2002., I-00305.o.) 22. pont 
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szabadságát. E tekintetben gondolnunk kell a korlátozások indokául szolgáló 

lehetséges okokra, illetve a korlátozások megengedhetőségének egyéb feltételeire, 

különösen az érintett korlátozó intézkedés arányosságának a megítélésére.  

 

Az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatában elsősorban az interneten kínált 

szerencsejáték szolgáltatások korlátozásával kapcsolatban merül fel, hogy az 

mennyiben felel meg az uniós jog szolgáltatások szabadságát biztosító 

rendelkezéseinek. Az esetjog alapján azt lehet mondani, hogy a nem diszkriminatív 

tagállami szabályok is korlátozásnak minősülhetnek, amennyiben azok akadályozzák 

vagy megnehezítik a valamely tagállamban letelepedett szolgáltató határon átnyúló 

szolgáltatásnyújtását,
179

 és így nehezebbé teszik a tisztán valamely tagállamon belüli 

szolgáltatásnyújtásnál.
180

 Azaz az esetjog alapján a szolgáltatásnyújtás szabadságának 

korlátozását jelentik azok a nemzeti intézkedések, amelyek a szabadság gyakorlását 

bármilyen módon is, de tiltják, zavarják, vagy kevésbé vonzóvá teszik.
181

 Ugyanez 

vonatkozik a letelepedési szabadság korlátozására is.
182

 A szabadság korlátozása csak 

akkor lehetséges, ha azt közérdeken alapuló kényszerítő ok igazolja, alkalmazása 

alkalmas az elérni kívánt célkitűzés megvalósítására, és nem lépi túl a cél eléréséhez 

szükséges mértéket.
183

 Az interneten keresztül nyújtott szolgáltatások esetében azt kell 

vizsgálnunk, hogy a Bíróság által a szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozási 

lehetőségeinek megítélése kapcsán kialakult elvek rendszere mennyiben változik. 

Tekintve, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások nagy része a vonatkozó 

másodlagos jogforrás hatálya alá esik, ezért annak korlátozására nem az elsődleges jog 

                                                 
179

 Lásd: C-205/99. Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) és társai kontra 

Administración General del Estado ügy, EBHT 2001., I-1271.o. 21. pont és az ott hivatkozott ítélkezési 

gyakorlat 
180

 Lásd: C-155/08. és C-157/08. sz. X (C-155/08) és E. H. A. Passenheim-van Schoot (C-157/08) kontra 

Staatssecretaris van Financiën egyesített ügyek, EBHT 2009., I-05093. o., 32. pont és az ott hivatkozott 

ítélkezési gyakorlat 
181

 Lásd: C-330/07. sz. Jobra Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mbH kontra Finanzamt Amstetten Melk 

Scheibbs ügy, EBHT 2008., I-09099.o., 19. pont és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat, C-439/99. sz. Európai 

Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság ügy, EBHT 2002., I-00305.o., 22. pont 
182

 Lásd: C-168/91. sz Christos Konstantinidis kontra Stadt Altensteig - Standesamt és Landratsamt Calw - 

Ordnungsamt ügy, EBHT 1993., I-1191.o. 15. pont; C-439/99. sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz 

Köztársaság ügy, EBHT 2002., I-00305.o., 22. pont 
183

 Lásd: C-150/04. sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra Dán Királyság ügy, EBHT 2007., I-01163. o. 46. 

pont, C-470/04. sz. N kontra Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo ügy, EBHT 2006., I-07409. 

o. 40. pont, C-96/08. sz. CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltató, Tanácsadó és 

Keresdedelmi kft kontra Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) Hatósági Főosztály ügy, EBHT 2010., I-

02911. o. 45. pont 
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szabályait kell majd alkalmazni, vizsgálatunk során így az internetes 

szerencsejátékokhoz kell visszatérnünk, mint a gyakorlatban leginkább felmerülő 

problémához. A Bíróság több esetben is kimondta, hogy az olyan tagállami 

szabályozás, amely a valamely tagállamban letelepedett szolgáltatásnyújtók részére 

megtiltja, hogy az érintett tagállam területén az interneten szerencsejáték 

szolgáltatásokat kínáljanak, az EUMSZ 56. cikkében megfogalmazott tilalomba 

ütközik, mert az a szolgáltatásnyújtás szabadsága korlátozásának minősül.
184

 Az ilyen 

korlátozások igazolhatóságával kapcsolatban érdemes idézni a Bíróság megállapítását, 

melynek megfogalmazásából érződik, hogy a korlátozási lehetőségek köre – tekintettel 

az alkalmazási feltételekre – tágabb, mint azt például az áruk szabad mozgása kapcsán 

lehet látni. A Bíróság az internetes szerencsejátékokra vonatkozó tagállami 

korlátozások kapcsán úgy vélte, hogy „a szerencsejátékok szabályozása azon területek 

közé tartozik, amelyek tekintetében jelentős erkölcsi, vallási és kulturális jellegű 

különbségek állnak fenn a tagállamok között. A terület közösségi harmonizációja 

hiányában az egyes tagállamok feladata, hogy e területeken saját értékrendjüknek 

megfelelően megítéljék az érintett érdekek védelméből következő követelményeket”,
185

 

ezért „[a] tagállamok … szabadon állapíthatják meg a szerencsejátékokkal 

kapcsolatos politikájuk célkitűzéseit, és adott esetben szabadon határozhatják meg a 

kívánt védelem pontos szintjét. Az általuk előírt korlátozásoknak azonban 

arányosságuk vonatkozásában meg kell felelniük a Bíróság ítélkezési gyakorlatából 

következő feltételeknek.”
186

 A korlátozások alapjául szolgáló indokok köre 

meglehetősen széles lehet,
187

 azonban azokat általában az összességükben kell 

vizsgálni.
188

 Az alkalmasság és az arányosság feltételének vizsgálata kapcsán azt 

mondhatjuk, hogy bár az általános, az uniós jogban kialakult elveket kell alkalmazni, 

                                                 
184

 Lásd: C-42/07. sz. Liga Portuguesa de Futebol Profissional és Bwin International Ltd kontra Departamento 

de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa ügy, EBHT 2009., I-07633.o. 52. pont 
185

 ibid 57. pont 
186

 ibid 59. pont 
187

 Ilyenek lehet például a fogyasztóvédelmi célkitűzések, a csalás illetve bűncselekmények elleni küzdelem, 

valamint annak megakadályozása, hogy az állampolgárok túlzott összegeket költsenek szerencsejátékra, vagy 

általánosságban a szociális egyensúly veszélyeztetésének megelőzése. Lásd: ibid 56. és 63. pontok, valamint a 

Swiss Institute of Comparative Law által a Bizottság számára 2006-ban készített tanulmány 971 – 983. 

oldalakon bemutatott és elemzett esetjog 
188

 Lásd: C-275/92. sz. Her Majesty's Customs and Excise kontra Gerhart Schindler és Jörg Schindler ügy, 

EBHT 1994., I-01039. o., 58. pont: „Those considerations, which must be taken together, concern the protection 

of the recipients of the service and, more generally, of consumers as well as the maintenance of order in society” 
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de az arányosság mércéje tekintetében a küszöböt magasabban húzta meg Bíróság, 

mint azt láthattuk az áruk szabad mozgása esetében. A Bíróság ugyanis elválasztotta 

ugyanazon gazdasági tevékenység vonatkozásában annak interneten keresztül történő 

gyakorlását annak a hagyományos formában történő gyakorlásától, és kimondta, hogy 

a szolgáltató és a fogyasztó (sic!)
189

 közötti közvetlen kapcsolat hiánya miatt indokolt 

az internetes tevékenység korlátozása.
190

 Ugyanezt a szétválasztást a Bíróság később 

meg is erősítette, amikor az érintett tevékenységnek az „interneten történő 

hozzáférhetőségének sajátosságaira” tekintettel mondta ki a tagállami korlátozás 

arányosságát.
191

 

 

1.2.4. A letelepedés szabadsága és az elektronikus kereskedelem kapcsolata 

 

A letelepedés szabadsága és az elektronikus kereskedelem kapcsolatát az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatásokat, tevékenységet végző szolgáltatók, kereskedők 

letelepedése vonatkozásában kell vizsgálni, azaz, hogy az ilyen tevékenységet végző 

vállalkozások milyen feltételek mellett élhetnek az elsődleges-, illetve a másodlagos 

letelepedés szabadságával.
192

 

 

                                                 
189

 Különösen érdekes, hogy az Európai Unió Bírósága a fogyasztó, és nem az igénybevevő kifejezést 

alkalmazza, hiszen ezáltal azt a látszatot kelti, mintha az érintett megállapítások csak fogyasztói ügyletek 

vonatkozásában bírnának majd relevanciával. 
190

 Bwin ügyben hozott ítélet 69 – 70. pontok. 
191

 Lásd: C-258/08. sz. Ladbrokes Betting & Gaming Ltd és Ladbrokes International Ltd kontra Stichting de 

Nationale Sporttotalisator ügy, EBHT 2010., I-04757.o. 57. pont 
192

 Felvetődhet a kérdés, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat végző vállalkozások „virtuális 

letelepedését” miként kell értelmeznünk, és van-e, lehet-e kapcsolata a letelepedés szabadságával. Ezen utóbbi 

alatt a valamely országhoz rendelt felső szintű domain név alatt üzemeltetett honlapok és az azokon keresztül 

végzett gazdasági tevékenység által felvetett problémát értem. Bár első felvetésre talán egyértelműnek tűnik, 

hogy „virtuális letelepedés” nincs, nem lehet kapcsolatban a letelepedési szabadság gyakorlásával, azonban a 

kérdés meglátásom szerint komolyabb átgondolást igényel. Felmerülhetnek ugyanis problémák, melyek talán 

felvethetik a letelepedés szabadságával való összeegyeztethetőség kérdését. Ezek többek között a következőek: 

egy valamely tagállamban letelepedett szolgáltató által egy másik tagállam felső-szintű domain kiterjesztése alatt 

üzemeltett honlap relevanciával bír-e a letelepedés tekintetében ez utóbbi állam tekintetében, a szerverek illetve 

a tevékenység folytatásához szükséges infrastruktúra fekvési helye meghatározó lehet-e a letelepedés helyének a 

meghatározása szempontjából, illetőleg a valamely tagállam felső-szintű domain kiterjesztésének az 

igényléséhez esetlegesen megkövetelt letelepedési követelmények mennyire egyeztethetőek össze a letelepedési 

szabadsággal. v.ö. 2000/31/EK irányelv 19. preambulum-bekezdés 
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Az első felvetett kérdés kapcsán azt kell látnunk, hogy a letelepedés szabadságának
193

 

az elsődleges jogban fellelhető általános szabályai – mind az elsődleges- mind pedig a 

másodlagos letelepedés vonatkozásában – az elektronikus kereskedelemmel 

kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások tekintetében is alkalmazandóak azzal, 

hogy bizonyos tevékenységek, szolgáltatások tekintetében léteznek másodlagos 

jogforrások, melyek szintén tartalmaznak az érintett vállalkozások letelepedésével 

kapcsolatban különös szabályokat. Az elektronikus kereskedelem területén, az 

interneten keresztül gazdasági tevékenységet végző vállalkozások letelepedésére 

vonatkozó másodlagos joganyagot elsődlegesen az elektronikus kereskedelemről szóló 

irányelv,
194

 valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv letelepedésre 

vonatkozó rendelkezései jelentik.
195

 Azonban vannak olyan tevékenységek, melyek 

nem tartoznak ezen irányelvek hatálya alá, így azok esetében vagy az egyéb szektor- 

vagy szakma alapján speciális irányelvek szabályait,
196

 vagy pedig ezek hiányában az 

elsődleges jog általános szabályait kell alkalmazni. Hasonlóan az elsődleges jog 

szabályait kell alkalmazni a speciális irányelvek hatálya alá eső tevékenységek 

esetében a szabályozási területbe nem tartozó kérdések tekintetében.
197

 Az interneten 

                                                 
193

 A „letelepedési jog az [EUMSZ] alapján ugyanúgy megilleti a jogi személyeket, mint a Közösség valamely 

tagállamának állampolgárságával rendelkező természetes személyeket. Meghatározott kivételekkel és 

feltételekkel magában foglalja a jogot az összes többi tagállam területén valamennyi tevékenység önálló 

vállalkozóként történő megkezdésére és folytatására, vállalkozások alapítására és irányítására, képviseletek, 

fióktelepek vagy leányvállalatok létrehozására...[a] letelepedés fogalma a Szerződés értelmében ... széles 

jelentéssel bír ... átfogja annak lehetőségét is, 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...[a] letelepedés jogára vonatkozó rendelkezések az egyes tevékenységek megkezdését és 

folytatását szabályozzák...valamely tagállami állampolgárnak a letelepedési joga gyakorlására vonatkozó 

lehetőségét, és e jog gyakorlásának feltételeit annak a tevékenységnek a jellegére tekintettel kell elbírálni, 

amelyet a fogadó tagállam területén folytatni kíván...ha … speciális tevékenységek gyakorlását a fogadó 

államban nem szabályozzák, így e tagállam állampolgárainak semmilyen különleges képesítéssel nem kell 

rendelkezniük azok gyakorlásához, bármely más tagállam állampolgára jogosult ebben a tagállamban letelepedni 

és ugyanezeket a tevékenységeket folytatni...[a]mikor valamely speciális tevékenység megkezdését vagy 

folytatását a fogadó tagállamban ilyen feltételekhez kötik, a másik tagállam állampolgárának, aki ugyanazt a 

tevékenységet kívánja gyakorolni, főszabály szerint meg kell felelnie e feltételeknek.” (Lásd: Gebhard ítélet 23., 

25., 31., 32., 34. és 36.  pontok) v.ö.: 2006/123/EK irányelv 4. cikk 5. pont:”„letelepedés”: a Szerződés 43. cikke 

szerinti valamely gazdasági tevékenységnek a szolgáltató általi, határozatlan ideig tartó, a szolgáltatásnyújtás 

tényleges helyét képező, állandó infrastruktúrán keresztül történő tényleges végzése”.  
194

 Lásd: 2000/31/EK irányelv 4. cikk 
195

 Lásd: 2006/123/EK irányelv III. fejezet 9 – 15. cikkek 
196

 Lásd például: 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. 
197

Továbbá a „[f]reedom of establishment is a fundamental right which exists regardless of whether the 

directives provided for by Article 57 of the EEC Treaty have been adopted. The sole purpose of the directives in 
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keresztül végzett, ám a letelepedést szabályozó speciális másodlagos jogforrások 

hatálya alá nem tartozó gazdasági tevékenység például az internetes szerencsejáték 

szolgáltatások, kaszinók működtetése.
198

 

 

Az EUMSZ 49. cikk első albekezdésének első mondata, valamint a második 

albekezdése szerinti letepeledés tekintetében
199

 – azaz a fogadó tagállam területén 

állandó jellegű gazdasági jelenlét illetve tevékenység megkezdése esetén – az Európai 

Unió Bíróságának állandó ítélkezési gyakorlata alapján korlátozásnak minősülnek az 

olyan nemzeti intézkedések, melyek alkalmasak arra, hogy megzavarják vagy kevésbé 

vonzóvá tegyék a letelepedés szabadsága által biztosított jog gyakorlását, még akkor 

is, ha azok állampolgárság alapján nem tesznek különbséget az érintett jogalanyok 

között.
200

 Az ilyen, a speciális irányelvek hatálya alá nem eső tevékenységek körében 

                                                                                                                                                         
question is to facilitate the effective exercise of freedom of establishment in a given sector of activity.” Lásd: 

107/83. sz. Ordre des avocats au barreau de Paris kontra Onno Klopp ügy (EBHT 1984., 02971.o.) ítélet 7. pont 

(a) bekezdés 
198

 Azonban megjegyzendő, hogy számos másodlagos jogforrás érinti az internetes szerencsejátékok egyes 

speciális vonatkozásait. Ilyen például az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) 

a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 

(„Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”) (EGT vonatkozású szöveg) HL L 149., 2005.6.11., 

22—39. o., az Európai Parlament és a Tanács 97/7/EK irányelve (1997. május 20.) a távollevők között kötött 

szerződések esetén a fogyasztók védelméről HL L 144., 1997.6.4., 19—27. o., az Európai Parlament és a Tanács 

95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról HL L 281., 1995.11.23., 31—50. o., az Európai Parlament és a Tanács 

2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, 

feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) HL L 201., 

2002.7.31., 37—47. o.. Az internetes szerencsejátékoknak a jelzett és egyéb irányelvekkel való viszonyával 

kapcsolatban lásd: Commission Staff Working Paper Accompanying document to the Green Paper on on-line 

gambling in the Internal Market (COM (2011) 128 végső), SEC/2011/0321 végső 13 - 15. o.  
199

 EUMSZ 49. cikk (az EKSz. korábbi 43. cikke): Az alábbiakban megállapított rendelkezéseknek megfelelően 

tilos a valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállam területén történő szabad letelepedésére 

vonatkozó minden korlátozás…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. 
200

 „[F]reedom of establishment … is one of the objectives of the Treaty. In so far as Community law makes no 

special provision, these objectives may be attained by measures enacted by the Member States, which … are 

bound to take 'all appropriate measures, whether general or particular, to ensure fulfilment of the obligations 

arising out of this Treaty or resulting from action taken by the institutions of the Community', and to abstain 

'from any measure which could jeopardize the attainment of the objectives of this Treaty'.” Lásd: 71/76. sz Jean 

Thieffry kontra Conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris ügyben hozott ítélet (EBHT 1977., 00765. o.) 

15 – 16. pontok. A Bíróság tovább építve és erősítve a gondolatot kimondta, hogy „[a]rticles 48 and 52 preclude 

any national measure governing the conditions under which an academic title obtained in another Member State 

may be used, where that measure, even though it is applicable without discrimination on grounds of nationality, 

is liable to hamper or to render less attractive the exercise by Community nationals, including those of the 

Member State which enacted the measure, of fundamental freedoms guaranteed by the Treaty.” Lásd: C-19/92. 
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megjelenő lehetséges korlátozás leginkább az engedélyezési rendszerek keretében 

jelenik meg, azon belül is úgy, hogy az érintett tevékenység gyakorlásának a jogát egy 

társaság számára biztosítja a nemzeti jogalkotó. Tipikusan ez a helyzet az internetes 

szerencsejátékokkal kapcsolatban. Azt kell látnunk, hogy a fentiek alapján a Bíróság 

kialakult joggyakorlata szerint az engedélyezési rendszer a letelepedési jog gyakorlása 

szempontjából korlátozásnak minősül, hiszen megakadályozza, illetve eltántorítja a 

gazdasági szereplőket attól, hogy a gazdasági tevékenységeiket a fogadó tagállam 

területén gyakorolják.
201

 Hasonlóan az áruk, szolgáltatások és a tőke szabad 

mozgásához – megfelelő feltételek teljesülése esetén – a letelepedés szabadsága is 

korlátozható,
202

 így a nemzeti jogban bevezetett előzetes engedélyezési rendszer
203

 

vagy koncessziós rendszer is fenntartható lehet.  

 

A fentieken túlmenően a másodlagos letelepedésre vonatkozó elsődleges jogi 

rendelkezéseknek is lehet jelentősége az interneten keresztül végzett gazdasági 

tevékenységek tekintetében.
204

 A Bíróság joggyakorlata alapján azonban a másodlagos 

letelepedés hagyományos formái nem vetnek fel sajátos problémát az internetes, 

elektronikus kereskedelemi gazdasági tevékenységek vonatkozásában, azaz a 

másodlagos letelepedés szabadságát biztosítani kell a gazdasági tevékenységüket az 

interneten végző társaságok számára is. Az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatát 

vizsgálva ismét csak a szerencsejátékokhoz térünk vissza e kérdés vizsgálata 

                                                                                                                                                         
sz. Dieter Kraus kontra Land Baden-Württemberg ügyben hozott ítélet (EBHT 1993., I-01663. o.) 32. pont 

(megjegyzés: mindkét ügy speciális szakma gyakorlásával volt kapcsolatos) 
201

 Lásd: C-531/06. sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság ügyben hozott ítélet (EBHT 

2009., I-04103.o.) 44. pont 
202

 Lásd pl.: C-338/04., C-359/04. és C-360/04. sz. Massimiliano Placanica (C-338/04), Christian Palazzese (C-

359/04) és Angelo Sorricchio (C-360/04) elleni büntetőeljárások kapcsán egyesített ügyek (EBHT 2007., I-

01891.o.) 49. pont:„a nemzeti szabályozás által alkalmazott minden korlátozás esetében külön kell vizsgálni 

többek között azt, hogy alkalmas-e az adott tagállam által elérni kívánt cél vagy célok megvalósításának 

biztosítására, és nem lép-e túl az annak megvalósításához szükséges mértéken. A korlátozások alkalmazásának 

azonban mindenképpen hátrányos megkülönböztetéstől mentesnek kell lennie.” 
203

 „Az állandó ítélkezési gyakorlat értelmében … ahhoz, hogy valamely előzetes hatósági engedélyezési 

rendszer abban az esetben is igazolható legyen, ha korlátozza valamely alapvető szabadságot, olyan objektív, 

hátrányos megkülönböztetéstől mentes és előzetesen ismert kritériumokon kell alapulnia, amelyek kellőképpen 

korlátok közé szorítják a nemzeti hatóságok mérlegelési jogkörének gyakorlását annak érdekében, hogy azt ne 

tehessék önkényes módon. Ezen túlmenően minden olyan személynek, akit egy ilyen eltérésen alapuló korlátozó 

intézkedés hátrányosan érint, rendelkeznie kell hatékony bírósági jogorvoslati lehetőséggel” Lásd: C-64/08. sz. 

Ernst Engelmann elleni büntetőeljárás ügy ítélet (EBHT-ban még nem közzétett) 55. pont 
204

 Az EUMSZ 49. cikke (az EKSz. korábbi 43. cikke) szerint 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. 



58 

 

kapcsán.
205

 A szerencsejátékok nemzeti jogi szabályozása kapcsán találkozhatunk 

ugyanis olyan speciális szabályokkal, melyek korlátozóak lehetnek az érintett 

gazdasági tevékenység gyakorlása szempontjából. A nemzeti szabályok által felvetett 

problémákat két csoportba oszthatjuk. A vitás kérdések első körét azok a nemzeti 

szabályok, intézkedések jelentik, melyek megtiltják, hogy a fogadó tagállam területén 

koncessziós joggal nem rendelkező, más tagállamban letelepedett gazdasági társaság a 

fogadó tagállamban letelepedett jogalanyokkal kialakított szerződéses jogviszony 

alapján folytassa gazdasági tevékenységét. A második körbe azok a nemzeti 

intézkedések tartoznak, melyek az engedély megszerzését csak a fogadó tagállamban 

letelepedett szolgáltatók számára teszik, lehetővé, azaz megtiltják azt, hogy valamely 

tagállamban letelepedett szolgáltató egy másik tagállamban a másodlagos telepedés 

keretében végezze gazdasági tevékenységét. Ami az első problémára az Európai Unió 

Bírósága által adott választ illeti, azt mondhatjuk, hogy az ilyen korlátozás az uniós 

jog letelepedés szabadságának az akadályát képezi,
206

 mely az igazolhatóság 

feltételeinek történő megfelelés esetén fenntartható. A második kérdés kapcsán szintén 

hasonló megállapításra jutott a Bíróság, ugyanis kimondta, hogy az olyan nemzeti jogi 

előírás, mely valamely gazdasági tevékenység folytatásának a lehetőségét kizárólag az 

adott tagállamban elsődlegesen letelepedett, és bizonyos társasági formában működő 

jogalanyok számára tartja fent, a letelepedés szabadságának a korlátozását jelenti.
207

  

 

 

 

 

 

                                                 
205

 Az Európai Unió Bíróságának a szerencsejátékokkal kapcsolatban 2010. szeptember 9-ig kialakault 

joggyakorlatát összefoglalóan bemutatja az online szerencsejátékokkal kapcsolatos Zöld Könyvhöz készült 

munkadokumentum: lásd: Commission Staff Working Paper Accompanying document to the Green Paper on on-

line gambling in the Internal Market (COM (2011) 128 végső), SEC/2011/0321 végső 15 – 16. o., valamit a 

Swiss Institute of Comparative Law által a Bizottság számára 2006-ban készített tanulmány 971 – 983. 

oldalakon bemutatott és elemzett esetjog.   
206

 Lásd: C-243/01. sz. Piergiorgio Gambelli és társai elleni büntetőeljárás ügy (EBHT 2003., I-13031.o.) 46. és 

48. pontok:„[a]mennyiben valamely tagállamban székhellyel rendelkező … társaság … egy másik tagállamban 

székhellyel rendelkező … ügynökségek szervezete közreműködésével folytat fogadások gyűjtésére irányuló 

tevékenységet, az ezen ügynökségek tevékenységeivel szemben alkalmazott korlátozások a letelepedés 

szabadságának akadályát képezik.” 
207

 Lásd: Ernst Engelmann ügyben hozott ítélet 28. pontja 
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2. Az Alapjogi Charta rendelkezései 

 

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának
208  

számos cikke lehet releváns szűkebb 

értelemben az elektronikus kereskedelem, tágabb értelemben az információs 

társadalom, információs technológiák szempontjából. Kifejezetten az elektronikus 

kereskedelemmel, információs társadalommal kapcsolatos speciális rendelkezéssel 

nem találkozhatunk a szövegben. A Charta vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő 

alkalmazása jelentős mértékben tudja segíteni az internetbe, az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatásokba vetett bizalom kialakulását és megerősödését, mind a 

kereskedők, szolgáltatók mind pedig a fogyasztók vagy igénybevevők oldalán. Az 

igénybevevők és fogyasztók bizalmának a megerősítését szolgálja különösen a 

magánélet tiszteletben tartásának,
209

 a személyes adatok védelmének,
210

 valamint a 

véleménynyilvánítás szabadságának
211

 a joga, illetve a megkülönböztetés tilalma
212

 és 

a fogyasztók védelme.
213

 A kereskedők, szolgáltatók – felhasználókkal illetőleg a 

kormányzatokkal szembeni – bizalmi szintjének az alakulására különösen a 

vállalkozás szabadságának a biztosítása,
214

 valamint a tulajdonhoz és annak 

védelméhez – ezen belül is a szellemi tulajdon védelméhez – való jog,
215

 illetve a 

hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog.
216

  A vállalkozáshoz 

való jog megsértését jelentheti például, ha egy tagállam a nemzeti jogában olyan 

kötelezettséget telepít az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást végző 

vállalkozásra, mely az számára jelentős gazdasági terhet jelent.
217

 Azonban bizonyos 

szabadságok és jogok korlátozó hatással is lehetnek a kereskedők vagy szolgáltatók 

tevékenysége szempontjából. Ilyen lehet például a személyes adatok védelméhez való 

                                                 
208

 HL 2010/C 83/02 
209

 7. cikk 
210

 8. cikk 
211

 11. cikk 
212

 21. cikk 
213

 38. cikk 
214

 16. cikk 
215

 17. cikk 
216

 47. cikk 
217

 Az Európai Unió Bírósága a Scarlet Extended SA ügyben kimondta, hogy „internet-hozzáférést nyújtó 

szolgáltató vállalkozási szabadságának súlyos sérelmét [jelentené, ha a tagállam] arra kötelezné a szolgáltatót, 

hogy bonyolult, költséges és állandó informatikai rendszert hozzon létre, amelynek költsége csak őt terhelné”. 

Lásd: C-70/10. sz. Scarlet Extended SA kontra Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL 

(SABAM) ügy ítélet, EBHT-ban még nem közzétett ítélet, 48 – 49. pontok 
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jog, hiszen ez jelentős mértékben kihathat a kereskedő adatgyűjtési és adatkezelési 

gyakorlatára.
218

 Hasonlóan érdekes lehet a kereskedők szempontjából is a 

véleménynyilvánítás szabadsága is.
219

 

 

                                                 
218

 Lásd példuál a fogyasztói profilok kérdését.   
219

 Ehelyütt csak utalnék azokra az elméletekre, mely szerint az interneten hatására új jogok, szabadságok is 

megjelennek, mint például az emberek elérésének a joga (right to reach). Ezzel kapcsolatban bővebben lásd: 

Chandler, Jennifer A: A Right to Reach an Audience: An Approach to Intermediary Bias on the Internet. Hofstra 

Law Review, (35. évf.) 2007, 1095 – 1139. o., Dutton, William H., Dopatka, Anna, Hills, Michael, Law, Ginette 

and Nash, Victoria: Freedom of Connection - Freedom of Expression: The Changing Legal and Regulatory 

Ecology Shaping the Internet (2010. november 29.) W.H. Dutton, A. Dopaka, M. Hills, G. Law, V. Nash, 

FREEDOM OF CONNECTION - FREEDOM OF EXPRESSION, Párizs, UNESCO, 2011, elérhető: 

http://ssrn.com/abstract=1654464  
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III. Az Európai Unió elektronikus kereskedelem szabályozását érintő 

politikái, célkitűzései  

 

1. Bevezetés 

 

Dolgozatom harmadik fejezetében az Európai Unió információs társadalom területén 

megjelent programjait vizsgálom annak a fényében, hogy azok milyen mértékben 

kívántak és tudtak hatást gyakorolni az elektronikus kereskedelemi tranzakciókra 

vonatkozó speciális szabályokat tartalmazó másodlagos jogforrások megalkotására. Az 

Európai Unióban az információs társadalom – és így az elektronikus kereskedelem 

fejlődését segítő – jogi szabályozás alapvetően két fronton jelent meg: az eEurópa 

akciótervekben meghatározott, az információs társadalom gyorsulását elősegítő jogi 

aktusok meghozatalára, illetve az elektronikus kommunikációra, hírközlésre 

vonatkozó jogi keretszabályozás megalkotására került sor.
220

 

 

2. Európai Kezdeményezés az elektronikus kereskedelem terén 

 

2.1. A kezdeményezés előzményei 

 

Az Európai Unió nagyon hamar felismerte az internet és a tipikusan az internettel 

összekapcsolt elektronikus kereskedelem jelentőségét, illetve annak keretében azt is, 

hogy ez a Közösség részéről is megkívánja a szükséges lépések megtételét.
221

 E 

felismerés eredményként – és a kilencvenes évek végén felfelé futó „dot-com bumm”-

                                                 
220

 Lásd: Manuel Desantes: Legal Framework of Electronic Commerce in the European Union: Key Year 2000 

Developments Affecting Intellectual Property, in International Intellectual Property Law & Policy (6. évf.) 2001, 

4-3. o.  
221

 1997-et megelőzően az Európai Unió részéről inkább magával az információ társadalommal, az információs 

társadalom és új gazdaság által felvetett problémákkal, az EU „helykeresésével” és cselekvési programok 

kidolgozásával kapcsolatban születtek Közösségi aktusok, dokumentumok: közösségi cselekvési tervek 

kidolgozása és meghatározása terén: „Europe at the Forefront of the Global Information Society: Rolling Action 

Plan” (COM (96) 607 02/11/96); sztandardizáció területén: „Standardization and the Global Information 

Society” (COM (96) 359 final 24/06/96); oktatás területén: “Learning in the Information Society – Action Plan 

for a European education initiative” (COM (96) 471 02/10/96); a felhasználók, kiskorúak védelme érdekében: 

“Illegal and Harmful Content on the Internet” (COM (96) 487 16/10/96); “The Protection of Minors and Human 

Dignity in Audiovisual and Information Services” (COM (96) 483 16/10/96); az információs társadalomnak az 

emberek életére és munkájára gyakorolt hatásának terén: Green Papers “Living and Working in the Information 

Society” (COM (96) 389 24/07/96);     
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mal
222

 párhuzamban – született meg 1997-ben az elektronikus kereskedelem 

kérdésével ténylegesen már érdemben is foglalkozó, az Európai Parlament, a Tanács, a 

Gazdasági és Szociális Bizottság valamint a Régiók Bizottságának közleményében 

testet öltő Európai kezdeményezés.
223

 A cél egyértelmű volt: Európát az információs 

társadalom területén – és ideértve az elektronikus kereskedelmet is – a világ nemcsak 

meghatározó, de vezető hatalmává tenni. Az Európai Kezdeményezés az elektronikus 

kereskedelem terén
224

 ezen cél elérése érdekében koherens cselekvési tervet és keretet 

vázol fel az elektronikus kereskedelmet érintően a jövőben megteendő bizottsági 

intézkedésekre vonatkozóan.
225

 A közlemény az elektronikus kereskedelem terén 

szükséges közösségi intézkedések körében kimondta, hogy az elektronikus 

kereskedelem fejlesztését elősegítő és ösztönző, az üzleti és fogyasztói érdekeket 

egyaránt figyelembevevő szabályozási rendszert kell kialakítani az Európai Unióban.   

 

2.2. Az üzleti és fogyasztói érdekeket egyaránt figyelembevevő 

szabályozási rendszer kialakítása 

 

                                                 
222

 A „dotcom bumm”, „dotcom buborék” vagy „IT buborék” kifejezés találóan utal az új technológiába vetett 

hitre és a nemzetközi gazdaságban jelenlévő spekulatív tőkére. Az ezredforduló időszakában - különösen az 

1998-2001-es időszakban - ugyanis gombamód jöttek létre – elsősorban a nyugati országokban – olyan 

vállalkozások, melyek az interneten keresztül nyújtott, vagy az internethez kapcsolódó szolgáltatásokra 

specializálódtak. Az ilyen, internet-alapú gazdasági működésre létrejött gazdasági társaságokat nevezzük ún. 

dot-com társaságoknak. Köszönhetően az internetbe és az új technológiákba vetett bizalomnak és hitnek, a dot-

com cégek részvényei nagyon hamar az egekbe szöktek. Elegendő volt a társaság nevéhez egy „e-„ előjelet, vagy 

akár „.com” végződést illeszteni, és máris óriási kereslet volt a részvények iránt. Ebben azonban nincs semmi 

rendkívüli, hasonló jelenség játszódott le minden nagyobb technológia újítás gazdasági életbe történő bevezetése 

esetében is: így volt ez az 1840-es években a vasútipar beindulásával, az 1920-as években a rádió feltalálásával 

és az autók elterjedésével kapcsolatban és az 1950-es években a tranzisztor megalkotását követően. Az 1998-

1999-es időszakban tucatszám jöttek létre a dot-com társaságok, melyek közül sokan még üzleti tervvel, valós 

koncepcióval sem rendelkeztek. Tőkéjük az új gazdaság, ún. „new economy”, és az internet alapú üzletviteli 

eljárás volt. Az társaságok alakulásával párhuzamosan megfigyelhető volt az üzletviteli eljárásokra vonatkozó 

szabadalmi bejelentések számának jelentős megugrása, nemcsak az Amerikai Egyesült Államokban, de 

Európában és Japánban is, melyre az egyes szabadalmi rezsimek erre különbözőképpen reagáltak. Az dot-com 

buborék 2000. március 10-én érte el. A dot-com boomról lásd bővebben: John Cassidy: Dot.con: How America 

Lost Its Mind and Money in the Internet Era, HarperCollins Publishers, 2003.; Eli Ofek és Matthew Richardson: 

DotCom Mania: The Rise and Fall of Internet Stock Prices, 2001, NYU Working Paper No. S-AM-01-05; Brent 

Goldfarb, David Kirsch és David A. Miller: Was there too little entry during the Dot Com Era, Robert H. Smith 

School of Business, Working Paper No. RHS-06-029, 2006. 
223

 Az 1996-ban kiadott közlemény „Putting Services to Work” már hangsúlyozta az elektronikus kereskedelem 

fontosságát, illetve a Bizottságnak azon elkötelezettségét, hogy az Európai Unió váljék az elektronikus 

kereskedelem központjává, fejlesztésének és fejlődésének mozgatórugójává és támogatójává („to make Europe 

the heartland of electronic commerce”), CSE (96) 6 final 27/11/96     
224

 A European Initiative in Electronic Commerce – Communication to the European Parliament, the Council, 

the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 15/04/97, COM (97) 157 végső 
225

 Lásd: „Europe at the Forefront of the Global Information Society: Rolling Action Plan” (COM (96) 607 

02/11/96) 
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2.2.1. A szabályozási rendszer alapjai 

 

Az Európai Unió csak egy olyan jogszabályi környezet megalkotásával tudja a lehető 

legnagyobb mértékben kihasználni az elektronikus kereskedelem nyújtotta előnyöket, 

amely egyszerre képes megfelelni mind az üzleti szereplők, mind pedig a fogyasztók 

igényeinek. A Bizottság célja az volt, hogy 2000 végére megvalósuljon a megfelelő 

jogszabályi környezet. Az elektronikus kereskedelem szabályrendszerének 

kidolgozása során felmerült a kérdés, hogy a belső piac már kialakult szabályai kellő 

mértékben megfelelnek-e az új környezetben, vagy a hagyományos üzleti modellekre 

kialakult rendszer átszabása szükséges az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások 

területén. A közlemény szerint a már meglévő rendszert két szempont 

figyelembevételével kell értékelni és a szükséges finomításokat elvégezni: egyrészt az 

elektronikus kereskedelembe vetett bizalom kialakítása és megerősítése, másrészt a 

belső piachoz való hozzáférés korlátozásmentes biztosítása tekintetében.      

 

2.2.1.1. Az elektronikus kereskedelembe vetett bizalom kialakítása és 

megerősítése 

 

Az elektronikus kereskedelembe vetett bizalom kialakítása illetve megszilárdítása több 

összetevőből áll: egyrészt biztosítani kell az üzleti tranzakciók lebonyolításának 

megbízhatóságát mind jogi mind biztonsági szempontból, másrészt az elektronikus 

tartalmak szolgáltatása terén magát a nyújtott szolgáltatást illetve annak értékét kell 

védeni. Az első követelményrendszer alapján mind a kereskedőknek (szolgáltatóknak), 

mind pedig a fogyasztóknak (igénybevevőknek) biztosnak kell abban lenni, hogy a 

köztük létrejövő kapcsolat biztonságos és megbízható, illetve a megkötendő szerződés 

jogilag is kötelező erővel fog bírni. A bizalom másik terülte a szolgáltatásnak, illetve a 

szolgáltatás értékének a védelme. Erre jó megoldásokkal szolgálhatnak a szerzői jog 

védelmét szolgáló különböző megoldásokban működő technológiák.
226

 A közlemény 

megállapítja, hogy a vonatkozó technológiák jórészt ugyan már rendelkezésre állnak, 

                                                 
226

 Ehhez lásd: Urs Gasser: Legal Frameworks and Technological Protection of Digital Content: Moving 

Forward Towards a Best Practice Model, Berkman Center Research Publication No. 2006-04. elérhető: 

http://ssrn.com/abstract=908998 
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azonban az azok fejlődését és alkalmazását elősegítő jogi és intézményes környezet 

kialakítása még korántsem teljes,
227

 különösen az interoperabilitás és a kölcsönös 

elismerés biztosítása területén.    

 

2.2.1.2. A belső piachoz való hozzáférés korlátozásmentes biztosítása 

 

A belső piachoz való korlátozásmentes hozzáférés biztosításával a közleményben 

megfogalmazott aggály az volt, hogy bár már jelentős jogalkotási lépések történtek az 

elektronikus kereskedelemhez periférikusan kapcsolódó területeken,
228

 azonban 

kimondottan az elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogalkotás terén a tagállamok 

által követett eltérő gyakorlat könnyen alááshatja a belső piac érvényesülését ezen a 

területen. 
229

   

 

2.3. Az elektronikus kereskedelem szabályozásának elvei 

 

A közlemény meghatározza az elektronikus kereskedelem uniós szabályozása során 

követendő négy elvet:
230

 

 

 Csak abban az esetben kerülhet sor új szabályok megalkotása, ha a már 

meglévő szabályok és belső piaci elvek (a származás országának az elve 

(country of origin) és így a nemzeti szabályok valamint az önszabályozó 

kódexek kölcsönös elismerésének érvényesítése), nem kínálnak megfelelő 

megoldást a szabályozni kívánt kérdést illetően.
231

 

 Bármilyen megalkotandó szabályozásnak mind a négy belső piaci szabadságon 

kell alapulnia, és mind a négy gazdasági szabadság érvényesülését kell 

szolgálnia. 

                                                 
227

 Lásd pl a digitális aláírásra vonatkozó szabályok kidolgozásának menetét 
228

 Lásd pl: a Tanács 91/250/EGK irányelve (1991. május 14.) a számítógépi programok jogi védelméről, HL L 

122., 1991.5.17., 42—46. o., az Európai Parlament és a Tanács 96/9/EK irányelve (1996. március 11.) az 

adatbázisok jogi védelméről, HL L 77., 1996.3.27., 20—28. o., az Európai Parlament és a Tanács 97/7/EK 

irányelve (1997. május 20.) a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről, HL L 144., 

1997.6.4., 19—27. o. 
229

 COM (97) 157 végső 11. o. 
230

 ibid 14. o. 39. pont 
231

 „No regulation for regulation’s sake”  
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 Minden szabály megalkotása kapcsán figyelemmel kell lenni az üzleti 

realitásokra.
232

 

 Minden megalkotandó szabálynak valamilyen általános közérdek (pl. 

fogyasztóvédelem, magánélet védelme, a hálózatokhoz való széleskörű 

hozzáférés biztosítása, etc.) érvényesülését kell szolgálnia.
233

   

   

Abban az esetben, amennyiben a fenti szempontok mérlegelése alapján szükség van  

szabályozásra, akkor a kialakítandó szabályozásnak, ahogy a Bizottság fogalmaz, a 

kereskedelemi tevékenyég és tranzakció minden releváns „lépcsőfokára” ki kell 

terjednie. A közlemény szerint ez magában foglalja a szolgáltató alapítását,
234

 az 

elektronikus kereskedelmi tevékenységek folytatását és reklámozását,
235

 a 

szerződéskötést megelőző tárgyalási folyamatot és a szerződéskötést,
236

 valamint az 

elektronikus fizetési folyamatot.
237

  

 

3. eEuropa – Információs Társadalom Mindenkinek 

 

3.1. Az eEurópa program megszületése 

 

1999-ben, az Európai Tanács 2000 március 23-24-én Lisszabonban tartandó 

tanácskozását előkészítendő adta ki a Bizottság 1999 december 8-án az „eEurópa – 

Információs Társadalom Mindenkinek” című közleményét.
238

 A közlemény bár 

kifejezetten politikai jellegű dokumentum, és célja annak biztosítása, hogy az Európai 

Unió minden tekintetben képes legyen az információs társadalom fejlődése által 

teremtődő lehetőségek kihasználására, mégis közvetetten érinti az uniós szabályozás 

alakulását.   

 

                                                 
232

 „Any regulation must take account of business realities” 
233

 „Any regulation must meet general interest objectives effectively and efficiently” 
234

 COM (97) 157 15. o. 40 – 41. pontok 
235

 ibid 16. o. 42 – 43. pontok 
236

 ibid 16. o. 44 – 46. pontok 
237

 ibid 17. o. 47 – 49. pontok 
238

 Europe - An information society for all - Communication on a Commission initiative for the special European 

Council of Lisbon, 2000. március 23 -24, COM (99) 0687 végső  
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3.2. Az eEurópa program által érintett főbb területek 

 

A közlemény az intézkedések jóval szélesebb területét érintette, mint ez elektronikus 

kereskedelem,
239

 azonban tekintettel dolgozatom témájára, most az elektronikus 

kereskedelem fejlődése szempontjából jelentős pontok bemutatására hagyatkozom.
240

 

Az elektronikus kereskedelem elterjedése és fejlődése feltételez bizonyos 

infrastrukturális fejlettséget, és ennek hátterét igyekszik biztosítani az eEurópa 

program.
241

 A program az elektronikus kereskedelem fejlődése érdekében két 

cselekvési irányt jelöl meg: egyrészt a kis- és középvállalkozások körében minél 

szélesebb körben el kell terjeszteni ezen üzleti modellt,
242

 másrészt a közigazgatás 

részéről – azon belül is a közbeszerzések területén – kell az elektronikus ügyletkötési 

és kereskedelemi megoldásokat alkalmazni.
243

 A közigazgatás, illetve közbeszerzés 

elektronikus útra történő terelése rákényszeríti a gazdasági társaságokat ezen 

megoldások alkalmazására, és remélhető, hogy az így felismert előnyök és megismert 

biztonság elősegítni a más relációban történő alkalmazást is. Mindezek érdekében 

különösen szükséges a vonatkozó belső piaci jogforrások megalkotása. A program 

előírta, hogy 2001 végéig el kell fogadni a biztonságos elektronikus hozzáféréseket 

biztosító – pl. elektronikus úton történő fizetések esetében - ún. smart kártyák 

használatára vonatkozó közös szabályokat.
244

 Az elektronikus kereskedelem 

fejlődésének az elősegítése érdekében kiemelten szükséges a program megszületésekor 

már folyamatban lévő, az elektronikus kereskedelemre vonatkozó uniós jogalkotási 

folyamat mielőbbi eredményes lezárása. Az elektronikus kereskedelem területének 

azonban a jogi szabályozás, mint szabályozási eszköz alkalmazására, tekintettel 

                                                 
239

 Az eEurópa program által még érintett területek a következőek voltak: az európai ifjúság digitális kor 

kihívásaira történő felkészítése, az olcsóbb internet hozzáférés biztosítása, az e-kereskedelem fejlődésének az 

elősegítése, kutatóknak és diákoknak gyorsabb internet hozzáférés megteremtése, a biztonságos elektronikus 

hozzféréshez szükséges smart kártyák kialakítása és elterjesztése, high-tech kis- és középvállalkozások 

támogatása kockázati tőkebefektetések ösztönzése útján, a csökkent képességűeknek az információs társadalom 

előnyeiben történő részvételének a biztosítása, online egészségügy kialakítása, intelligens közlekedés 

megteremtése, online kormányzat támogatása. 
240

 Az eEurópa progam általános bemutatása, áttekintése kapcsán lásd: Szűcs Márton: eEurope. Bevezetés: Az 

információs társadalom kiépülése Európában, in: Külgazdaság, 2002. (46. évf.), 9. sz., 109-127. o. 
241

 Az infrastrukturális háttér biztosításának körében kiemelendő az olcsóbb internet hozzáférés lehetőségének a 

biztosítása. Lásd: COM (99) 0687 végső 8. o.  
242

 ibid 9. o. A program továbbá a high-tech kis- és középvállalkozások támogatását is kiemelt prioritásként 

kezelte. Lásd: ibid 12. o. 
243

 ibid 16. o.  
244

 ibid 11. o.    
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részben a gyors változásokra, részben pedig a globalizáció kihívásaira, csak korlátozott 

mértékben kerülhet sor. A tiszta jogi szabályozás helyett ezért teret kell engedni az 

önszabályozó mechanizmus működésének, illetőleg az együttes szabályozásnak.
245

 Az 

elektronikus kereskedelem fejlődésének elősegítése érdekében a program 2000 végére 

elérendő célként határozza meg az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos 

irányelvi szabályozási környezet kialakítását, a online vitarendezési megoldások és a 

fogyasztó alternatív jogérvényesítési mechanizmusok fejlesztését, valamint a „.eu” 

domain név megteremtését a határon átnyúló elektronikus kereskedelem elősegítése 

érdekében.  

       

3.2.1. Az eEurópa program eredményei  

 

Az eEurópa program kapcsán készített előrehaladási jelentést a Bizottság 2000. 

március 8-án tette közzé.
246

 Az elektronikus kereskedelem vonatkozásait szabályozó 

irányelvek mielőbbi megalkotása kapcsán a jelentés bár nem expressis verbis, de a 

kontextusból kikövetkeztethetően örömmel nyugtázza, hogy a vonatkozó szabályok 

előkészítése már folyamatban van,
247

 és hangsúlyozza, hogy ezen szabályokat a lehető 

leghamarabb el kell fogadni.
248

 Sőt, a tagállamoknak már a jogalkotással 

párhuzamosan el kell kezdeniük dolgozni az irányelvek átültetésén annak érdekében, 

hogy a lehető leghamarabb kialakulhasson az igazi belső piac és az elektronikus 

kereskedelemnek kedvező környezet.
249

 Érezhető, hogy a jelentés rendkívüli módon 

sürgeti az uniós szabályozás kialakítását, illetve annak a tagállami jogokba történő 

átültetését.
250

 Ez a rohanó jogalkotási tempó azonban nem volt szükségszerű, hiszen 

                                                 
245

 COM (99) 0687 végső 9. o.  
246

 eEurope - An Information Society for all - Progress report for the Special European Council on Employment, 

Economic reforms and social cohesion towards a Europe based on innovation and knowledge Lisbon, 23 and 24 

March 2000, COM (2000) 0130 végső 
247

 ibid 11. o.  
248

 Ahogy a jelentés fogalmaz, „should make every effort to adopt above mentioned e-commerce related 

directives as a matter of urgency” id. 
249

 „Member States should already start to work on their implementation ... The objective should be to rapidly 

create a true Internal Market and a favourable environment for e-commerce in the European Union, especially 

for SMEs.” id. 
250

 A jelentés továbbá azt is megjelöli további intézkedésként, hogy a HÉA szabályozást is az elektronikus 

kereskedelem szükségleteihez kell alakítani. ibid 12. o.  
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nem voltak arra vonatkozóan bizonyítékok,
251

 hogy az uniós közös szabályozás 

következtében lenne az Európai Unión belül megvalósuló elektronikus kereskedelemi 

tranzakciók volumene egyharmada az Amerikai Egyesült Államokban tapasztalt 

teljesítménynek.
252

 Érezhető azonban a jelentésben a lendület, és ennek kapcsán néhol 

a kapkodás szele. Különösen ez lehet az érzésünk ahol a jelentés az internetes piacra 

történő belépés hamarosan megnövekedő költségeiről és a lehetőségek csökkenéséről 

szól.
253

 A jelentésben megjelenő hipotézis, mely szerint pusztán az uniós szintű 

szabályozás hatására jobban fog fejlődni az elektronikus kereskedelem, nem kellően 

alátámasztott. A jogi szabályozás sürgetésén túl azonban – üdvözlendően - a jelentés 

kitér az önszabályozó mechanizmusok fejlődésének az elősegítésére is. Ennek 

keretében két területen indult már meg a bizottsági munka. Egyrészt az önszabályozás 

és az együttes szabályozás (co-regulation) koncepciójának a kidolgozása kapcsán. Így 

létrejöhetnek olyan iránymutatások, melyek megfelelő alapjai lehetnek az elektronikus 

kereskedelemhez kapcsolódó magatartási kódexeknek, illetve megkezdődött az 

unióban már létező alternatív vitarendezési megoldásoknak hálózatba történő 

szervezése.
254

 Továbbá a Bizottság az online pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos 

határon átnyúló vitarendezési hálózat létrehozatalát is fontosnak tartotta. A jelentés 

szerint ezeken a területeken is sürgető a továbblépés, és az elektronikus 

kereskedelembe vetett fogyasztói bizalom megteremtése és erősítése érdekében 

szükséges a legjobb gyakorlatok kialakítása a bizalmi megjelölések, alternatív 

vitarendezési módozatok, magatartási kódexek és a biztonság területén. Különösen 

sürgős a megfelelő online megoldások kialakítása. Másrészt a „.eu” végződés kapcsán 

                                                 
251

 v.ö.: A jelentés II. sz. melléklete az eGazdaság (eEconomy) bemutatását, elemzését tartalmazza, és kitér 

annak előnyeire, de a sürgető jogalkotási igényre nem ad magyarázatot. ibid 20 – 27. o.    
252

 Lásd: COM (99) 0687 végső 9. o.  
253

 „The stock market confirms the benefits ... by increasing the share value of companies when they launch an 

Internet strategy. There are many examples of new companies that have become world leaders in well 

established industries such as book retailing or stock brokerage by using the Internet These windows of 

opportunity are, however, short lived. Market entry soon becomes extremely costly because of the strong 

branding of certain e-commerce services. Indeed this was one of the motivations for launching the eEurope 

Initiative. This is a critical time to take advantage of the opportunities offered by the Internet as the chance 

will soon be lost.” (az utolsó mondat kiemelése az eredeti szövegben is szerepel) COM (2000) 0130 végső 22. o.  
254

 Ez az ún. European Extra-Judicial network – EEJ-net, javaslat a kialakításra és felépítésre: Commission 

Working Document on the creation of a European Extra-Judicial Network, SEC(2000)405. Létrehozta: Council 

Resolution of 25 May 2000 on a Community-wide network of national bodies for the extra-judicial settlement of 

consumer disputes (HL 2000 C 155 1.o.). 
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elkészült tervezetről megindult a konzultáció,
255

 mely alapján – szintén sürgőséggel – 

a Bizottságnak jelentést kell készítenie a továbbhaladás irányáról. 
256

     

 

3.2.2. Az akcióterv 

 

A lisszaboni Európai Tanács
257

 a bizottsági jelentés alapján számos politikai lépés 

megtételét határozta el, melynek fényében készült el a következő évekre szóló 

akcióterv tervezete,
258

 mely alapján 2000 júniusában került elfogadásra az eEurópa 

2002 akcióterv. 
259

 

 

4. Az eEurópa2002 akcióterv  

 

4.1. Az eEurópa 2002 akcióterv célkitűzései 

 

Az eEurópa 2002 akcióterv az eEurópa akcióterv célkitűzését, cselekvési területét 

kicsit átalakítva és újragondolva
260

 az elektronikus kereskedelem fellendítése 

érdekében egyrészt rögzíti, hogy a nemzetközi együttműködési keretek kapcsán a 

globális szinten történő – mind kormányok közötti, mind pedig a kormányok és 

gazdasági szereplők közötti – együttműködéseknek prioritást kell élvezniük, 

különösen az együttes szabályozás területén,
261

 másrészt az internet használatának az 

ösztönzése mint célkitűzés keretében megjelenik az elektronikus kereskedelem 

fejlesztése, támogatása, felgyorsítása.
262

 A lisszaboni Európai Tanács az elektronikus 

kereskedelemre vonatkozó szabályozás kialakítása érdekében megállapította, hogy 

2000 végéig meg kell alkotni a már folyamatban lévő, az elektronikus kereskedelem 
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 Lásd: COM (2000) 0130 végső 11. o.  
256

 ibid 12. o.    
257

 2000. március 23-24. 
258

 eEurope 2002 - An Information society for all - Draft Action Plan prepared by the European Commission for 

the European Council in Feira - 19-20 June 2000, COM (2000) 0330 végső 
259

 eEurope 2002 - An Information Society For All Action Plan prepared by the Council and the European 

Commission for the Feira European Council 19-20 June 2000, 2000 június 14.  
260

 Érdekesség, hogy míg az akcióterv tervezete még a célok tekintetében erősebb kötődést jelez a korábbi 

eEurópa programhoz, addig ez a végül elfogadott akciótervben ilyen erősen már nem jelenik meg. Lásd: COM 

(2000) 0330 végső 2. o. („Revised set of targets” alcím), eEurópa 2002 akcióterv 1. o. („The objectives” alcím)  
261

 Lásd: eEurópa 2002 akcióterv 4. és 19. o. Megjegyzendő, hogy a nemzetközi dimenzió hangsúlyozására a 

tervezetben még nem került sor.  
262

 ibid 19- 21. o., COM (2000) 0330 végső 19 - 20. o.    
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jogi vetületeivel kapcsolatos szabályokat, a tagállamoknak fel kell gyorsítani ezen 

szabályok nemzeti jogban történő végrehajtását hogy az 2001-re megtörténjék; a 

Bizottságnak és a Tanácsnak meg kell vizsgálnia, hogy miként lehetne elősegíteni a 

fogyasztói bizalom erősítését az elektronikus kereskedelem kapcsán, különös 

tekintettel az alternatív vitarendezési módozatokra; illetve a jogi szabályozás későbbi 

módja kapcsán a talán legfontosabb megállapítás, hogy a technológia fejlődése a 

jövőben egy rugalmasabb szabályozási megközelítést tehet szükségessé.
263

 A 

fogyasztói bizalom növelését az akcióterv mint szabályozási kihívást jellemzi, ami arra 

utal, hogy a szabályozás eszközétől várható annak a kialakítása. Természetesen a 

kihívás jelleg utalhat a szükségesség kérdésének a felvetésére is, azonban az akcióterv 

egyes elemeinek összességéből ez a pozitív szabályozást jelenti, azon belül is mind az 

uniós szintű jogi szabályozást, mind pedig az önszabályozást.
264

  Az akcióterv a 

nemzeti jogi szabályozás eltérőségét mint a vállalkozásokat, és különösen a kis- és 

középvállalkozásokat terhelő problémaként írja le. A fogyasztói bizalom erősítése 

érdekében megteendő intézkedések jó része az önszabályozás és a fogyasztóvédelmi 

szervezetekkel való együttműködésen és a közös szabályokon és átláthatóságon 

alapuló cselekvéseket – mint például megbízhatósági jelölések, adatvédelmi politikák 

– szorgalmazza.
265

 

   

4.2. Az eEurópa 2002 akcióterv kiegészítése 

 

                                                 
263

 ibid 19. o.   
264

 id. 
265

 A tervezett intézkedések: a szerzői joggal, a távollévők közötti pénzügyi szolgálatásokra vonatkozó 

martketingtevékenység szabályozásával, az elektronikus pénzzel valamint a joghatósággal kapcsolatos uniós 

jogalkotási folyamat eredményes lezárása, a tagállamokkal és a fogyasztóvédelmi érdek-képviseleti 

szervezetekkel való együttműködés során a fogyasztói bizalom erősítése, alternatív vitarendezési 

mechnaizmusok, megbízhatósági jelölések (trust marks) és hatékony magatartási kódexek megalkotása, egy 

online, e-bizalom fórum létrehozatala a Bizottság által, EEJ-net további fejlesztése, az elektronikus 

kereskedelemre vonatkozó szabályozás rugalmassáágnak, flexibilitásának a biztosítása különösen a gazdasági 

szereplőkkel való párbeszéden alapuló együttes szabályozás útján, online információs szolgáltatások és 

ismeretbővítés útján a kis- és középvállalkozások jogi bizonytalanságának a csökkentése, a kis- és 

középvállalkozások öszötönzése az elektronikus kereskedelemi megoldások alkalmazására, a „.eu” domain név 

megalkotása, az elektronikus közbeszerzés útjában álló jogi akadályok felszámolása és egy elektronikus piactér 

létrehozatala a közbeszerzések vonatkozásában, valamint különösen az európai tartalomszolgálatók érdekében a 

HÉA szabályoknak az elektronikus kereskedelemhez történő igazítása. Lásd: ibid 20 – 21. o.     
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Az eEurópa 2002 akcióterv első előrehaladási jelentése
266

 kiemeli a jogalkotási 

folyamat eddigi sebességét, illetőleg további felgyorsításának szükségét jelzi.
267

 

Üdvözli az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv gyors elfogadását, és az 

információs technológiák szerzői jogi vonatkozásait is szabályozó irányelv gyors 

megalkotását reméli.
268

 A „.eu” domain tekintetében is érzékelhető az előrelépés, és a 

vonatkozó jogi szabályozásra a Bizottság még 2000 vége előtt vállalta, hogy javaslatot 

fog tenni.
269

 A jelentés ismét azon a  hipotézisen alapulóan, hogy a kis- és 

középvállalkozások számára kedvező elektronikus kereskedelmi környezet a jogi 

szabályozás függvénye, felhívja a tagállamokat az elektronikus kereskedelemről, 

valamint a elektronikus aláírásról szóló irányelvek gyors átültetésére.
270

 

 

4.3. eEurópa 2002 – Hatások és Prioritások 

 

A 2000 márciusában tartott lisszaboni Európai Tanács ambiciózus célkitűzést tett: 

2010-re az Európai Unió a világ legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává fog válni. E 

célkitűzés megvalósítása érdekében megteendő lépésekről és intézkedésekről, valamint 

az eEurópa 2000 program hatásainak elemzéséről szól a Bizottság 2001 tavaszán 

kiadott közleménye, az eEurópa 2002 – Hatások és Prioritások.
271

 A közlemény 

egyrészt az eEurópa programnak a tudásalapú társadalomra gyakorolt hatását 

elemzi
272

, másrészt meghatározza azokat a területeket, ahol további lépések 
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 Communication from the Commission to the Council and European Parliament - The eEurope 2002 update 

prepared by the European Commission for the European Council in Nice, 7
th

 and 8
th

 December 2000, 

COM/2000/0783 végső 
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 „The current process of drawing up legislation needs to be accelerated.” Lásd: ibid 2-3. o.  
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 Továbbá utal a jelentés az elektronikus hírközlési szabályozási csomag elfogadása érdekében megtett 

lépésekre, valamint a kettős felhasználású biztonsági információs technológiák könnyebb piacra kerülését 

biztosító keretek megteremtésére. ibid 3.o. 
269

 Az akcióterv ereményeinek értékelési metodológiájával kapcsolatban lásd: ibid 4. o.  
270

 ibid 5. o.    
271

 Commission Communication of 13 March 2001 on eEurope 2002: Impact and Priorities A 
communication to the Spring European Council in Stockholm, 23-24 March 2001, COM(2001) 140 
végső, a Hivatalos Lapban nem közzétett. 
272

 Az eEurópa program hatásának vizsgálatára és elemzésére vonatkozó 23 szemponttal kapcsolatban lásd: a 

Francia Elnökségnek a Nizzai Európa Tanácsra az eEurópa Akciótervvel kapcsolatban készített megjegyzését 

(elérhető:http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2002/benchmarking/indicator_list.pdf)Az elektronikus 

kereskedelem fejlettségének mérésével kapcsolatos indikátor az EUROSTAT rendszerét követve az interneten 

kereskedelmet folytató – akár eladóként akár vevőként megjelenő – vállalatok százalékban meghatározott 

aránya. A vizsgálatokat évente kell elvégezni, és kiegészítő szempontonként figyelembe lehet venni a vállalatok 

méretét és a gazdasági szektort ahol tevékenységüket kifejtik, az elektronikus kereskedelemből származó éves 
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megtételére van szükség. A Közlemény az eEurópa elektronikus kereskedelem 

fejlődésére gyakorolt hatásával kapcsolatban megállapítja, hogy az elektronikus 

kereskedelem fejlettsége tekintetében az Európai Unió még mindig hátrányban van az 

Egyesült Államokhoz viszonyítva. Az internetet használók
273

 ugyan majd egynegyede 

már vásárolt illetve vásárol „ritkán vagy alkalomszerűen” az interneten, de csak 

kevesebb mint öt százaléka tette ezt rendszeresen.
274

 További felismerés volt, hogy az 

elektronikus kereskedelem leginkább a B2B relációban érvényesül, illetve, abban is 

meglehetősen visszafogottan. Ugyanis, egy Eurobarometer felmérés szerint a 

vállalatoknak – akik e tekintetben viszonylag tájékozottnak tekinthetők
275

 - csak kicsit  

több mint egynegyede vett már részt eladóként vagy szolgáltatóként elektronikus 

kereskedelemben. Ezen tények és megállapítások azt jelentették, hogy valamilyen 

oknál fogva az EU vállalkozások nem mutatnak túlzott hajlandóságot az elektronikus 

kereskedelem felé történő nyitás irányába.
276

 Az internet közigazgatási célú 

felhasználása azonban előrehaladottabb volt: az internetet használók egynegyede már 

legalább egyszer használt közigazgatási oldalakat, és tíz százalék volt azoknak az 

aránya, akik valamilyen nyomtatványt is kitöltöttek már online.
277

  

A közlemény második egysége jelöli ki a lisszaboni célkitűzés megvalósítása 

érdekében prioritást élvező területeket,
278

 melyek között megjelenik az elektronikus 

kommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó új szabályok kidolgozása is.  

 

                                                                                                                                                         
bevételük arányát az összes bevételük tekintetében, illetve, mind a B2B mind pedig a B2C relációban létrejött 

ügyleteket. 
273

 Bár az EU lakosságának ekkor már 40% használta az internetet, bár még csak 28%-a rendelkezett otthoni 

internet hozzáféréssel. (Megjegyzendő azonban, hogy ez a 40% nem az internetet rendszeresen használók 

arányát mutatja. Rendszeres használónak minősül, aki hetente legalább egyszer használja az internetet).  eEurópa 

2002 5. oldal    
274

 eEurópa 2002 9. oldal 
275

 A közlemény szóhasználatával élve „relatively ’informed’” csoportot alkotnak. eEurópa 2002 9. oldal 
276

 eEurópa 2002 9. oldal. A Bizottság éppen ezért további felmérések és tanulmányok elkészítését látta 

szükségesnek mind a fogyasztók mind pedig a vállalatok on-line magatartásának megértése érdekében.  
277

 Az interaktivitás szintje tagállamonként eltérő, magasabb fokú interaktivitás leginkább Hollandiában, 

Finnországban, Svédországban és Dániában volt jellemző. Azonban az interaktivitás hiánya vagy alcsony szintje 

nem csupán a felhasználóknak volt felróható: egy 2000 tavaszán készült Eurobarométer felmérés szerint a helyi 

közigazgatási hatóságnak bár 56 %-a rendelkezett honlappal, azonban csupán 28%-uk tette közzé elektronikus 

formában is a különböző formanyomtatványokat, és még ennél is kisebb, pusztán 8%-uk tette lehetősé e 

formanyomtatványok elektronikus úton (emailen keresztül) történő benyújtását. Lásd: eEurópa 2002 9. oldal    
278

E területek: az elektronikus kommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó új szabályok kidolgozása, 

nagysebességű infrastruktúra létrehozása, az eLearning és eWorking képességek fejlesztése, elektronikus 

kereskedelem, e-Inclusion, elektronikus kormányzás, biztonságos hálózatok, valamint a mobilkommunikáció 

területe. Részletesen lásd: eEurópa 2002 11 – 17 oldal   
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4.4. Az eEurópa 2002 akcióterv és az elektronikus kereskedelem  

 

A gyorsabb, olcsóbb és biztonságosabb internet létrehozásával kapcsolatban a 

közlemény célként tűzi ki az elektronikus kommunikációkra vonatkozó szabályozási 

rendszer átgondolását, és egy új keret megteremtését. Ennek keretében került sor 

később öt új irányelv elfogadására, melyek megteremtették az elektronikus 

kommunikációkra vonatkozó jogi kereteket.
279

 Hasonló jelentőségűek voltak, a szintén 

e csoportba tartozó, az internet biztosságosabbá tételét szolgáló biztonságos 

hálózatokra és a már korábban is említett smart kártyákra vonatkozó rendelkezések.
280

 

Az internet használatának ösztönzése körében szól a közlemény az elektronikus 

kereskedelem problémáiról, illetve a szükséges intézkedésekről.
281

 Az akcióterv 

megállapítja, hogy az elektronikus kereskedelem fejlődésének három feltétele van: az 

elektronikus kereskedelem megvalósulása a belső piacon; az elektronikus 

kereskedelembe vetett fogyasztói bizalom megerősítése; valamint a közbeszerzések 

jelentős hányadának az elektronikus térbe történő áthelyezése. Amennyiben e 

feltételek megvalósulnak, akkor valószínűsíthető, hogy az elektronikus kereskedelem 

is nagyobb mértékben fog fejlődni. Mindezek érdekében az akcióterv megjelöli azokat 

a területeket, ahol szabályozási megoldásra lehet szükség:  

 az elektronikus kereskedelemről illetve az elektronikus aláírásról szóló 

irányelvek minél előbbi implementációja, különös tekintettel a származás 

országa elvének (country of origin) érvényesítésére;  

 az elektronikus kereskedelem határon átnyúló jellegéből adódóan felmerülő 

egyes nemzetközi magánjogi kérdések (joghatóság, alkalmazandó jog);  

 megfelelő szintű Közösségi jogalkotás a szerzői jogok, a pénzügyi 

szolgáltatások távollevők részére történő reklámozása, az elektronikus pénz 

                                                 
279

 Regulatory framework for electronic communications in the European Union, Európai Bizottság, DG 

Competition, Brüsszel – Luxemburg 2005.   
280

 Az Akcióterv ennek keretében három területet határozott meg, ahol konkrét cselekvésre van szükség: a 

vállalatok, kormányzatok és állampolgárok védelme érdekében egy ún. Computer Emergency Response Teams 

(CERTs) felállítása és az egyes egységek közti együttműködés biztosítása; az EU-n belül a hálózatok (internet) 

biztonságával foglalkozó együttműködés erősítése (amely magába foglalja többek közt a biztonsági problémák 

azonosítását és dokumentálását, a különböző piaci szereplők értesítését, megoldások keresését); valamint mind 

tagállami mind pedig Közösségi szinten a biztonsággal kapcsolatos kutatások és technológiai fejlesztések 

támogatása. Lásd: eEurópa 2002 16. oldal  
281

 eEurópa 2002 14. oldal 
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valamint az egyes elektronikus szolgáltatásokhoz kapcsolódó hozzáadott 

értékadóval kapcsolatos kérdések terén;  

 mind európai mind pedig globális szinten egy hatékony on-line vitarendezési 

rendszer kidolgozása;  

 magatartási kódexek kidolgozása és bizalmi jelölések (trust marks) 

alkalmazása;  

 az együttes szabályozás és önszabályozás támogatása; 

 a „.eu” csúcsszintű domain név létrehozása. 

 

4.5. Az eEurópa 2002 akcióterv benchmarking jelentése 

 

Az eEurópa 2002 program végrehajtását vizsgáló benchmarking jelentés
282

 szerint míg 

az internet elterjedése
283

  és a hozzáférés olcsóbbá tétele
284

 kapcsán fejlődés 

tapasztalható, az elektronikus kereskedelem keretében nyújtott szolgáltatások 

fejlesztése tekintetében kiemelkedő hálózati sebesség növelésében a siker már 

mérsékeltebb volt.
285

 Az internet biztonságossága szintén fontos kérdés, és a jelentés 

megállapítja, hogy e területen is tapasztalható szignifikáns előrelépés, azonban az 

Európai Unió és az egyes tagállamok még mindig jelentősen le vannak maradva az 

Egyesült Államokhoz képest.
286

 Az elektronikus kereskedelemmel, illetve annak 

                                                 
282

 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions - eEurope Benchmarking Report - eEurope 2002, COM (2002) 

0062 végső 
283

 Az internet penetráció tekintetében a jelentés megállapítja, hogy  az Európai Unió szintjén a háztartások 

esetében az  internet hozzáférése aránya a 2000 márciusi 18%-ról 2001 decemberére 38%-ra nőtt, azzal, hogy 

2001 júniusa és decembere között csak 2% növekedés volt megállapítható. A legmagasabb aránnyal 

Hollandiában találkozhatunk, ahol ez több volt mint 60%, míg a legalacsonyabb arányt Görögországban 

mutatták ki, 10%-ot. Az EU átlagot meghaladó volt még az internet penetráció Svédországban, Dániában, 

Finnországban, az Egyesült Királyságban, Írországban, Ausztriában, Luxemburgban és épphogy 

Németországban. A gazdálkodó szervezetek esetében, szintén az Európai Unió szintjén vizsgálva, az arány már 

jobbnak mutatkozott. A 10 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalkozások majd 90%-a rendelkezett 

internet kapcsolattal, és több mint 60%-uk rendelkezett honlappal, azzal, hogy Portugáliában mérték a 

legrosszabb számokat, 66%-os internet penetráció és 33%-os honlap fenntartás. Lásd: ibid 5. o.  
284

 A jelentés megállapítja, hogy bár csökkentek az internet hozzáférés költségei, de még mindig jelentősen 

drágább, mint az Egyesül Államokban. Hasonló a probléma a szélessávú internet-hozzáférés költségei 

tekintetében, azok is meglehetősen magasak voltak. Lásd: ibid 6. o.       
285

 Az internet sebességével kapcsolatban a jelentés megjegyzi, hogy mind a kábeles, mind az ADSL hozzáférés 

elterjedése kapcsán kisebb mértékű növekedés volt tapasztalható. Érdekesség azonban, hogy aegy területen a 

sebesség tekintetében világelső lett az Európai Unió: ez pedig a GEANT (Gigabit European Academic Network) 

kutatási hálózat sebességének kapcsán. Lásd: ibid 7 – 8. o.   
286

 A jelentés az SSL szerverek elterjedését vizsgálta, és az alapján jutott, juthatunk erre a megállapításra. A 

jelentés bár utal az időközben elfogadott, az elektronikus aláírásokra vonatkozó uniós jogi kereteket megállapító 
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fejlődésével kapcsolatos fejezet alcíme sokatmondó: az elektronikus kereskedelem a 

vártnál lassabban fejlődik.
287

  A vártnál jóval lassabb ütemű fejlődésnek
288

 mind a 

fogyasztók, mind pedig a gazdálkodó szervezetek oldalán voltak okai. A fogyasztók 

tekintetében a visszafogott – illetve tagállamonként nagyon eltérő – fejlődésnek
289

 a 

jelentés alapján a következő okait azonosíthatjuk: a különböző szintű – és adott 

esetben alacsony – internet penetráció, a magas szállítási költségek
290

 és a 

bizalomhiány. Bár a bizalom hiányára a jelentés csak egy esetben hivatkozik, a 

bizalom hiányának a közvetlen vagy közvetett manifesztációjával találkozhatunk a 

többi esetben is. A bizalomhiány visszavezethető különböző kulturális okokra, illetve 

az esetleges szabályozási hiányosságokra, ezért a bizalomhiány felszámolása 

szempontjából a kulturális vonatkozások és a szabályozás szintje, mikéntje 

kölcsönösen hatnak egymásra. A kulturális okok közé a jelentés által felvetett 

lehetséges okok közül kettőt sorolhatunk: egyrészt a nyelvi kérdéseket, másrészt a 

fogyasztói szokásokat. A jelentés utal rá, hogy az angol nyelvterületek
291

 magasabb 

eredményei valószínűleg annak köszönhetőek, hogy az angol nyelvű szolgáltatások is 

magasabb arányban voltak jelen az interneten,
292

 illetve az ilyen szolgáltatásokat 

tipikusan nagyobb vállalkozások nyújtják melyek irányában nagyobb a fogyasztók 

bizalmi szintje.
293

 
294

 A kulturális okok másik területe a fogyasztói szokások, ugyanis 

ahol a távollévők közötti értékesítés nagyobb hagyományokkal rendelkezik, a 

fogyasztók nagyobb aránya vásárol az interneten keresztül.
295

 A jelentés a fogyasztói 

bizalomhiány okaként a online jogviták során a jogérvényesítés nehézségeit jelölte 

                                                                                                                                                         
1999/93/EK irányelvre, azonban meg is jegyzi, hogy az eletronikus aláírás mint azonosítási megoldás 

alkalmazása korlátozott. Lásd: ibid 8 – 9. o. 
287

 ibid 13.o.       
288

 „eCommerce faces particular difficulties. It is growing, but much slower than expected” Lásd: ibid 17. o.  
289

A jelentés megállapítja, hogy míg 2000 októberében az európai internet használók 31%-a vásárolt online, 

addig ez az arány 2001 novemberére pusztán 6%-al növekedett. Az igazi problémát azonban nem ez a szám, 

hanem a rendszeres online vásárlók aránya jelenti: ez pedig 4%. Lásd: ibid 13. o.  
290

 id. A szállítási költségek csökkenését eredményezheti a postai szolgáltatások területén megjelenő nagyobb 

verseny.  
291

 A jelentés kifejezetten az Egyesült Királyságot és Írországot említi.id 
292

 id 
293

 ibid 14. o.  
294

 Megjegyzendő, hogy a jelentés a belföldi, és nem a határon átnyúló elektronikus kereskedelemről szól. 
295

 A jelentés Németország kapcsán megjegyzi, hogy ott a katalógusok alapján történő csomagküldő értékesítés 

nagy hagyományokra tekint vissza, ezért az elektronikus kereskedelem fejlődése várható. Németország a 

jelentésben közölt adatok alapján már ekkor második volt az internetes vásárlások arányának a rangsorában. 

Lásd: 13. o.  
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meg.
296

 A hatékony – és így a bizalom erősítését és annak folyományaként az 

elektronikus kereskedelem fejlődését eredményező – jogérvényesítés elősegítése 

kapcsán kiemelt szerepe van a magatartási kódexek által történő önszabályozásnak és 

az online vitarendezésnek.
297

  

 

4.6. Az eEurópa 2002 akcióterv végrehajtásáról készült végső jelentés 

 

Az akcióterv végrehajtásával kapcsolatban elkészült végső jelentés
298

 több tekintetben 

megerősíti a benchmarking jelentésben tett megállapításokkal, és jelzi, hogy az 

elektronikus kereskedelem szempontjából fontos területeken, az internet penetráció,
299

 

a hálózatok sebessége
300

 és költségei
301

 tekintetében további fejlődés volt 

tapasztalható. Az elektronikus kereskedelem vonatkozásában a jelentés megismétli a 

korábbi megállapításokat.
302

 Az elektronikus kommunikációra vonatkozó szabályozási 

csomag
303

 megalkotása mellett az elektronikus kereskedelem szabályozása kapcsán 

megszülettek az elektronikus kereskedelem jogi szabályozásának alapjait jelentő 

irányelvek,
304

 illetve előrelépés történt a jogi szabályozáson kívüli kezdeményezések 

                                                 
296

 id 
297

ibid 13  -14. o.  
298

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions - eEurope 2002 Final Report, COM (2003) 0066 végső 
299

 ibid 6 – 7. o.  
300

ibid 5. és 8. o. 
301

 ibid 8. és 18. o.  
302

ibid 14 - 15. o. 
303

Az elfogadott szabályozási csomag 2002-ben a következő másodlagos jogforrásokat foglalta magában: az 

Európai Parlament és a Tanács 2002/19/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatokhoz 

és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról (Hozzáférési irányelv) HL L 

108., 2002.4.24., 7—20. o.; az Európai Parlament és a Tanács 2002/20/EK irányelve (2002. március 7.) az 

elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről (Engedélyezési 

irányelv) HL L 108., 2002.4.24., 21—32. o.; az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irányelve (2002. 

március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös 

keretszabályozásáról (Keretirányelv) HL L 108., 2002.4.24., 33—50. o.; az Európai Parlament és a Tanács 

2002/22/EK irányelve (2002. március 7.) az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő 

hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról (Egyetemes 

szolgáltatási irányelv) HL L 108., 2002.4.24., 51—77. o.; az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK 

irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról 

és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) HL L 201., 2002.7.31., 37—47. o.; 

valamint az Európai Parlament és a Tanács 676/2002/ EK határozata (2002. március 7.) az Európai Közösség 

rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról (Rádióspektrum-határozat) HL L 108., 2002.4.24., 1—6. o.. A 

jelentésnek a vonatkozó részei: ibid 10 – 11. és 18. o.  
304

Ezek a következőek: az Európai Parlament és a Tanács 1999/93/EK irányelve (1999. december 13.) az 

elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről HL L 13., 2000.1.19., 12—20. o.; az Európai 

Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (Elektronikus 
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területén – pl. az online vitarendezéssel illetve a fogyasztói bizalom növelésével 

kapcsolatban – is.
305

  

 

5. Az eEurópa 2005 program 

 

Az internet gazdaság megteremtésének következő lépése az internetben rejlő 

gazdasági kapacitások és potenciálok minél szélesebb körű és minél mélyebb 

kihasználása volt. Az eEurópa 2002 program átalakította a kommunikációs 

hálózatokra és szolgáltatásokra – ideértve az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatásokat is – vonatkozó jogi szabályozási környezetet. Az eEurópa 2002 

program folytatásaként jelent meg az eEurópa 2005 program,
306

 mely egyrészt az 

információs szolgáltatások, alkalmazások és tartalmak fejlesztését, másrészt a 

biztonságos szélessávú internet-szolgáltatás kiépítését célozta meg.  

 

Ezen ambiciózus célkitűzés megvalósítása összetett lépések megtételét igényli. Az első 

lépés a megfelelő politika kialakítása. A megfelelő politika kialakítása során először 

fel kell mérni a már létező jogszabályokat mind uniós, mind tagállami szinten. Meg 

kell vizsgálni, hogy a közösségi jogszabályok mennyiben nyernek alkalmazást az 

egyes tagállamokban, a már elfogadott irányelvek implementációja mennyiben volt 

sikeres. Az elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogi szabályozás kialakítása során 

nagyon fontos vezérlőelv, hogy a megalkotandó jogszabályok ne jelentsenek 

indokolatlan terhet és így költségeket a piacra belépni szándékozó vállalkozásoknak. 

Bármilyen jogi szabályozás megalkotása után megfelelően el kell végezni azok 

                                                                                                                                                         
kereskedelemről szóló irányelv) HL L 178., 2000.7.17., 1—16. o.; valamint az Európai Parlament és a Tanács 

2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes 

vonatkozásainak összehangolásáról HL L 167., 2001.6.22., 10—19. o.. A jelentés megállapítás szerint ezen 

irányelvek elfogadásával létrejött a megfelelő jogi keret a belső piac teljes megvalósulásának az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások területén. Az elfogadott három irányelv a Bizottság szerint a 

vállalkozások számára nagyobb biztonságot, a fogyasztók számára pedig megfelelő szintű védelmet biztosít. 

Lásd: ibid 11. o. 
305

 id.  
306

 A Bizottság, a Tanács, az Európai Parlament, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottságának 

közleménye: eEurópa 2005: Információs társadalom mindenkinek (COM/2002/0263 végső)  
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értékelését, és annak fényében kell meghatározni a következő lépéseket, figyelemmel a 

más területeket érintő közösségi politikákra és szabályokra is.
307

     

  

A program öt célkitűzést tett: a modern online közszolgáltatások megteremtése; 

dinamikus e-biznisz környezet kialakítása; biztonságos infrastruktúra kiépítése; a 

szélessávú internet-hozzáférés versenyképes árakon történő széleskörű elterjesztése; 

valamint a különböző jó gyakorlatok (good practices) összegyűjtése, értékelése és az 

eredmények minél szélesebb körben történő elterjesztése. Bár a program által 

meghatározott öt cél együttesen képes csak megteremteni az elektronikus 

kereskedelem hátterét, azonban – tekintve a téma szűkítését – a továbbiakban 

részletesen csak a második, azaz a dinamikus e-biznisz környezet megvalósítása 

érdekében megteendő lépésekről, feladatokról írok.  

 

5.1. A dinamikus e-business környezet megteremtése 

 

Kiindulópontként különbséget kell tenni a sokszor a gyakorlatban is összemosódó 

terminológiák használata során: az e-business nem azonos az elektronikus 

kereskedelemmel. Az eEurópa 2005 program  megteszi e különbségtételt és kimondja, 

hogy az e-business egy tágabb kategória melynek csak az egyik területe a szűken 

értelmezett elektronikus kereskedelem – azaz az online eladás és vásárlás. Az e-

business többet jelent ennél, idetartoznak a különböző üzletviteli eljárások is. Ezért az 

e-business azzal is foglalkozik, hogy miként lehet az üzletviteli eljárásokat átalakítani 

úgy, hogy a rendelkezésre álló digitális technológiát a lehető legteljesebb mértékben ki 

lehessen használni. Az Európai Unió ennek érdekében már számos lépést megtett: az 

ezredforduló környékén gyorsan elfogadott irányelvek meglehetősen átfogóan 

szabályozzák az elektronikus kereskedelem jogi kérdéseit – ideértve az adózási 

kérdéseket is –, hasonlóan, számos nem jogi eszköz és intézkedés is született az 

elektronikus kereskedelemhez kapcsolódó kérdések rendezésére, mint például az 

online vitarendezési mechanizmussal foglalkozó hálózat, az EEJ.  

                                                 
307

 Lásd bővebben: eEurópa 2005 program 4. oldal  
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A program kiemeli, hogy az elektronikus kereskedelem által felvetett kérdéseket egyéb 

politikáktól függetlenül nem lehet kezelni, ezért figyelemmel kell lenni e területre 

többek között a fogyasztóvédelmi politika
308

 vagy a versenyképesség
309

 kapcsán.  

 

5.2. Az eEurópa 2005 akcióterv félidei felülvizsgálata 

 

A Bizottság 2004 februárjában adta ki az eEurópa 2005 akcióterv végrehajtásának 

félidei felülvizsgálatára vonatkozó közleményét.
310

 A dinamikus e-business környezet 

megteremtése érdekében teendő lépések és intézkedések végrehajtásával kapcsolatban 

a jelentés megállapítja, hogy az e-business jogi szabályozási környezete a már közben 

átültetett elektronikus kereskedelemi, elektronikus aláírás és INFOSOC irányelveknek 

köszönhetően megfelelő talajon áll,
311

 azonban a Bizottság további intézkedéseket fog 

hozni a kis- és középvállalkozásoknak az e-business körébe történő bevonása 

érdekében.
312

 Az akciótervben meghatározott célok elérése érdekében a továbbiakban 

különös figyelmet kell fordítani a piaci folyamatok nyomon követésére, az 

interoperabilitás és szabványosítás elősegítésére, a „.eu” domain név elterjesztésére,
313

 

valamint a biztonságos és hatékony elektronikus fizetési rendszerekre. A jelentés az 

üzleti modellek fejlődése következtében hangsúlyozza, hogy megfelelő intézkedéseket 

kell tenni a szerzői jog által védett tartalmak online védelme érdekében is, külön 

kiemeli e körben a DRM technológiák jelentőségét.
314

 Az akcióterv benchmarking
315

 

                                                 
308

Lásd bővebben ezzel kapcsolatban: A fogyasztóvédelemről szóló Zöldkönyv 2001, COM (2001) 531 végső, 3 

- 8 oldalak 
309

Európai Versenyképességi Jelentés 2001, 3. Fejezet: Információs és kommunikációs technológiák és a 

termelés és produktivitás növekedése, elérhető: 

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/competitiveness/doc/competitiveness_report_2001/  
310

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and 

Social Committee and the Committee of the Regions - eEurope 2005 Mid-term Review, COM (2004) 0108 

végső 
311

ibid 5. o.  
312

Lásd ezzel kapcsolatban: Commission Staff Working Document on "B2B Internet trading platforms: 

Opportunities and barriers for SMEs - A first assessment" SEC (2002) 1217; Communication from the 

Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee 

"Enhancing Trust and Confidence in Business-to-Business Electronic Markets" SEC(2004) 930, COM (2004) 

0479 végső; Report of the Expert Group on B2B Internet trading platforms, Final report, elérhető: 

http://www.innovationpole.eu/wp-content/uploads/2008/10/fi_00185.pdf 
313

 Egyes tagállami álláspontok szerint a „.eu” domain név a bizalom kialakítása és fenntartása szempontjából 

különös jelentőséggel bír. Jelentés 6. o.  
314

 ibid 7 - 8. o. illetve 11. o.:” [greater availability of attractive content] requires attention to the protection of 

copyrighted content and the implementation of interoperable DRM solutions, whilst respecting the legitimate 

expectations of users” 

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/competitiveness/doc/competitiveness_report_2001/
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jelentése
316

 megállapítja, hogy a tagállamok közötti, az eEurópa programok 

megindításakor meglévő eltérések továbbra is megmaradtak.
317

 

 

6. Az i2010 akcióprogram 

 

6.1. Az i2010 akcióprogram megszületése és célkitűzései 

 

Az „i2010: európai információs társadalom a növekedésért és a foglalkoztatásért” 

elnevezésű akcióprogram 2005-ben a Bizottság által kiadott közleménnyel
318

 indult.
319

 

A Bizottság a programban a 2005 – 2009 közötti időszakra vonatkozóan határozta meg 

az információs társadalomra vonatkozó Európai Uniós átfogó politikai 

irányvonalakat.
320

 A cél előmozdítani a megfelelően nyitott és versenyképes digitális 

gazdaság kifejlődését, valamint ennek során megalapozni és elősegíteni az információs 

kommunikációs technológiák meghatározó szerepét a társadalmi integrációban és az 

életminőségben. Ennek keretében jelentős előrelépés a korábbi megközelítéshez 

képest, hogy az új program az információs társadalomra és az audiovizuális médiára 

irányuló európai uniós politikákat egységesen kezeli. Ezen egységesen kezelt két 

terület vonatkozásában, a Bizottság három politikai – és így szabályozási – prioritást 

határozott meg: az egységes európai információs tér kialakítását, az információs 

kommunikációs technológiai kutatásokba történő befektetések és innováció erősítését, 

valamint egy olyan európai szintű európai információs társadalom elérését, amely 

                                                                                                                                                         
315

 A dinamikus e-business környezet és a biztonság értékelése során alkalmazott indikátorok kapcsán lásd: 

Council Resolution on the implementation of the eEurope 2005 Action Plan, 5197/03, 2003, 10 – 15. o.  
316

 Information Society Benchmarking Report, 2005 

elérhető:http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/index_en.htm 
317

 ibid 25 - 28.o.  
318

A Bizottság Közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai gazdasági és Szociális 

bizottságnak és a Régiók Bizottságának - „i2010: Európai információs társadalom a növekedésért és a 

foglalkoztatásért” {SEC(2005) 717}, COM (2005) 0229 végleges; Előzménye: a Bizottság közlemenye a 

Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági es Szociális Bizottságnak es a Régiók Bizottságának 

- Az európai információs társadalom kihívásai 2005 után, COM (2004) 0757 végleges; Hatástanulmány: 

Commission staff working paper - Communication from the Commission - “i2010 - A European Information 

Society for growth and employment” - Extended impact assessment COM (2005) 229 végleges, SEC (2005) 

0717 végleges 
319

 Az akcióprogram előzményeivel, főbb elemeivel és eredményeinek bemutatásával kapcsolatban lásd: Ludwig 

Gramlich: IEurope 2010 - Towards Better Governance in and for Europe, in: Masaryk University Journal of Law 

and Technology, (1. évf.), 2. szám, 285-308. o. 
320

Az új politikai kezdeményezés indokával kapcsolatban lásd: Commission staff working paper - 

Communication from the Commission - “i2010 - A European Information Society for growth and employment” - 

Extended impact assessment COM (2005) 229 végleges, SEC (2005) 0717 végleges 20. o.  
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miközben megfelel a fenntartható fejlődés követelményeinek, elősegíti a 

közszolgáltatások és az életminőség javítását. E három politikai irányvonal közül az 

egységes európai információs tér kialakítása az, mely a leginkább érinti és hatással van 

az elektronikus kereskedelem európai fejlődését és szabályozását. Az egységes európai 

információs tér a megfizethető, biztonságos, nagy sávszélességű kommunikációt, 

gazdag és változatos tartalmat és digitális szolgáltatásokat kínáló egységes európai 

digitális piac elképzelésén nyugszik.
321

 Alapelve, hogy a digitális konvergenciának
322

 a 

hatására létrejöjjön egy olyan, nemzeti határoktól és szabályozási korlátokról mentes 

európai térség, mely proaktív politikai hozzáállás alapján elősegíti új tartalmak, új 

szolgáltatások, új üzleti modellek kialakításán és támogatásán keresztül a tudásalapú 

társadalom, a fogyasztóvédelem, valamint az egészséges és biztonságos európai 

információs társadalom működését. Az így kialakuló és működő európai gazdaság 

kellően versenyképes lehet a világ más hasonló, tudásalapú gazdaságaival. A digitális 

konvergenciából négy olyan fő cselekvési terület adódik, melyet szabályozási szinten 

is megfelelően kezelni kell. E négy terület pedig a sebesség, az interoperabilitás, a 

tartalom és a biztonság kérdése, problémája. A sebesség e viszonylatban azt jelenti, 

hogy ki kell építeni és megfelelően elérhetővé kell tenni a felhasználók és szolgáltatók 

számára a szélessávú hozzáférést biztosító hálózatokat, hiszen ezek nélkül 

elképzelhetetlen az összetett, sokszor multimédiás elemekkel bíró szolgáltatások 

fejlődése. A szolgáltatási piac megfelelő működésének további feltétele az új tartalmak 

jobb gazdasági és jogi védelmét biztosító szabályozás lépések megtétele. Az 

interoperabilitás a különböző platformok közötti átjárhatóság, míg a biztonság pedig a 

használt hálózat (internet) biztonságosságát jelenti, különösen az érintett szolgáltatók, 

fogyasztók és egyéb szereplők bizalmának megteremtése és fenntartása érdekében.  

 

 

                                                 
321

 Lásd: COM (2005) 229 végleges 6. o.  
322

 A „digitális konvergencia” a közlemény értelmezésében arra a jelenségre és folyamatra utal, hogy az 

információs társadalom és a média területén működő szolgáltatások, hálózatok és eszközök konvergenciája jön 

létre, úgy, hogy a tradicionálisan négy elkülönült informatikai, szórakoztatóelektronikai iparágnak az egyesülését 

jelenti. E négy iparág: információs technológiák, telekommunikáció, fogyasztói elektronikai készülékek és 

szórakoztató elektronika.    
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6.2. Az egységes európai információs tér kialakítása és az Európai Uniós 

szabályozási keretek felülvizsgálata 

 

A Bizottság közleményében kimondja, hogy a digitális konvergencia következetes 

szabályrendszert követel az információs társadalom és a média területén. Arról 

azonban, hogy ezt uniós szinten vagy tagállami szinten kell megteremteni, nem 

rendelkezik. Annak érdekében, hogy a belső piac megfelelően működjön e területen is, 

azaz kialakulhasson egy ún. digitális belső piac, szükséges a már meglévő uniós 

szabályozás e szempontú felülvizsgálata, illetve, amennyiben szükséges, új szabályok 

alkotása. A cél az információs társadalom és a média területén nyújtott szolgáltatások 

egységes belső piaci környezetének kialakítása a digitális konvergencia gazdasági 

megtérülésének elősegítése érdekében.
323

 A belső piacot szabályozó uniós jogforrások 

egy része megfelel a digitalizáció követelményeinek, mert figyelembe veszi a digitális 

konvergencia szempontjait,
324

 azonban számos, korábban elfogadott uniós jogi aktus 

ezt nem teszi meg,
325

 ezért a Bizottság vállalta, hogy annak érdekében, hogy az uniós 

szabályozás koherensebb, a gazdasági és technológiai igényeknek jobban megfelelő 

legyen, két év alatt felülvizsgálja digitális gazdaságra hatással bíró uniós szabályokat 

és szükség esetén javaslatot tesz a módosításukra.   

 

A már meglévő szabályozás felülvizsgálatának első köre az elektronikus hírközlésre 

vonatkozó uniós keretszabályozást érintette. A közlemény elismeri, hogy az 

elektronikus hírközléssel kapcsolatos uniós keretszabályozás a gyakorlatban jól 

alkalmazható szabályokat teremtette az Európai Unióban, és azokban az országokban, 

ahol megfelelően átültették az irányelvi szabályokat és megfelelően érvényt is 

szereznek azoknak az elektronikus hírközlési ágazat fejlődéséhez, a verseny 

kialakulásához, árcsökkenéshez és a fejlesztések, beruházások fellendüléséhez 

vezetett. Azonban az évtized elején kialakított szabályozás felülvizsgálata időszerűvé 

                                                 
323

  ibid. 7. o. 
324

  Pl. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 

("Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv") 
325

 Pl. A Tanács 89/552/EGK irányelve a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben 

megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról. 
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vált mindezek ellenére is, tekintettel a technológiai fejlődésre és a piaci folyamatok 

alakulására. E felülvizsgálat – figyelemmel az egységes európai digitális térség 

követelményeire - elsősorban a szélessávú szolgáltatások piacát érinti.
326

   

 

Az európai szabályozás felülvizsgálatának, illetve kialakításának a másik körét a 

különböző információs technológiák, eszközök, platformok interoperabilitását 

biztosító és elősegítő szabályok jelentették. Az interoperabilitás megteremtését 

azonban nem elsődleges a jogi szabályozás útján kell elérni. A Bizottság kifejezetten 

szól arról a közleményben, hogy e célt elsősorban a jogi szabályozáson túli 

eszközökkel kell megvalósítani. Ilyen eszköz például az érintett fejlesztők közötti 

kapcsolatok, párbeszéd, közös fejlesztések elősegítése, illetve szabványok 

kidolgozása. Abban az esetben, ha ezen megoldási lehetőségek nem vezetnek 

eredményre, szükség szerint sor kerülhet a kötelező érvényű jogi szabályozás 

kialakítására is.  

 

A szabályozás harmadik érintett területe a biztonságos internet és internet alapú 

kapcsolatok kialakításához szükséges jogterületeket jelentette: úgy mint az 

adatvédelemet, a magánélet védelmét, az elektronikus aláírást, valamint a káros, 

jogsértő tartalommal szembeni fellépés lehetőségét biztosító szabályokat.
327

   

 

A negyedik területbe az audiovizuális szolgáltatások jogi kereteinek korszerűsítése,
328

 

az információs társadalomra és a média területén nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó 

uniós jog felülvizsgálata, valamint a korszerűsített szabályok gyors és hatékony 

alkalmazását segítő szabályok tartoztak.  

 

 

                                                 
326

 Megjegyzendő, hogy a közlemény céluk tűzte ki az új, nagy sebességű vezeték nélküli alkalmazások 

működtetéséhez szükséges, frekvenciához jutás kereteinek kialakítását és biztosítását is az Európai Unióban. 

Ennek érdekében a Bizottság vállalta, hogy az elektronikus hírközlsére vonatkozó keretszabályozás 

felülvizsgálata során a hatékony frekvenciagazdálkodásra vonatkozó európai stratégiára is javaslatot tesz. id. 7. 

o. 
327

 Ennek keretében a Bizottság vállalta a biztonságos európai információs társadalomra irányuló stratégia 2006-

ra történő kidolgozását és végrehajtását. id. 7. o. 
328

Első lépésként a határon átnyúló televíziós műsorszolgáltatásról szóló 89/552/EGK irányelve 

felülvizsgálatának megkezdését jelölte meg a közlemény.  
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6.3. Az i2010 akcióterv félidei felülvizsgálata 

 

A i2010 program félidei felülvizsgálatának eredményeit a Bizottság az „Előkészületek 

Európa digitális jövőjéhez az i2010 félidős értékelése” c. közleményében
329

 foglalta 

össze. A közlemény előrelépésről számolt be az információs technológiák európai 

elterjedését, fejlődését és hatékony működését tekintve.
330

 A jelentés kiemeli, hogy 

számos előrelépés történt, mint az elektronikus kommunikációra vonatkozó 

szabályozási csomag felülvizsgálata
331

 és reformja
332 

Fontos lenne azonban további 

intézkedések megtétele az információs kommunikációs technológiák fejlesztése, az 

interoperabilitás előmozdítása érdekében.
333

 További előrelépés szükséges a határon 

átnyúló szolgáltatások útjában álló akadályok felszámolása érdekében. Ilyen 

akadályokat jelentenek például a még mindig meglévő adminisztratív terhek – 

amelyeket már egyébként a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv is eltörölni 

szándékozik –, melyeket jelentős mértékben lehetne csökkenteni az elektronikus 

aláírások határon átnyúló elismerésével.
334

 Problémaként kiemeli még a jelentés, hogy 

az információs társadalmat szabályozó jogi keret és annak a tagállamokban 

tapasztalható nem megfelelő végrehajtása, átültetése – például az elektronikus 

                                                 
329

 Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak 

és a Régiók Bizottságának - Előkészületek Európa digitális jövőjéhez az - i2010 félidős értékelése {SEC(2008) 

470} COM/2008/0199 végleges  
330

 A közlemény kiemeli, hogy a széles sávú szolgáltatások európai piaca több előfizetőt foglal magában mint 

bármely más gazdasági térségé, továbbá az európai lakosság fele rendszeresen használja az internetet. Az 

európai széles sávú szolgáltatások piaca ennek megfelelően gyorsan fejlődött, maga mögött hagyva az Amerikai 

Egyesült Államok piacát. Sőt, a tagállamok egy része (Dánia, Finnország, Hollandia) világviszonylatban is 

vezető szerepet tölt be a széles sávú szolgáltatások valamint a mobilszolgáltatások elterjedését és az 

adatforgalmat illetően. Azonban részben emellett megjelentek a aggasztó jelek is. A penetráció növekedése 

lassulni kezdett, valamint egyre nőtt a tagállamok közötti olló az elterjedtség, a gyorsaság, az ár és a lefedettség 

tekintetében. A nagy sebességű széles sávú hozzáférésre való áttérés meglehetősen vontatottan haladt, valamint  

jelentős elmaradás volt tapasztalható a beruházások területén. id. 5-7. o.  
331

Az elektronikus hírközlés jogi kereteinek reformja erősíti a távközlési ágazat felhasználóinak jogait azáltal, 

hogy könnyebbé teszi a tájékozott döntéshozatalt a termékek megvásárlását vagy a szolgáltatóváltást 

megelőzően. Lásd: ibid 13. o.  
332

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm. 
333

A jelentés is utal az egységes piacról szóló Bizottsági jelentésre (COM(2007) 724 végleges), kiemeli az IKT-

ban rejlő azon lehetőséget, hogy képes megnyitni az egységes piacot a lakosság, az üzleti vállalkozások és az 

állami hatóságok javára: így az ismeretek és az innováció szabad áramlása válhatna az egységes piac „ötödik 

szabadságává”. Az EU-nak különösen az információs társadalomban javítania kellene az innovációs 

keretfeltételeket az interoperábilis szabványok gyorsabb ütemű kidolgozásával és a közösen folytatott 

spektrumgazdálkodás felé történő elmozdulás révén. Lásd: ibid 8. o.  
334

Ennek érdekében a jelentés megteendő intézkedésként jelöli meg egy, az elektronikus aláírás és az 

elektronikus hitelesítés további ösztönzését szolgáló cselekvési terv megalkotását. Lásd: ibid 9. o.  
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számlázás területén
335

 – jelentős akadályokat jelent a határon átnyúló elektronikus 

kereskedelem fejlődése szempontjából.
336

  

 

A jelentésnek megállapítja, hogy az elektronikus kereskedelem fejlődése – összevetve 

az internet más területeinek a fejlődésével – meglehetősen visszafogott képet mutatott. 

Ennek az egyik legfőbb oka az új technológiák és szolgáltatások iránti bizalom hiánya. 

A bizalomhiány orvoslása érdekében a Bizottság jelezte, hogy még 2008-ban elkészít 

egy olyan javaslatot,
337

 mely a fogyasztói uniós jog egyszerűsítése és javítása útján 

igyekszik majd a határon átnyúló ügyletekkel szembeni fogyasztói bizalmat 

megteremteni, mind az online mind pedig a hagyományos kereskedelem során.  

 

Az interneten kialakuló új üzleti modellek további problémákat is felvetnek. Ilyen 

különösen az felhasználók által létrehozott tartalomra (user-generated-content) épülő 

megoldások,
338

 melyek főleg a szerzői jogi oltalom szempontjából jelentenek kihívást 

mind Uniós szinten, mind pedig tagállami szinten. Ilyen kihívás például a személyes 

adatok védelemének illetve a szerzői jogvédelem igényének az egymással történő 

egybevetése, és az érdekek és jogok közötti egyensúly megtalálása.
339

  

 

                                                 
335

A jelentés előírja, az elektronikus számlázásra vonatkozó európai jogi keretek megfelelő végrehajtását. Lásd: 

ibid 9. o. . 
336

ibid 8. o.  
337

Ez meg is született. Lásd: Javaslat: az Európai parlament és a Tanács irányelve a fogyasztók jogairól 

{SEC(2008) 2544} {SEC(2008) 2545} {SEC(2008) 2547}, COM (2008) 614 végleges - COD 2008/0196 */ 
338

A Jelentés ezen túlmenően szól a különböző közösségi oldalak használatával kapcsolatos kérdésekről, 

problémákról, és aggodalmakról az online tartalmak minőségével, az információk helyességével, az adatvédelem 

integritásával, a kiskorúak védelmével valamint a szerzői jogsértések elterjedésével kapcsolatban. Lásd: 

COM(2008) 199 végleges 13  - 14. o.  
339

Az Európai Unió Bíróságának a döntése szerint a belső piacon az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 

2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok 

egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv, a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/48/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv és az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a 

magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv nem kötelezi a 

tagállamokat, hogy a szerzői jog hatékony védelmének biztosítása céljából előírják a személyes adatok polgári 

eljárás keretében történő közlésének kötelezettségét. Az uniós jog azonban megköveteli a tagállamoktól, hogy 

ezen irányelvek átültetése során azok olyan értelmezésére támaszkodjanak, amely lehetővé teszi a uniós jogrend 

által védett különböző alapvető jogok igazságos egyensúlyának a biztosítását. Továbbá az említett irányelvek 

átültetésére vonatkozó intézkedések végrehajtása során a tagállami hatóságoknak és bíróságoknak nemcsak az a 

kötelessége, hogy nemzeti jogukat ugyanezen irányelvekkel összhangban értelmezzék, hanem az is, hogy ne 

támaszkodjanak ezen irányelvek olyan értelmezésére, amely az említett alapvető jogokba vagy más közösségi 

jogi általános alapelvbe, mint az arányosság elvébe, ütközik. Lásd: C-275/06. sz. Productores de Música de 

España (Promusicae) kontra Telefónica de España SAU. ügy, EBHT 2008 I-00271. o.  
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A Bizottság a kitűzött célok megvalósulása érdekében meghatározza azokat az 

intézkedéseket, melyeket a hátralévő időben még meg kell tenni: a felhasználók 

digitális környezetben fennálló jogait és kötelezettségeit részletező útmutató 

közzététele, a fogyasztói szerződéses jogokról szóló irányelv kidolgozása, a jogellenes 

tartalmak elleni harc érdekében a „Biztonságosabb internet 2009–2013” program 

elindítása, az információs társadalom keretében nyújtott új konvergáló 

szolgáltatásokból eredő, a magánélettel és a bizalommal kapcsolatos kihívások 

kezelése, valamint a digitális jogok kezelési rendszereinek (DRM-k) felhasználók 

számára történő interoperábilisabbá és átláthatóvá tételével kapcsolatos kérdések 

megoldása.
340

 

 

6.4. Az i2010 akcióterv eredményei 

 

Az i2010 akcióterv végrehajtását értékeli a Bizottság a „Jelentés Európa digitális 

versenyképességéről. Az i2010-stratégia 2005–2009 közötti legfontosabb eredményei” 

című közleményében.
341

 A közlemény kiemeli az infrastrukturális feltételek – az 

internet penetráció
342

 valamint a sávszélesség növekedése
343

 – terén elért 

eredményeket, melynek hatására nőtt az online szolgáltatásokat igénybevevők aránya, 

igénye és a szolgáltatások minősége is.
344

 Az egységes piac megerősítése érdekében 

tett sikeres intézkedések körében a közlemény megemlíti az elektronikus 

                                                 
340

Lásd: COM(2008) 199 végleges 14. o.  
341

 A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociális 

bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Jelentés Európa digitális versenyképességéről. Az i2010-stratégia 

2005–2009 közötti legfontosabb eredményei, COM (2009) 390 végleges 
342

 A rendszeres internethasználók száma 2008-ra elérte 56%-ot. Többségük már nagysebességű hozzáféréssel 

rendelkezve napi szinten használja az internetet. Továbbá a mobiltelefonon keresztül történő kereskedelem 

potenciális fejlődése szempontjából jelentős lehet, hogy 2009-ben az Európai Unió lakosságának 119%-a 

rendelkezett mobiltelefonnal. A mobiltelefonon keresztül folytatott kereskedelem fejlődését segíti elő a 

mobiltelefon használat költségeinek jelentős csökkenése. Lásd: ibid 4. o.  
343

 A Bizottság ennek kapcsán büszkén hivatkozza, hogy „Európa … már világelső a szélessávú 

internethasználat tekintetében. … Az európai háztartások fele és a vállalkozások több mint 80%-a vezetékes 

szélessávú kapcsolattal rendelkezik, ezek háromnegyedénél az átlagos letöltési sebesség meghaladja a 2 

megabit/másodpercet. Az EU–25 lakosságának 93%-a rendelkezik szélessávú internetes hozzáféréssel; ugyanez 

az arány 2005-ben még csak 87% volt.” Lásd: id. 
344

 „Az európaiak szokásai rövid idő alatt nagy változásokon mennek keresztül, és egyre inkább az újabb 

kommunikációs módszerek kerülnek előtérbe. A rendszeres internethasználók 80 %-a egyre interaktívabbá váló 

tevékenységekbe fog: kommunikál, online pénzügyi szolgáltatásokat vesz igénybe, tartalmakat oszt meg 

másokkal, új tartalmakat hoz létre és innovatív folyamatokban vesz részt” Lásd: id. 
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kommunikációs keretszabály sikeres reformját,
345

 valamint az internetet használó 

polgárok jogait bemutató online ismertető program elindítását. A tájékoztató a 

fogyasztóvédelem egyes, az internet szempontjából releváns területeivel foglalkozik, 

mint például a magánélet és a személyes adatok védelme, az internetes hirdetésekkel 

kapcsolatos tudnivalók, a szerzői jogok alapjai, valamint az interneten keresztül 

történő vásárlást.
346

 

 

7. Egységes piac a 21. századi Európa számára 

 

Bár nem kifejezetten az elektronikus kereskedelem, az online belső piac fejlődésével 

és speciális kérdéseivel foglalkozik, de az online kereskedők és fogyasztók bizalmi 

szintjére gyakorolt hatásai miatt mégis érdemes kitérni a Bizottság Egységes piac a 21. 

századi Európa számára c. közleményére.
347

 A közlemény egyik legfontosabb célja a 

fogyasztók és a kis- és középvállalkozások helyzetének javítása, mind a piacnyitás, új 

tagállamok piacára történő belépés mind pedig a fogyasztóvédelem területén.
348

 

Megjegyzi a közlemény, hogy az elektronikus kereskedelem már létező 

keretszabályain túllépve további intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a 

fogyasztók még inkább ki tudják használni az internet teremtette lehetőségeket.
349

 

Ennek kapcsán a közlemény hivatkozik arra a tényre, hogy az európai fogyasztóknak 

mindösszesen 6 %-a vesz részt határokon átnyúló elektronikus ügyletekben.
350

 A 

helyzet javítása, és a belső piac adta lehetőségek hatékonyabb kiaknázása érdekében az 

elektronikus kereskedelemi szolgáltatások háttérszolgáltatásaiként megjelenő 

szolgáltatásokat kell fejleszteni. Ilyen szolgáltatások például az elektronikus 

számlázás, az elektronikus közbeszerzés és az elektronikus vámügyintézés. Az 

interoperabilitás biztosítása és az új technológiák elterjedésének az elősegítése 

érdekében elengedhetetlen a tudás és innováció határon átnyúló szabad áramlásának az 

                                                 
345

 ibid 5 -6.o. 
346

 Megjegyzendő, hogy a közlemény az „internetes vásárlás” terminológiát használja. Lásd: id.  
347

A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociális 

bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Egységes piac a 21. századi Európa számára, COM(2007) 725 

végleges, {SEC(2007) 1517} {SEC(2007) 1518} {SEC(2007) 1519} {SEC(2007) 1520} {SEC(2007) 1521}, 

COM (2007) 0724 végleges 
348

ibid 2. o.  
349

ibid 3. o.  
350

ibid 7. o.  
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elősegítése.
351

 A tudás és innováció egységes piacának élénkítésére a Bizottság számos 

kezdeményezéssel
352

 él a közleményben az elektronikus hírközlés keretrendszerének 

korszerűsítése,
353

 a szellemi tulajdonjogok oltalma,
354

 a szabványosítás,
355

 az 

elektronikus számlázás,
356

 az elektronikus azonosítás és elektronikus aláírás,
357

 

valamint az elektronikus vámügyintézés kapcsán.
358

 

 

8. Az Európai Bizottság 2009-es közleménye az Európai Unióban a 

vállalkozások és a fogyasztók közötti, határokon átnyúló e-kereskedelemről 

 

A Bizottság 2008-ban és 2009-ben teljes mértékben megvizsgálta a határon átnyúló 

elektronikus kereskedelem jellemzőit az Európai Unióban, meghatározta és egy 

Jelentésben elemezte a 2009 tavaszán még meglévő akadályokat.
359

 A Jelentés 

részletesen elemzi mind a fogyasztók,
360

 mind a kereskedők
361

 szempontjait az 

elektronikus kereskedelembe vetett bizalom kialakulása és különböző szintjei 

tekintetében. A vizsgálat alapján a Bizottság arra a megállapításra jutott, hogy egy 

külön közleményben kell meghatározni az Európai Unión belül a határon átnyúló 

elektronikus kereskedelem fejlődése érdekében megteendő intézkedéseket. Így 

született meg 2009 őszén az Európai Unióban a vállalkozások és a fogyasztók közötti, 

                                                 
351

A Bizottság a „tudás és innováció” szabad mozgását nevezi az egységes piac „ötödik szabadságának” (Lásd: 

ibid 7. o.) 
352

ibid 8. o.  
353

Az Európai Unió telekommunikációs szabályaira vonatkozó reformjavaslatok célja a távközlési szolgáltatások 

egységes piacának létrehozása, amely alapvető fontosságú a tágabb digitális gazdaság és a társadalom számára. 

Ez elősegítheti az új, határokon átnyúló szolgáltatások elterjedését. 2008-ban a javaslatokat az egyetemes 

szolgáltatások aktualizálására irányuló kezdeményezés követi, melynek célja az „Információs társadalom 

mindenkinek” célkitűzés elérésének támogatása. 
354

Itt elsősorban a szabadalmi oltalom egységes uniós kereteinek a kidolgozására, valamint a hamisítás és szerzői 

jogi jogsértésekkel szembeni fellépésre vonatkoztak a javaslatok.  
355

A szabványosítás keretében a Bizottság szabványügyi stratégiát készít, melynek célja a piacrajutás valamint az 

új technológiák elterjedésének az elősegítése. 
356

Az elektronikus számlázással kapcsolatban a Bizottság vállalta, hogy az európai elektronikus számlázási 

keretrendszerre vonatkozóan elkészít egy javaslatot, mely elősegíti majd a számlák elektronikus formátumban 

történő továbbítását az Európai Unióban.  
357

A Bizottság ennek keretében elkészíti azt a cselekvési tervet, mely megfelelően biztosítja az elektronikus 

aláírások és az elektronikus személyazonosítás határin átnyúló kölcsönös elismerését. 
358

Ez különösen a különböző vámhatóságok és vállalkozások informatikai rendszerei közötti interoperabilitás 

megteremtését jelenti. 
359

 A megállapításokat a Bizottság 2009. március 5-én tette közzé: Report on cross-border e-commerce in the 

EU, SEC(2009) 283 végleges, 2009. március 5. 
360

 ibid 10 – 13. o.    
361

 ibid 13 – 17. o.    
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határokon átnyúló e-kereskedelemről szóló bizottsági közlemény.
362

 A közlemény 

kifejezetten a fogyasztók irányában megvalósuló elektronikus kereskedelem 

kérdéseivel foglalkozik, mert a fogyasztói ügyletek fejlődése tudná igazán elősegíteni 

az elektronikus kereskedelem fellendülését. Továbbá, a fogyasztók tudnak a legjobban 

profitálni egy jól és hatékonyan működő online piac által nyújtott előnyökből, mint 

például a nagyobb termékskálából,
363

 vagy az internetes vásárlás során elérhető 

megtakarításokból.
364

 A fogyasztók azonban nem tudtak élni ezzel a lehetőséggel, mert 

az online belső piac a nemzeti határok mentén
365

 meglehetősen töredezett volt még 

2009-ben is. A nemzeti határok menti széttöredezettség eredményeként a belföldi és a 

határon átnyúló fogyasztói elektronikus kereskedelem közötti olló tovább nyílt,
366

 

annak ellenére, hogy az online belső piac kialakítása érdekében már jelentős 

jogalkotási lépések megtételére került sor korábban. Nemcsak a fogyasztók 

tartózkodtak azonban a határon átnyúló elektronikus ügyletektől.
367

 A 2009 tavaszi 

jelentés alapján egyértelmű, hogy a határon átnyúló elektronikus kereskedelem 

fejlődésének motorja a fogyasztók és a kereskedők bizalmának erősítése. A 

kereskedők számára a határokon átnyúló elektronikus kereskedelem fő szabályozási 

akadályai a széttöredezett fogyasztóvédelmi-, HÉA-, újrahasznosításidíj- és 

jogdíjszabályból erednek.
368

 A fogyasztók szempontjából a legjelentősebb akadálya a 

határon átnyúló vásárlásoknak a megrendelések visszautasítása,
369

 illetve a határon 

átnyúló vitarendezéssel kapcsolatos problémák. A belső piac széttöredezettségének 

megszüntetése érdekében a közlemény kilenc területen látja szükségesnek jogalkotói 

intézkedés megtételét: a fogyasztóvédelmi szabályok széttöredezettségének 

                                                 
362

 COM(2009)557 végleges 
363

 Lásd: ibid 3-4. o. 
364

 Lásd: ibid 4-5. o.  
365

 ibid 2. o. 
366

 A közlemény hivatkozik az Eurobarométer 2008-as felmérésére, mely szerint 2006 és 2008 között 27%-ról 

33%-ra nőtt az EU azon fogyasztóinak az aránya, akik az elmúlt évben legalább egyszer vásároltak valamit az 

interneten, miközben a határokon átnyúló e-kereskedelem stagnált 6%, illetve 7%. Lásd: Special Eurobarometer 

298: ‘Consumer protection in the internal market’ (2008). 
367

 Az Eurobarométer felmérése alapján az EU-27 kiskereskedőinek 51%-a végez internetes értékesítést, azonban 

csak 21%-uk teszi ezt határokon átnyúlóan. Lásd: Flash Eurobarometer 224 (2008). 
368

  COM(2009)557 végleges 7. o. 16. pont  
369

 A YouGovPsychonomics Intézet által az Európai Bizottság számára készített 2009-es „Mystery shopping 

evaluation of cross-border e-commerce in the EU” c. felmérés kimutatta, hogy sok esetben a kereskedők nem 

fogadják a bizonyos tagállamokban szokásos tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók megrendeléseit vagy 

nem biztosította a szerződéskötés technikai feltételeit, vagy a fizetési lehetőségeket. A legnagyobb ilyen 

elutasítási rátát a belga, bolgár, lett, máltai és román vásárlók tapasztalták, a legkisebbet az osztrák és a spanyol 

fogyasztók. . Sok bolt különbséget tesz a fogyasztók között lakóhelyük alapján. 
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felszámolása,
370

 a szolgáltatási irányelv 20. cikkének eredményes végrehajtása,
371

 a 

határokon átnyúló végrehajtás hatékonyságának fokozása,
372

 a tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlatok kezelése,
373

 az alternatív vitarendezési programok és a 

határokon átnyúló kis értékű követelések esetén alkalmazható eljárás előmozdítása,
374

 

a távértékesítéssel foglalkozók héa-bevallási kötelezettségeinek egyszerűsítése,
375

 az 

online vállalkozások elektromos és elektronikus berendezések hulladékával 

kapcsolatos adminisztrációs terhének csökkentése,
376

 a szerzői jogdíjak kezelésének a 

megoldása,
377

 az online értékesítés akadályainak csökkentéséhez a vertikális 

korlátozások összefüggésében,
378

 valamint a fizetési rendszerek javítása és a műszaki 

akadályok kezelése tekintetében.
379

  

 

Bár mind a kilenc cselekvési terület hatással van a digitális belső piac megfelelő 

működésére, a fogyasztói bizalom erősítése szempontjából különösen a fogyasztók 

szerződéses és egyéb jogaival, a határon átnyúló igényérvényesítéssel, valamint a 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni hatékonyabb fellépés érdekében 

megteendő intézkedéseket kell kiemelni. A fogyasztók szerződéses és egyéb jogainak 

az erősítését szolgálja egyrészt a fogyasztói szerződésekre általánosan alkalmazandó 

uniós jog töredezettségének a felszámolása érdekében 2008. októberében benyújtott 

irányelvjavaslat,
380

 melyről és a közben elfogadott irányelv egyes rendelkezéseire a 

későbbiekben még kitérek. Az egyéb jogok védelmét szolgálja a belső piaci 

szolgáltatásokról szóló irányelv
381

 azon szabályának a hatékonyabb végrehajtását célzó 

intézkedés, mely azt biztosítja, hogy a kereskedők ne diszkriminálhassanak a 

szolgáltatást igénybevevők (fogyasztók) között azok lakóhely vagy állampolgársága 

                                                 
370

 Lásd: COM(2009)557 végleges 7. o. 19 – 21. pontok 
371

 ibid 8. o. 22 – 24. pontok 
372

 ibid 8. o. 25 – 27. pontok 
373

 ibid 9. o. 28 – 29. pontok  
374

 ibid 9. o. 30 – 31. pontok 
375

 ibid 10. o. 32 – 35. pontok 
376

 ibid 10. o. 36 – 38. pontok 
377

 ibid 11. o. 39 – 40. pontok 
378

 ibid 11. o. 41 – 44. pontok 
379

 ibid 12. o. 45 – 47. pontok 
380

  COM(2008) 614 végleges. 
381

  v.ö.: COM(2009)557 végleges 2. o. 3. pont  
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alapján.
382

 Az irányelv azonban nem zárja ki, hogy amennyiben objektív kritériumok 

közvetlenül indokolják,
383

 az igénybevételi feltételek tekintetében a szolgáltatók 

különbséget tegyenek a potenciális igénybevevők között.
384

 Ahogy a közleményből is 

kiderült, ez a rendelkezés kiemelt jelentőséggel bír a határokon átnyúló elektronikus 

kereskedelem szempontjából, ezért annak teljes körű érvényesülése kiemelt prioritást 

élvez. Ezért a Bizottság vállalta, hogy még 2009-ben kiad egy útmutatót
385

 a 

tagállamoknak az érintett rendelkezés hatékony végrehajtását elősegítendő, később 

pedig aktívan figyelemmel kívánja kísérni a nemzeti hatóságok és bíróságok általi 

végrehajtást.
386

  

A határon átnyúló igényérvényesítés biztosítását szolgálja a határon átnyúló 

végrehajtás hatékonyságának a fokozása, illetve az alternatív vitarendezési programok 

és a határokon átnyúló kis értékű követelések esetén alkalmazható eljárás 

előmozdítása. Ami az első területet illeti, a Bizottság célul tűzte ki a fogyasztóvédelmi 

együttműködési rendelet
387

 keretében végzett rendszeres, összehangolt, több 

fogyasztóvédelmi végrehajtó hatóság által elvégzett piacfelügyeleti, úgynevezett 

„sweep” vagy „nagytakarítási” akciók
388

 végrehajtását, melyek során a cél a 

félrevezető reklámok, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, valamint a 

kereskedőkre, árra, fogyasztók jogaira vonatkozó tájékoztatási kötelezettségek 

                                                 
382

 Lásd: 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 irányelv 20. cikke szól a megkülönböztetés tilalmáról. 

Az első bekezdés szerint a tagállamoknak biztosítani kell, hogy a szolgáltatás igénybevevőjére ne vonatkozzanak 

megkülönböztető előírások állampolgársága vagy lakóhelye alapján. A második bekezdés pedig azt szolgálja, 

hogy a szolgáltatás igénybevételének a szolgáltató által nyilvánosságra hozott általános feltételei ne 

tartalmazzanak a szolgáltatás igénybevevőjének állampolgársága vagy lakóhelye szerinti megkülönböztető 

rendelkezéseket.  
383

 Az irányelv nem tiltja az általános feltételekkel kapcsolatos objektív üzleti szempontokon alapuló eltérő 

bánásmódot. Az irányelv 95. preambulum-bekezdése kimondja, hogy például a különböző díjszabást, árakat 

vagy egyéb feltételeket indokoló objektív körülmények közé tartozhatnak az adott távolság miatt ténylegesen 

felmerülő többletköltségek vagy a szolgáltatásnyújtás technikai jellemzői. Lásd: 95. preambulum-bekezdés, 

Kézikönyv a szolgáltatási irányelv végrehajtásáról, 2007, 47. o.   
384

  2006/123/EK irányelv 20. cikk (2) bekezdés második mondat 
385

 Lásd: Roadmap for the Guidelines on the non-discrimination of service recipients under art. 20 of the 

Services Directive, elérhető: 

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2011_markt_023_service_recipients_en.pdf 
386

 COM(2009)557 végleges 8. o. 24. pont 
387

 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK rendelete (2004. október 27.) a fogyasztóvédelmi 

jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről („Rendelet a fogyasztóvédelmi 

együttműködésről”) HL L 364., 2004.12.9., 1—11. o., lásd különösen 9. és 16. cikkek 
388

 „A „nagytakarítás” az EU által vezetett és a tagállamok végrehajtó hatóságai által végzett, a szabályok 

megszegésének visszaszorítását célzó, átfogó vizsgálat. A tagállamok egyidejűleg végzik az összehangolt 

ellenőrzéseket, hogy felderítsék a fogyasztóvédelmi jogsértéseket egy adott ágazatban. Ha szabálytalanságot 

gyanítanak, felveszik a kapcsolatot a weboldalak üzemeltetőivel, és felkérik őket, hogy szüntessék meg az észlelt 

problémákat.” Lásd: IP/10/1136 

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2011_markt_023_service_recipients_en.pdf
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megsértésének a felderítése. Az elektronikus kereskedelem, internetes értékesítés 

tekintetében eddig négy átfogó akcióra került sor az Európai Unióban: a 

repülőjegyeket árusító európai weboldalak (2007/2008),
389

 a mobiltelefon tartalmakat, 

különösen csengőhangokat és háttérképeket értékesítő honlapok (2008/2009),
390

 az 

elektronikai cikkeket értékesítő weboldalak (2009/2010),
391

 valamint a zenei, 

kulturális és sportrendezvényekre jegyeket árusító weboldalak (2010/2011)
392

 

tekintetében. A „nagytakarítási” akciók során a hatóságok meglehetősen nagyszámú, 

több száz
393

 honlapot vizsgáltak meg és értékeltek a vonatkozó szabályoknak való 

                                                 
389

 Az EU 15 nemzeti hatóságai, valamint Norvégia részvételével 2007 szeptemberében kezdődött a vizsgálat, 

melynek során 80 légitársaság 447 honlapját vizsgáltál meg. A megvizsgált 447 honlapból 145 honlap esetében 

állapított meg a vizsgálat valamilyen hiányosságot. Lásd: MEMO/09/238 
390

 A vizsgálat 2008 júniusában indult, és 18 hónapig tartott a 27 EU tagállam valamint Norvégia és Izland 

hatóságainak a részvételével. Az akció során 554 honlapot vizsgáltak meg, mely közül 466 honlapot jelöltek meg 

további vizsgálatra jogsértés gyanúja miatt. Végül 301 honlap esetében állapítottak meg valamilyen jogsértést.  

Az összes ellenőrzött honlap 41%-a esetében tapasztaltak szabálytalanságot az ajánlatban szereplő árra 

vonatkozó információkat illetően, ami azt jelenti, hogy vagy  nem volt egyértelműen vagy egyáltalán nem volt 

feltüntetve az ár. Hasonlóképpen, amennyiben valamilyen előfizetés is kapcsolódott az értékesített tartalomhoz, 

annak tényét sem tüntették fel megfelelően. A hiányosságok második csoportját a szolgáltató elérhetőségére 

vonatkozó adatok hiánya jelentette. Az összes ellenőrzött honlap 75%-ának esetében hiányoztak szolgáltató 

azonosíthatóságára és elérhetőségére vonatkozó adatok, úgymint például a szolgáltató neve, földrajzi címe, vagy 

akár az elektronikus levelezési címe. A jogsértések harmadik csoportját a félrevezető reklámok jelentették.  A 

megvizsgált honlapok 35%-ánál megtévesztő, félrevezető módon tüntették fel a termékre vonatkozó 

információkat. Gyakori probléma volt, hogy egyébként nem ingyenesen nyújtott szolgáltatásokat ingyenesnek 

hirdettek meg. Az akció eredményeként a jogsértő honlapok nagy részét kijavították, de voltak olyanok is, 

melyeket bezártak. Megjegyzendő, hogy jogsértő honlapokat egyaránt üzemeltettek kis- és középvállalkozások, 

de nagy, multinacionális társaságok is. Bővebben lásd: MEMO/09/505 
391

 Az Európai Unió 26 tagállamának, valamint Norvégiának és Izlandnak a részvételével megtartott vizsgálat 

során 369 elektronikai cikkeket árusító honlapot ellenőriztek abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a 

távértékesítési irányelv, az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv, valamint a tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatokról szóló irányelv rendelkezéseinek. Az ellenőrzések alapján a vizsgált honlapok 55%-ánál 

állapítottak meg valamilyen szabálytalanságot. A szabálytalanságok – hasonlóan a mobiltartalmakkal 

kapcsolatos vizsgálathoz – alapvetően három területen jelentkeztek: egyrészt félrevezető, nem megfelelő 

tájékoztatás a fogyasztói jogokról, mint pl. az elállási jog létéről vagy gyakorlásának a feltételeiről illetve 

következményeiről (pl. a vételár visszatérítése), vagy a különböző szavatossági jogokról; másrészt nem 

megfelelő információ a fizetendő vételárral kapcsolatban, ideértve az esetleges szállítási költségeket is; 

harmadrészt pedig a kereskedő azonosíthatóságára valamint elérhetőségére vonatkozó nem megfelelő vagy 

semmilyen adatok közlése. A hiányosságok orvoslása érdekében az érintett nemzeti hatóságok jelezték ezeket a 

kereskedőknek, melynek eredményeképpen a 2010-ben tartott ellenőrzés során a vizsgált honlapoknak már a 

84%-a megfelelt a vonatkozó szabályoknak. Lásd: MEMO/09/379, IP/10/1136 
392

 Az online jegyértékesítés különösen jelentős területe az internetes tranzakcióknak. Ezt jelzi az is, hogy a 

fogyasztói panaszok nagy része is ezen a területen jelentkezik. Az Európai Fogyasztói Központokhoz érkező 

panaszok majd egyharmada az ilyen jellegű szolgáltatásokkal volt kapcsolatos 2009-ben. Ezért szükségessé vált 

az online jegyértékesítést végző szolgáltatók átfogó vizsgálata, mely 2010 szeptemberében meg is kezdődött. Az 

ellenőrzések során 414 olyan honlapot vizsgáltak meg a nemzeti hatóságok. A vizsgálat során kiderült, hogy az 

érintett honlapok kevesebb, mint fele – mintegy 40%-a – felel meg a vonatkozó uniós szabályoknak. A 

megállapított hiányosságok a korábbi akciókhoz hasonlóan az árral kapcsolatos tájékoztatás, a tisztességtelen 

szerződési feltételek valamint a kereskedőre vonatkozó hiányos vagy megtévesztő adatok kapcsán jelentkeztek. 

A vizsgálat eredményeképpen felhívták az érintett kereskedőket a hibák kijavítására, mely meg is történt. 2011-

ben a Bizottság már arról számolt be, hogy a  online jegyértékesítést végző honlapok 88%-a megfelel a 

vonatkozó szabályoknak. Lásd: MEMO/10/418, IP/11/1094 
393

 A megvizsgált honlapok szám: repülőjegy sweep: 447 honlap, csengőhang sweep: 554 honlap, elektronikus 

áruk sweep: 369 honlap, kulturális és sportesemények sweep: 414 honlap.  
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megfelelés céljából. Általánosságban elmondható, hogy az akciók során a vizsgált 

honlapok jelentős része, sokszor 60 – 80%-a nem felelt meg a szabályoknak.   

 

A határon átnyúló igényérvényesítés javítása érdekében az alternatív vitarendezési 

programok illetve a határokon átnyúló kis értékű követelések esetén alkalmazható 

eljárás előmozdítása érdekében a Bizottság vállalta, hogy elkészít egy útmutatót a kis 

értékű követelésekre vonatkozó eljárásról, létrehoz egy európai uniós e-

igazságszolgáltatási portált és további erőfeszítéseket tesz az Európai Fogyasztói 

Központok hálózatának az előmozdítására.
394

 

 

A nem szabályozási akadályok felszámolása érdekében a Bizottság a közleményben 

elhatározta egy páneurópai online kiskereskedelmi piac létrehozását. Ennek érdekében 

a Bizottság felhívta a piaci szereplőket, hogy tudatosítsák a fogyasztókban a határon 

átnyúló kereskedelemben rejlő előnyöket. Az egyik ilyen lépés lehetne, hogy a 

kereskedők ne nemzeti domain nevek alatt jelenjenek meg a világhálón, hanem 

használják ki a „.eu” legfelső szintű európai domain név által sugárzott 

megbízhatóságot.
395

 Továbbá, annak érdekében, hogy a fogyasztók profitálhassanak az 

online vásárlás által biztosított megtakarítási lehetőségből, fontos lenne többnyelvű 

kereső és ár-összehasonlító portálok működtetése.
 396

 Különösen fontos, hogy a 

fogyasztók megfelelően tájékozottak legyen az interneten keresztül történő vásárlások 

során, ezért a Bizottság kampányt indít a fogyasztók tájékoztatása érdekében is. Ennek 

                                                 
394

 Lásd: COM(2009)557 végleges 9. o. 31. pont 
395

 Ahogy a Bizottság fogalmaz: „[a]z online vállalkozásoknak tanácsos lenne használniuk az Európai Unió 

egységes legfelső szintű doménjét (top-level domain), a .eu-t, hogy egy adott tagállam doménneve alapján ne 

tekintsék őket csupán az adott országhoz tartozónak. Ezen kívül – mivel a .eu végződésű doménnevet regisztráló 

cégnek meg kell felelnie az európai szabályoknak – a .eu doménnév egyfajta alapvédelmet is biztosít az 

fogyasztónak, a magas normáknak megfelelő európai cégek pedig ezzel meg tudják magukat különböztetni a 

többiektől. A kereskedőknek több országra kiterjedő, vagy akár páneurópai weboldalakat kellene alkotniuk.” ibid 

12. o. 49. pont 
396

 Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a Bizottság is megállapította, hogy a nyelvismeret illetve 

többnyelvűség jelentős versenyelőnyt jelenthet az uniós vállalkozások számára. A többnyelvűség hiánya miatt 

becslések szerint az exporttal foglalkozó uniós kkv-k 11%-a nyelvi akadályok miatt esik el üzleti lehetőségektől. 

Lásd ehhez bővebben: A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és 

Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Többnyelvűség: európai tőke és közös elkötelezettség 

{SEC(2008) 2443} {SEC(2008) 2444} {SEC(2008) 2445}, COM/2008/0566 végleges, 8 -9. o. valamint a 

közlemény által hivatkozott tanulmány: CILT (National Centre for Languages – Nemzetközi Nyelvközpont), 

Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise, 2007. 
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egyik eleme a már működő, az internetes fogyasztói jogokat bemutató honlap,
397

 

továbbfejlesztése, másrészt az Európai Fogyasztói Központok tájékoztatási szerepének 

az erősítése.
398

  

 

Végezetül, a közleményben a Bizottság vállalta, hogy a digitális online belső piac 

fejlődése érdekében a jövőben „jobban” odafigyel a határon átnyúló elektronikus 

kiskereskedelemre,
399

 mégpedig egy – az adatvédelem szempontjából különösen 

érdekes – módszert követve. Ez pedig az online vásárlásokhoz használt hitelkártya 

adatok összegyűjtése és monitorizálása.
400

  

9. Az európai digitális agenda program 

 

A Bizottság 2010. május 19-i közleménye
401

 hirdette meg az európai digitális 

menetrendet, melynek célja, hogy a nagysebességű internetre és interoperábilis 

alkalmazásokra épülő egységes digitális piac révén fenntartható gazdasági és szociális 

környezetet biztosítson a belső piacon. A közlemény útján meghirdetett új program 

igazi célja a gazdasági válságra adott európai érett válasz kereteinek kijelölése, azáltal, 

hogy jobban és hatékonyabban kell kihasználni a rendelkezésre álló európai szellemi, 

technikai és gazdasági erőforrásokat, az Európai Uniót a fenntartható növekedés útjára 

kell állítani. Ezt  gazdaság és a társadalom minél nagyobb arányú digitalizációja útján 

lehet megvalósítani. Az európai digitális menetrend a 2010 márciusában meghirdetett 

„Európa 2020” stratégia
402

 egyik kiemelt területe, melynek célja a digitális 

technológiák szélesebb körű, hatékonyabb alkalmazása. A digitális gazdaság egy 

                                                 
397

 Lásd: http://ec.europa.eu/information_society/eyouguide/ 
398

A kereskedők az Enterprise Europe Network-ön keresztül tudnak tájékozódni a jogaikrók és 

kötelezettségeikről. Elérhető: http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm  
399

 COM(2009)557 végleges 13. o. 52. pont 
400

 Mely komoly adat- , magánszféra- és fogyasztóvédelmi aggályokat vethet fel.  
401

 COM/2010/0245 végleges  
402

 EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája (COM/2010/2020 végleges), 

lásd különösen: 13- 14. o., 23 – 24. o.. A program kiemelt intézkedési területként határozza meg az egységes 

piac létrhozása érdekében a következőket: 1) az uniós és nemzeti jog összhangba hozása a digitális kor 

kívánalmaival a tartalmak fogyasztók és vállalkozások bizalmát élvező áramlásának elősegítése céljából, 

melyhez korszerűsíteni kell a felelősségi, szavatossági, szállítási és vitarendezési szabályokat; 2) a más uniós 

tagállamokban működő partnerekkel való szerződéskötés egyszerűsítése és költségeinek csökkentése mind a 

fogyasztók, mind a vállalkozók számára, a fogyasztói szerződésekre vonatkozó harmonizált megoldások 

bevezetése uniós modellként szolgáló szerződéses klauzulák kidolgozásával és egy nem kötelezően 

alkalmazandó európai szerződési jog felé tett lépések felgyorsításával; 3) a szerződések érvényesítésének, és a 

bírósági ítéletek és dokumentumok más uniós országokban való elismertetésének egyszerűsítése és az ezekkel 

járó költségek csökkentése mind a fogyasztók, mind a vállalkozások számára. 24. o. 

http://ec.europa.eu/information_society/eyouguide/
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
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önmagát erősítő folyamat, mely beruházás serkentő és vállalkozó szellemű üzleti és 

jogi környezetet feltételez. Azonban a közlemény rámutat, hogy Európa számos 

tekintetben hátrányban van a versenytársaihoz képest. A hátránynak számtalan oka 

van,
403

 részint gazdasági, részint jogi akadályok. A hátrány ledolgozása és az 

előretörés érdekében a közlemény hét problémás területet jelöl meg,
404

 ahol megfelelő 

jogalkotási és egyéb intézkedésekre van szükség az Európa 2020 stratégiai célok 

megvalósítása érdekében.
405

 A dolgozatom szempontjából a digitális piac 

szétaprózódása valamint a számítógépes bűnözés terjedése és a hálózatokkal szembeni 

bizalomvesztés kockázata a két legjelentősebb. 

 

9.1. Az egységes digitális piac kialakítása 

 

A közlemény megállapítja, hogy a jogi és gazdasági széttagoltsága miatt nem 

beszélhetünk egységes digitális belső piacról, hanem csak a tagállami online piacok 

összességéről.
406

 Annak érdekében, hogy egy földrajzi függetlenül működő egységes 

belső digitális piac jöhessen létre az Európai Unióban, négy területen van szükség 

további jogi és egyéb intézkedésekre: a tartalmakhoz való könnyebb hozzáférés, a 

határokon átnyúló internetes tranzakciók egyszerűsítése, a digitális szolgáltatásokkal 

szembeni bizalomépítés, valamint a távközlési szolgáltatások egységes piacának 

megerősítése.
407

  

                                                 
403

 Ilyen ok például, hogy az európaiak 30%-a még sohasem használta az internetet, Európában a nagy sebességű 

száloptikás hálózat térhódítása mindössze 1%-os, míg Japánban ez az arány 12%, Dél-Koreában 15%, vagy hogy 

az Európai Unióban IKT-vonatkozású kutatási és fejlesztési ráfordítások az Egyesült Államok hasonló 

ráfordításainak mindössze 40%-át teszik ki. 
404

 A megjelölt hét cselekvési terület: a digitális piac szétaprózódottsága; az interoperabilitás hiánya; a 

számítógépes bűnözés terjedése és a hálózatokkal szembeni bizalomvesztés kockázata; a hálózati beruházások 

hiánya; az elégtelen kutatási és innovációs erőfeszítések; a digitális jártasság és készségek hiánya; valamint az 

egyéb elmulasztott lehetőségek a társadalmi kihívások terén. 7 – 8. o. 
405

 A megteendő jogalkotási intézkedéseket, területekre lebontva, a stratégia I. számú melléklete tartalmazza. 

Lásd: 43 – 45. o. 
406

 Közlemény 7. o. 
407

 A távközlési szolgáltatások egységes piacának megerősítése bár különösen fontos az egységes digitális belső 

piac kialakítása szempontjából, de nem kapcsolódik szorosan a fogyasztók illetve kereskedők bizalmi szintjének 

alakulásához. Ezért erről e helyütt nem szólok részletesen.  Annyit azonban érdemes megemlíteni, hogy a 

menetrend felveti például a nemzeti hívószámok rendszereinek harmonizációját, mivel az segíthetné az európai 

gyártókat és kiskereskedőket, ha értékesítési, értékesítés utáni és ügyfélszolgálati szolgáltatásaikat egy az 

Európai Unió bármely pontjáról hívható, egységes számon keresztül nyújthatnák. Hasonlóképpen, az ilyen 

rendszer előnyös lehet a felhasználói és fogyasztói árak jobb összehasonlíthatósága szempontjából, mely 

eredményét tekintve élénkítené a versenyt és hatékonyabbá tenné a fogyasztóvédelmet is. Az ezzel kapcsolatos 

intézkedések kapcsán lásd: ibid 15 – 16. o.  
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9.1.1. A tartalmakhoz való könnyebb hozzáférés lehetőségének a 

megteremtése 

  

Az online elérhető tartalmakhoz való jobb és hatékonyabb hozzáférés, illetve a 

digitális tartalompiac bővülése érdekében két területen kell változtatni: egyrészt az 

internetes zenei piac területén a közös jogkezelés európai rendszerét kell átgondolni,
408

 

másrészt a digitális tartalmak hatékony értékesítésére alkalmasabb üzletviteli 

megoldásokat kell kialakítani.
409

 Változások nélkül ugyanis
410

 az interneten keresztül 

jogvédett tartalmat értékesíteni kívánó szolgáltatóknak az egyes jogkezelő 

társaságokkal, minden tagállamban külön-külön kell megállapodnia, mely rendkívül 

széttöredezetté teszi a belső piacot.
411

 A közös jogkezelés problémájának megoldása 

érdekében két területen kell fejlődést elérni: egyrészt a technológiai fejlődéshez 

igazítva erősíteni kell a  közös jogkezelő társaságok irányítását és átláthatóságát, 

másrészt a szerzői jogi oltalom alatt álló művek összeurópai engedélyezése 

érdekében
412

 egyszerű, egységes, technológia-semleges megoldásokat kell 

kialakítani.
413

  

 

Az európai szintű közös jogkezelés kialakításán túlmenően szükséges olyan új, az 

értékesítendő tartalom sajátosságait figyelembevevő innovatív üzleti modellek 

                                                 
408

 Az online közös jogkezeléssel kapcsolatban lásd: Day, Brian R.: Collective Management of Music Copyright 

in the Digital Age: The Online Clearinghouse, in: Texas Intellectual Property Law Journal, 2010 Vol. 18, 2,  
409

 Az online üzletviteli modellekkel kapcsolatban lásd: Slater, Derek, Gasser, Urs, Smith, Meg, Bambauer, 

Derek E. és Palfrey, John G.: Content and Control: Assessing the Impact of Policy Choices on Potential Online 

Business Models in the Music and Film Industries, Berkman Publication Series Paper No. 2005-01., Rayna, 

Thierry: The Economics of Digital Goods: Selling vs. Renting Music Online. DIME Intellectual Property Rights 

Working Paper No. 13., 2006.  
410

 Az online Európai zenei piac engedélyezési rendszeréről: Mazziotti, Giuseppe: New Licensing Models for 

Online Music Services in the European Union: From Collective to Customized Management, Columbia Public 

Law Research Paper No. 11-269. 2011.   
411

 Ez megfelel az ázsiai piacokon tapasztalható helyzetnek, azonban az Egyesül Államokban sikerült megoldani 

a közel egységes rendszert, ami jelentős versenyelőnyt biztosít az amerikai társaságok számára. Ibid 10 – 11. o. 

Továbbá az online zenei piac működésével kapcsolatban lásd: Priest, Eric A.: Why Emerging Business Models 

and Not Copyright Law are the Key to Monetising Content Online. in.: COPYRIGHT LAW, DIGITAL 

CONTENT, AND THE INTERNET IN THE ASIA-PACIFIC, Brian Fitzgerald, et al., eds., Sydney University 

Press, 2008., McKay, Patrick: Ending the Power to Say No: The Case for Extending Compulsory Licensing to 

Cover Digital Music Reproduction and Distribution Rights (October 14, 2010),  
412

 Az elképzelés szerint a jogtulajdonosoknak nem lenne kötelező egész Európára vonatkozóan engedélyt 

biztosítani, hanem lehetőségük lenne meghatározni, hogy az engedély milyen területre vonatkozik. A fizetendő 

licencdíjak mértéke szabad megállapodás tárgya lehetne. Lásd: ibid 10. o.  
413

 ibid 10. o.  
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kidolgozása és alkalmazása, melyeken keresztül olcsóbban, gyorsabban, nagyobb 

célközönséget elérve, azaz összességében hatékonyabban lehet a digitális tartalmakat 

értékesíteni. Ilyen lehet például az online streaming szolgáltatás.
414

 A cél az új 

modellek kialakítása kapcsán a megfelelő érdekegyensúly megteremtése a jogosultak 

és a fogyasztók, felhasználók érdekei között, mind a hozzáférés, mind pedig annak 

költségei tekintetében. A szélesebb legális hozzáférés egyébként a remények szerint az 

online jogsértések számát is csökkentené, ahogy ez megtörtént a világ más 

országaiban, pl. az Egyesült Államokban.
415

 A cél az önszabályozás, ideértve a 

szerződések útján történő szabályozást is.
416

  

 

9.1.2. A határokon átnyúló internetes tranzakciók egyszerűsítése 

 

A határon átnyúló internetes tranzakciók egyszerűsítése érdekében a közlemény két 

területen irányoz elő intézkedéseket: egyrészt az elektronikus fizetés és elektronikus 

számlázás, másrészt az elektronikus személyazonosítás kapcsán. A digitális menetrend 

megjegyzi, hogy a határon átnyúló tranzakciók jelentős része, majd 60%-a, jogi vagy 

technikai ok hiúsul meg. Ilyen ok lehet például, hogy a kereskedő nem fogadja el a 

fogyasztó által használt hitelkártyát.
417

  Az elektronikus pénz,
418

 valamint az 

elektronikus fizetés és számlázás kapcsán a menetrend kimondja, hogy a cél egy 

integrált pénzforgalmi piac létrehozatala, ahol a fogyasztók és a kereskedők egyaránt 

megbíznak a fizetési módozatok biztonságosságában. Ez az ún. Egységes Európai 

                                                 
414

 Lásd: Thomes, Tim Paul: An Economic Analysis of Online Streaming: How the Music Industry Can Generate 

Revenues from Cloud Computing,  ZEW - Centre for European Economic Research Discussion Paper No. 11-

039. 2011.  
415

 Nagyon jó példa a kreatív, innovatív értékesítési módszer kialakítására a iTunes értékesítési rendszere. Lásd: 

Gasser, Urs: iTunes: How Copyright, Contract, and Technology Shape the Business of Digital Media - A Case 

Study, Berkman Center for Internet & Society at Harvard Law School Research Publication No. 2004-07. A 

mobilon keresztül történő zene értékesítéssel kapcsolatban lásd: Vlachos, Pavlos A., Pateli, Adamantia és 

Vrechopoulos, Adam: Drawing Emerging Business Models for the Mobile Music Industry, in: Electronic 

Markets, 2006 (2) 154-168. o.   
416

 COM(2010) 245 végleges/2 10. o.  
417

 ibid 11. o.  
418

 Az elektronikus pénzről már rendelkezik egy uniós jogforrás:az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK 

irányelve ( 2009. szeptember 16. ) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, 

folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 

2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg)  HL L 267., 2009.10.10., 7—17. o.  
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Fizetési Térség (SEPA) keretében valósulhatna meg.
419

 A másik cselekvési terület az 

elektronikus személyazonosító technológiák és hitelesítési szolgáltatások fejlesztése, 

mind a magán-, mind pedig a közszférában.
420

 Mindkét területen fejlesztésekre van 

szükség, mégpedig olyan fejlesztésekre, melyek teljes mértékben megfelelnek az 

interoperabilitás követelményének. Ennek elérése érdekében a menetrend előírta 

többek között az elektronikus aláírásokról szóló irányelv felülvizsgálatát, különös 

figyelemmel a biztonságos e-hitelesítési rendszerek határokon átnyúló elismerésével és 

interoperabilitásával kapcsolatos jogi keret megteremtésére. További megteendő 

intézkedésként megjelent az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv online 

piacokra gyakorolt hatásának a felmérése és értékelése. A tagállamokat felhívta a 

menetrend a digitális belső piac alapját jelentő szolgáltatás irányelv, tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlatról szóló irányelv és távközlési és elektronikus kommunikációs 

keretirányelv gyors és következetes végrehajtására. Végezetül, az elektronikus 

számlázás tekintetében fontos az elektronikus számlák papíralapú számlákkal 

egyenértékűnek való elismerése az ehhez szükséges implementáció
421

 útján.
422

  

 

9.1.3. Bizalomépítés a digitális szolgáltatások terén  

 

A digitális belső piaci iránti fogyasztói bizalom alapja az is, hogy a fogyasztó jogairól 

megfelelően értesüljön, ismerje azokat, valamint tudja, hogy ha szükséges, miként 

tudja jogait érvényesíteni.
423

 A menetrend intézkedéseket irányoz elő egyrészt a 

                                                 
419

 Ehhez lásd: az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelve ( 2007. november 13.) a belső piaci 

pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv 

módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg HL L 319., 

2007.12.5., 1—36. o. 
420

 Ezzel kapcsolatban a menetrend is hivatkozik a személyazonosság-kezelés európai stratégiájára vonatkozó 

Bizottság javaslatra. A személyazonosság-kezelés európai stratégiája magában foglalja a személyazonossággal 

való visszaélés büntetendőségét, valamint az elektronikus személyazonosításról és biztonságos hitelesítési 

rendszerekről szóló jogalkotási javaslatot. Lásd: A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a 

Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának - A szabadság, a biztonság 

és a jog érvényesülésén alapuló térség megvalósítása a polgárok szolgálatában A stockholmi program 

végrehajtásáról szóló cselekvési terv, COM/2010/0171 végleges, 39. o.  
421

 Ez a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv (HÉA-irányelv,  HL L 347., 

2006.12.11., 1—118. o.) 2009-es módosításának a nemzeti jogba való átültetését jelenti.  
422

 COM (2010) 245 végleges/2 12 - 13. o.  
423

 A digitális szolgáltatások terén megmutatkozó bizalomhiány jele, hogy 2009-ben a fogyasztók leginkább 

azért nem vásároltak interneten keresztül, mert kételyeik voltak a fizetés biztonságosságával, a magánéletük 

védelmével, illetve a megbízhatósággal kapcsolatban. Érdekesség, hogy a leginkább megemlített indoka az 

internetes vásárlásnak a tradicionális vásárlással szembeni háttérbe szorításnak az volt, hogy a fogyasztók nem 
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fogyasztók jogainak bővítése, jogi szabályozása, másrészt a fogyasztók megfelelő 

felkészítése, tájékoztatása kapcsán. A jogok tartalmát tekintve a menetrend célul tűzi 

ki az elektronikus kereskedelemről szóló,
424

 a tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatról szóló, valamint a pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő 

forgalmazásáról szóló irányelvek hatékonyabb alkalmazásának az elősegítését.
425

 A 

Bizottság továbbá azt is meg kívánja vizsgálni, hogy hogyan lehet a már létező és a 

menetrend elfogadásakor még csak tervezetben létező, a fogyasztói jogokat szabályozó 

irányelv szabályain túlmenően megerősíteni a digitális termékeket vásárló fogyasztók 

jogait,
426

 akár az szerződési jog európai egységesítése útján is. Az anyagi jogi alapok 

megteremtésén túl fontos a vitarendezés kérdése is. Ennek keretében a Bizottság 

vállalta, hogy kidolgozza az alternatív vitarendezési rendszerek javítását célzó 

stratégiáját és javaslatot tesz egy uniós szintű online elektronikus kereskedelmi 

vitarendező fórum kialakítására. Végezetül, megfontolásra ajánlja a Bizottság a 

kiskereskedelmi weboldalak tekintetében uniós megbízhatósági jelzések 

alkalmazását.
427

 A fogyasztói jogokról való tájékoztatás kapcsán pedig a 

menetrendben a Bizottság kimondja, hogy szükséges lenne internetes portálok 

kialakítására,
428

 melyeken keresztül a fogyasztók egyszerű, egységes szerkezetű, 

átlátható és közérthetően megfogalmazott útmutatókból tájékozódhatnak jogaikról és 

kötelességeikről.
429

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
kívánnak változtatni vásárlási szokásaikon, vannak kedvenc üzleteik illetve szeretek a vásárlás előtt élőben is 

megviszgálni, „látni” az árut. Lásd: Eurostat, közösségi felmérés az IKT használatáról a háztartásokban és 

egyénenként, 2009. 
424

 Az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv kapcsán itt kifejezetten az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókra vonatkozó átláthatósági és tájékoztatási, valamint a 

kereskedelemi kommunikációra vonatkozó minimumkövetelményekre kell gondolni.  
425

 COM(2010) 245 végleges/2 14. o.  
426

 Ezért kerül sor kulcsintézkedésként előírásra, hogy 2010 végéig, az egyének bizalmának erősítése és jogainak 

megszilárdítása tekintetében el kell végezni az Európai Unió adatvédelmi szabályozási kereteinek 

felülvizsgálatát.  
427

  ibid 14 – 15. o.  
428

 A menetrend meghatározza megteendő intézkedésként, hogy  2012-ig el kell készíteni az Európai Uniós 

internetes jogok kódexét, mely egyértelmű és közérthető formában összefoglalja az Európai Unióban érvényes 

digitális felhasználói jogokat. Ezt kiegészítené majd az internetes fogyasztóvédelmi „törvény”, valamint a 

megfelelő végrehajtási előírások megsértéseire vonatkozó és a fogyasztóvédelmi ügynökségek európai 

hálózatával együttműködésben elkészítendő éves felmérés. ibid 15. o.  
429

 ibid 13. o.   
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9.2. A számítógépes hálózatokkal szembeni bizalom kérdése 

 

Az elektronikus kereskedelem fejlődésének egyik legfontosabb záloga az internettel 

szembeni bizalmi szint növelése, mind a kereskedők, mind pedig a fogyasztók 

körében. A menetrend is rámutat, hogy az európai polgárok sok esetben vonakodnak 

az online alkalmazások használatától, mert tartannak attól, hogy adataik bűnözők 

kezébe juthatnak. Ezért kiemelt prioritásként jelenik meg az internet, de különösen az 

informatikai rendszerek és hálózatok
430

 ellenállóképessé és védetté tétele mindennemű 

új, azok biztonságát és megbízhatóságát veszélyeztető fenyegetéssel szemben. A 

megfelelő védelem kialakítása – a globális szinten történő együttműködésen
431

 túl – 

pedig a „digitális társadalom közös felelőssége”, és így nemzeti és európai szinten 

egyaránt mind a magán- mind pedig a közszféra együttes feladata
432

. Ennek keretében 

erősíteni kell a magánélethez és a személyes adatok védelméhez való jog hatékony 

érvényesülését minden lehetséges eszközzel, az ún. „beépített adatvédelem elvének”
433

 

alkalmazásától a megfelelő visszatartó erejű szankciókig.
434

 
435

 

 

A fentieken túlmenően a menetrend még tartalmaz intézkedési terveket a nyílt és 

technológia semleges internet,
436

 a kulturális sokszínűség és a kreatív tartalmak 

                                                 
430

 Megjegyzendő, hogy ahogy arra a Bizottság is rámutat, az internet meglehetősen biztonságosnak tekinthető 

már ebben az időszakban. Az igazi biztonsági kockázatot az internethez kapcsolódó informatikai hálózatok és 

végfelhasználói berendezések, készülékek jelentik. Az elmúlt években olyan mértékben elszaporodtak a kéretlen 

elektronikus üzenetek (spam), hogy mára jelentősen akadályozzák az interneten bonyolódó e-mail-forgalmat 

(arányuk a különféle becslések alapján 80–98% között mozog, ráadásul ezek az üzenetek nagymértékben 

terjesztenek vírusokat és rosszindulatú számítógépes programokat. A személyazonosság-lopások és internetes 

csalások fokozódó veszélyt jelentenek. Lásd: COM(2010) 245 végleges/2 19. o.  
431

 Lásd: ibid 20. o. 
432

 A menetrend kifejti, hogy például a szexuális kizsákmányolás és a gyermekpornográfia elleni küzdelem 

érdekében országos és uniós figyelmeztető platformokat kellene létrehozni. Továbbá fontosak a különféle 

oktatási tevékenységek és a szélesebb közönségnek szóló figyelemfelkeltő kampányok. Nagyon fontos a 

gyermekek és a családok internetes biztonsággal kapcsolatos tájékoztatása és oktatása, valamint a digitális 

technológiák gyermekekre gyakorolt hatásának elemzése. Az érintett ágazatokat önszabályozó rendszerek 

további kifejlesztésére és alkalmazására kell ösztönözni, különös tekintettel a szolgáltatásaikat igénybe vevő 

kiskorúak védelmére. Lásd: ibid 19. o. 
433

 A „beépített adatvédelem elve” azt jelenti, hogy a magánélet és az adatok védelme a technológiák teljes 

életciklusába bele van ágyazva, a tervezési szakasztól a bevezetésen és alkalmazáson át az üzemből való végső 

kivonásig. Lásd: ibid 19. o. 
434

 Az Európai Unió felülvizsgált elektronikus hírközlési szabályozási keretrendszere szabályozza a 

hálózatüzemeltetők és szolgáltatók felelősségét, valamint a személyes adatokkal való visszaélések bejelentésére 

vonatkozó kötelezettségét. A Bizottság szerint a kéretlen elektronikus üzenetek tilalma a fogyasztóvédelmi 

együttműködési hálózat bevonásával tehető hatékonyabban végrehajthatóvá. Lásd: ibid 19. o. 
435

  A megteendő – jogalkotási és nem jogalkotási - intézkedésekkel kapcsolatban lásd: ibid 20. o.  
436

 ibid 23 – 24. o. 
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támogatása,
437

 az elektronikus kormányzat,
438

 az intelligens közlekedési rendszerek,
439

 

a digitális menetrend nemzetközi vonatkozásai tekintetében,
440

 melyek részletes 

tárgyalása kívül esik az értekezés szűk témájának körén, bár nem szabad elfelejteni, 

hogy közvetve ugyan, de ezek is hatással vannak az elektronikus kereskedelem 

fejlődésére.
441

 Az egységes digitális piac kapcsán a menetrend által elérni kívánt cél az 

volt, hogy 2015-ben az Európai Unió lakosságának fele éljen az interneten keresztül 

történő vásárlás lehetőségével, egyötöde pedig ezt határon átnyúló elektronikus 

kereskedelem keretében tegye meg.
 442

  

 

10. Az Európai Bizottság 2012-es közleménye az elektronikus kereskedelem és 

az online szolgáltatások digitális egységes piacába vetett bizalom 

megerősítésének egységes keretéről 

 

A Bizottság 2012 elején tette közzé az európai online piac töredezettségét felszámolni 

kívánó, az elektronikus kereskedelem és az online szolgáltatások digitális egységes 

piacába vetett bizalom megerősítésének egységes keretéről szóló közleményét,
443

 mely 

konkrét célok és jogalkotási lépések meghatározásával kívánja megvalósítani a valódi 

digitális belső piacot. a cél elérése érdekében a dokumentum öt priorítást határoz meg: 

a jogszerű és országhatárokon átnyúló online szolgáltatások kínálatának bővítése,
444

 a 

szolgáltatók tájékozottságának és a fogyasztók védelmének javítása,
445

 megbízható és 

                                                 
437

 ibid 34 – 35. o.   
438

 ibid 35 - 38. o.  
439

 ibid 38 – 39. o.  
440

 ibid 39 – 40. o.  
441

 A menetrend végrehajtásával kapcsolatosan kidolgozott mechanizmus kapcsán lásd: ibid 40 – 43. o., a 

jogalkotási javaslatok jegyzéke kapcsán: ibid 43 – 45. o., a főbb teljesítménycélok tekintetében: ibid 46 – 47. o.  
442

 2009-ben végzett adatgyűjtést megelőző 12 hónapban a 16 és 74 év közöttiek 37 %-a rendelt magáncélra 

terméket vagy szolgáltatást az interneten, és 8%-uk tette ezt más tagállamban letelepedett eladótól. További cél a 

vállalkozások közötti elektronikus kereskedelem fejlesztése is, ezzel kapcsolatban az elérni kívánt eredmény, 

hogy 2015-ben a kkv-k egyharmada végezzen internetes beszerzést, illetve értékesítést. 2008-ban a 

vállalkozások 24 %-a végzett beszerzést, illetve 12 %-a végzett értékesítést elektronikus úton. Végezetül, a 

digitális belső piacon a távközlési szolgáltatások egységes piacát is jelenti, mely feltételezi, hogy 2015-re a 

belföldi és roaming-tarifák nagyjából kiegyenlítődjenek. 2009-ben az átlagos roaming percdíj 

(híváskezdeményezéskor) 0,38 cent, míg az Európai Unión belül bonyolított összes hívás átlagos percdíja (a 

barangolást is beleszámítva) 0,13 cent volt. Lásd: ibid 46. o.  
443

 A Bizottság közleménye: Egységes keret az elektronikus kereskedelem és az online szolgáltatások digitális 

egységes piacába vetett bizalom megerősítésére, COM/2011/0942 végső 
444

 ibid 5 – 10. o. 
445

 ibid 10 – 12. o. 
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hatékony fizetési és szállítási rendszerek kialakítása és biztosítása,
446

 a visszaélések és 

az illegális információk felszámolását célzó mechanizmusok és hatékonyabb online 

vitarendező megoldások megteremtése,
447

 illetve a széles sávú hálózatok és fejlett 

technológiai megoldások kiépítése.
448

 

 

Ami az elektronikus kereskedelem szabályozását illeti, különösen fontos kiemelni, 

hogy a közlemény megállapítása szerint bár nincs szükség az elektronikus 

kereskedelemről szóló irányelv felülvizsgálatára, szükség van a végrehajtásának 

javítására, egyértelműsítésekre, valamint az irányelvben rejlő lehetőségek teljes 

kiaknázásához szükséges kiegészítő intézkedésekre.
449

 A szolgáltatók 

tájékozottságának és a fogyasztók védelmének javítása érdekében a közlemény külön 

kiemeli a fogyasztói jogokról szóló irányelv
450

 jelentőségét, és felhívja a tagállamokat 

a hatékony és gyors végrehajtására.
451

 A közlemény által előírányzott számos 

intézkedés közül a bizalomerősítés szempontjából megemlítendő még az elektronikus 

azonosítás és hitelesítés kölcsönös elismerésére és az elektronikus aláírás 

szabályozására vonatkozó jogalkotási javaslat.
452

 

                                                 
446

 ibid 12 – 14. o.  
447

 ibid 14 – 16. o. 
448

 ibid 17 – 18. o. 
449

 ibid 6. o.  
450

 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) a fogyasztók jogairól, HL L 

304., 2011.11.22. 
451

 COM/2011/0942 végső 10. o.  
452

Lásd: Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a belső piacon történő elektronikus 

tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és megbízható szolgáltatásokról, COM/2012/0238 végső - 

2012/0146 (COD) 
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IV.  Az elektronikus kereskedelemre vonatkozó Európai Uniós másodlagos 

jogforrások áttekintése 

 

Az elektronikus kereskedelem fejlődése szempontjából az abban érintett piaci 

szereplők bizalmi szintjének az alakulására hatással vannak a jogi és a jogon túli 

eszközök (mint például az önszabályozó mechanizmusok
453

 vagy bizonyos technikai 

megoldások). A továbbiakban a jogi szabályozás eszközeit, és azon belül is az Európai 

Unió másodlagos jogforrásait vizsgálom.
454

 Bár az elektronikus kereskedelem 

szempontjából a legfontosabb másodlagos jogforrás az elektronikus kereskedelemről 

szóló irányelv
455

 „a fogyasztók és a vállalkozások jogbiztonságának és bizalmának 

egyik kulcsfontosságú tényezője”,
456

 számos egyéb másodlagos jogforrás is hatással 

van a bizalmi szint alakulására az elektronikus kereskedelem során. Jelen fejezet célja 

az elektronikus kereskedelemre vonatkozó Európai Uniós másodlagos jogforrások 

áttekintése, azzal, hogy tekintettel a dolgozat szűkebb témájára az egyes rendelkezések 

részletes tárgyalásába nem bocsátkozom. Az elektronikus kereskedelem fejlődése 

szempontjából a bizalmi kapcsolatoknak négy szintjét szükséges vizsgálni:  

 

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásoknak a 

jogalkotó és a hatóságok irányában fennálló bizalmi szintjét 

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásoknak a más 

vállalkozásokkal kapcsolatos jogviszonyaiban fennálló bizalmi szintjét 

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó vállakozásoknak a 

fogyasztókkal szembeni kapcsolataiban fennálló bizalmi szintjét  

- a fogyasztóknak az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó 

vállakozásokkal szembeni kapcsolataiban fennálló bizalmi szintjét 

                                                 
453

 A leggyakrabban alkalmazott önszabályozó mechanizmusok az internet esetében a következők: magatartási 

kódexek (codes of conduct), különböző szűrő és filterető megoldások (filters), értékelési rendszerek (rating 

mechanisms). Lásd: Price, Monroe E. és Verhulst, Stefaan G. im. 29. – 32. valamint 75 – 76. oldalak  
454

 Erdekesseg, hogy Polański szerint „[t]he European Union has created one of the most original and 

comprehensive frameworks for electronic commerce in the world”. Lásd: Polański, Przemysław Paul im. 67. o.   
455

 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 

(Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) HL L 178 ., 17/07/2000., 1—16. o. 
456

 COM/2011/0942 végső 6. o.  
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1. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásoknak a 

hatóságok és jogszabályok irányában fennálló bizalmi szintjét befolyásoló 

tényezők 

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásoknak a kormányzat 

(hatóságok és jogszabályok) irányában fennálló bizalmi szintjének alakításával 

kapcsolatban a legfontosabb kérdés a jogbiztonság és a kiszámíthatóság kérdése. Az 

elektronikus kereskedelmi szogáltatásokat nyújtó szolgáltatók tekintetében ez a 

gazdasági tevékenység megkezdésével és folytatásával kapcsolatos feltételekkel, 

valamint a jogérvényesítés hatékonyságával kapcsolatban bír jelentőséggel.   

 

1.1. A gazdasági tevékenység megkezdése 

 

A gazdasági tevékenység megkezdésével kapcsolatban a már tárgyalt letelepedés és 

szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó szabályok lesznek különösen relevánsak, 

és ezeken belül pedig az engedélyezés kérdése kap különös hangsúlyt.  

 

A gazdasági tevékenység megkezdése körében három esetet különböztethetünk meg: 

egyrészt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozás alapításának 

engedélyezési, letelepedési kérdéseit, másrészt a valamely tagállamban korábban 

letelepedett és már működő vállalkozás esetében az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatás megkezdésének engedélyezési, harmadrészt a digitális térben történő 

letelepedés problémáját.  

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó vállalkozás alapítására, valamint a 

valamely tagállamban korábban letelepedett és már működő vállalkozás esetében az 

elektronikus kereskedelmi szolgáltatás megkezdésének engedélyezésére különösen az 
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elektronikus kereskeskedelmi szolgáltatásokról szóló irányelv,
457

 illetve a belső piaci 

szolgáltatásokról szóló irányelv
458

 rendelkezései az irányadóak, azzal, hogy az 

elektronikus aláírás közösségi keretszabályait meghatározó irányelv
459

 is tartalmaz 

szabályokat az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó 

vállalkozások letelepedésével kapcsolatban.  

 

Az irányelvekben általánosan követett elv szerint a szolgáltatók letelepedését illetve a 

tevékenység folytatását, leszámítva az esetleges speciális, egyébként is 

engedélyköteles tevékenységeket,
460

 nem lehet előzetes engedélyhez kötni.
461

 A belső 

piaci szolgáltatásokról szóló irányelv kiemeli, hogy az irányelv engedélyezési 

rendszerek fenntartását megengedő rendelkezései
462

 nem szolgálhatnak alapul az 

elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről szóló, illetve az 

elektronikus kereskedelemről szóló irányelvekben tiltott engedélyezési rendszerek 

indokolására.
463

 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 

számára biztosított a szabad letelepedés lehetősége, mely mivel az az uniós jog hatálya 

alá tartozik, a tagállamok által csak szűk körben, és szigorú garanciális szabályok
464

 

betartásával korlátozható. Ebben az esetben is a belső piaci szolgáltatásokról szóló 

irányelv engedélyezésre vonatkozó szabályai alapján,
465

 melyek nem vonatkoznak sem 

                                                 
457

 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 

(Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) HL L 178., 2000.7.17., 1—16. o. 
458

 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. 
459

 Az Európai Parlament és a Tanács 1999/93/EK irányelve (1999. december 13.) az elektronikus aláírásra 

vonatkozó közösségi keretfeltételekről HL L 13., 2000.1.19., 12—20. o. 
460

 Lásd: 2000/31/EK irányelv 4. cikk (2) bekezdés, 5. cikk (1) bekezdés e) pont, 8. cikk (1) bekezdés, 

2006/123/EK irányelv 9 – 15. cikkek, különösen a 9. cikk (3) bekezdés  
461

 Lásd: 2000/31/EK irányelv 4. cikk (1) – (2) bekezdés, 2006/123/EK irányelv 9. cikk, 1999/93/EK irányelv 3 

cikk (1) bekezdés 
462

 A belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv rendelkezései szerint – az Európai Unió Bíróságának az 

kialakult joggyakorlatával összhangban – az engedélyezési rendszereknek a következő feltételeknek kell 

megfelelniük: egyrészt az engedélyezési rendszer nem alkalmaz hátrányos megkülönböztetést az érintett 

szolgáltatóval szemben, másrészt az engedélyezési rendszert a közérdeken alapuló kényszerítő indok támasztja 

alá, valamint harmadrészt, a kitűzött cél kevésbé korlátozó intézkedés útján nem valósítható meg, különösen 

azért, mert az utólagos ellenőrzésre túl későn kerülne sor ahhoz, hogy az valóban hatékony legyen. Lásd: 

2006/123/EK irányelv 9. cikk (1) bekezdés a) – c) pontok  
463

 2006/123/EK irányelv 54. preambulum-bekezdés 
464

 Lásd: ibid 10. és 13 – 15. cikkek 
465

 Az engedélyezési rendszer tekintetében nem beszélhetünk korlátlan engedélyekről, azok több szempontból 

korlátozottak. Lásd: ibid 11 – 12. cikkek 
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az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó,
466

 sem az elektronikus 

aláírás keretfeltételeit meghatározó irányelv hatálya alá tartozó szolgáltatásokat nyújtó 

vállalkozásokra.
467

  

 

A vállalkozások digitális térben történő „letelepedésével” kapcsolatban a domain 

nevek kérdése merülhet fel. Az uniós jogalkotás szintjén a „.eu” felsőszintű domain
468

 

kiterjesztésre vonatkozó szabályok bírnak relevanciával, melyek meghatározzák, hogy 

milyen feltételek mellett lehetséges a „.eu” kiterjesztés igénylése és fenntartása.
469

 

Megjegyzendő, hogy ebben az esetben a vonatkozó másodlagos jogforrások nem a 

nemzeti jogalkotó és hatóságokkal szembeni bizalmi szintet szabályozzák. A „.eu” 

felsőszintű domain kiterjesztés szabályozására elsősorban rendeleti úton
470

 került sor, 

melyet kiegészít több, a nyilvántartó
471

 kiválasztására és kijelölésére vonatkozó 

                                                 
466

 Lásd: 2000/31/EK irányelv 1. cikk, 2. cikk a) – c), g) – h) pontok 
467

 Lásd: 1999/93/EK irányelv 1. cikk, 2. cikk (11) pont 
468

 A Törvényszék a következőképpen írja le a domain név rendszert:„[a] doménnevek rendszere (Domain Name 

System) teszi lehetővé az interneten történő tájékozódást azáltal, hogy a doménnevekhez számokat rendel, 

amelyek azonosítják az internetre csatlakoztatott számítógépeket. E szolgáltatás technikai kezelését egy 

Kaliforniában bejegyzett (Egyesült Államok) nonprofit szervezet, az Internet Corporation for Assigned Names 

and Numbers (… ICANN) végzi. Ugyancsak e szervezet biztosítja a gyökérszerverek és a felső szintű domének 

igazgatását. A felső szintű domén (Top Level Domain, … TLD) az internethez csatlakoztatott számítógépek egy 

csoportját tömöríti. Minden doménnév jobb oldalán megjelenik; pontból és speciális kódból vagy pontból és 

általános kódból – mint például „.com”, „.net” vagy „.org” – vagy pedig pontból és földrajzi kódból – mint 

például „.lu” – áll.” Lásd: T-107/06. sz. Inet Hellas Ilektroniki Ipiresia Pliroforion EPE (Inet Hellas) kontra 

Európai Bizottság ügy, EBHT 2009., II-04591.o. 14. pont 
469

 Természetesen tisztában vagyok azzal a jogi állásponttal, hogy a honlap valamely felső szintű domain alatt 

történő üzemeltetése nem jelent letelepedést az adott állam viszonylatában. (Lásd: 2000/31/EK irányelv 19. 

preambulum-bekezdés). Ezért a „letelepedés” kifejezést ebben az esetben nem az uniós jog által elfogadott 

tartalommal, hanem a gazdálkodó szervezetek által, a mindennapok során akár használható értelmezésben 

használom.  
470

 Lásd: Az Európai Parlament és a Tanács 733/2002/EK rendelete (2002. április 22.) az a.eu felső szintű 

domain bevezetéséről (EGT vonatkozású szöveg) HL L 113., 2002.4.30., 1—5. o., a Bizottság 874/2004/EK 

rendelete (2004. április 28.) a.eu felső szintű domain bevezetésére és funkcióira vonatkozó általános szabályok, 

valamint a bejegyzésre irányadó elvek megállapításáról (EGT vonatkozású szöveg) HL L 162., 2004.4.30., 40—

50. o., a Bizottság 560/2009/EK rendelete (2009. június 26. ) a .eu felső szintű domain bevezetésére és 

funkcióira vonatkozó általános szabályok, valamint a bejegyzésre irányadó elvek megállapításáról szóló 

874/2004/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) HL L 166., 2009.6.27., 3—35. o., a Bizottság 

1654/2005/EK rendelete (2005. október 10.) a .eu felső szintű domain bevezetésére és funkcióira vonatkozó 

általános szabályok, valamint a bejegyzésre irányadó elvek megállapításáról szóló 874/2004/EK rendelet 

módosításáról (EGT vonatkozású szöveg) HL L 266., 2005.10.11., 35—49. o., a Bizottság 1255/2007/EK 

rendelete (2007. október 25.) a .eu felső szintű domain bevezetésére és funkcióira vonatkozó általános 

szabályok, valamint a bejegyzésre irányadó elvek megállapításáról szóló 874/2004/EK bizottsági rendelet 

módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) HL L 282., 2007.10.26., 16—29. o., az Európai Parlament és a Tanács 

1137/2008/EK rendelete ( 2008. október 22. ) a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes 

jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK 

tanácsi határozat szerinti kiigazításáról – Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő 

hozzáigazítás – Első rész HL L 311., 2008.11.21., 1—54. o. 
471

 A nyilvántartó olyan szervezet, amelynek feladata az .eu felső szintű domain szervezése, kezelése és 

igazgatása, beleértve a megfelelő adatbázisok vezetését és az azokkal összefüggő, nyilvános lekérdezési 
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bizottsági határozat
472

 illetőleg a nyilvántartó a domain nevek bejegyzésével 

kapcsolatos napi működésére vonatkozó adminisztratív szabály.
473

 A „.eu” felsőszintű 

domain nevekre vonatkozó szabályozás kapcsán a bizalomépítés szempontjából 

érdemes kiemelni, hogy „.eu” felsőszintű domain név bejegyzési szolgáltatásokat 

kizárólag a nyilvántartó által akkreditált
474

 regisztrátorok
475

 nyújthatnak,
476

 melyek 

listáját a nyilvántartó a honlapján keresztül
477

 közzéteszi.
478

 A regisztrátorok által 

nyújtott szolgáltatások iránti bizalom növelése érdekében
479

 született meg az önkéntes 

magatartási kódex.
480

 Továbbá a domain nevekkel kapcsolatosan – a nemzetközi 

gyakorlat alapján – a bizalomerősítés érdekében bevezetésre került egy olyan 

alternatív vitarendezési eljárás, mely lehetőséget biztosít a gyors, relatíve olcsó
481

 és 

hatékony vitarendezésre.
482

 Az alternatív vitarendezési eljárás célja nem a bírósági 

vitarendezés lehetőségének a kizárása, hanem annak biztosítása volt, hogy harmadik 

fél rosszhiszemű vagy visszaélésszerű bejegyzési kérelmével,
483

 illetve a nyilvántartó 

                                                                                                                                                         
szolgáltatások nyújtását, a domain-nevek bejegyzését, a domain-nevek nyilvántartásának üzemeltetését, a 

nyilvántartás felső szintű domain névszervereinek üzemeltetését és a felső szintű domain zónafájlok terjesztését. 

Lásd: 733/2002/EK rendelet 2. cikk (a) pont 
472

 A Bizottság 2003. május 21-i 2003/375/EK határozata a „.eu” felső szintű domain nyilvántartójának 

kijelöléséről, HL L 128., 2003.5.24., 29. o.. A határozat 1. cikke által kijelölt nyilvántartó: a European Registry 

for Internet Domains (EURid) szervezet. 
473

 A nyilvántartó tevékenységének áttekintése kapcsán lásd: a Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak a „.eu” felső szintű domain bevezetéséről, működéséről és eredményességéről, COM (2009) 303 

végleges 7 – 10. o. 
474

 A regisztrátorokra vonatkozó akkreditálási eljárást a nyilvántartó határozza meg; az eljárásnak ésszerűnek, 

átláthatónak és megkülönböztetéstől mentesnek kell lennie, továbbá hatékony és tisztességes versenyfeltételeket 

kell biztosítania. Lásd: 874/2004/EK rendelet 4. cikk második albekezdés 
475

 Regisztrátor az a személy vagy szervezet, amely a nyilvántartóval kötött szerződés alapján domain név 

bejegyzésére irányuló szolgáltatásokat nyújt a bejegyzést igénylőknek. Lásd: 733/2002/EK rendelet 2. cikk (b) 

pont 
476

 874/2004/EK rendelet 4. cikk első albekezdés 
477

 Lásd: http://www.eurid.eu/hu/eu-domainnevek/regisztratorok-listaja 
478

 874/2004/EK rendelet 4. cikk ötödik albekezdés 
479

 Továbbá nemzeti bíróságok előtt több eljárás is indult a regisztrátorokkal szemben az ún. domainnév-

raktározási gyakorlatuk miatt, amely során azért foglaltak le domain neveket, hogy azokat majd később 

magasabb áron értékesítsék. Lásd: COM (2009) 303 végleges 9. o. 
480

 Lásd: Code of Conduct for EURid Registrars, elérhető: http://www.coc.eu/   
481

 Az eljárás illetékének összege a költségmegtérülés elvén alapul, ezért jelentősen alacsonyabb, mint a más 

eljárások illetéke. Lásd: COM (2009) 303 végleges 10. o.    
482

 Lásd: 874/2004/EK rendelet 22 – 23. cikk. A kijelölt vitarendező fórum: Cseh Köztársaság Gazdasági 

Kamarája és a Cseh Köztársaság Mezőgazdasági Kamarája mellett működő, prágai székhelyű választottbíróság. 

Elérhető: http://www.adr.eu/   
483

 874/2004/EK rendelet 21. cikk 
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döntéseivel szemben
484

 gyors és hatékony jogorvoslati lehetőség legyen a jogosultak 

vagy bejelentők számára.
485

    

 

1.2. A gazdasági tevékenység gyakorlása 

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásoknak a hatóságok és 

jogszabályok irányában fennálló bizalmi szintjének alakulása kapcsán megjelenő 

második nagy kérdéskört a gazdasági tevékenység folytatására vonatkozó feltételek 

alkotják. A nemzeti hatóságokkal és a jogbiztonsággal kapcsolatos bizalmi szint 

alakulásával kapcsolatban a gazdasági tevékenység folytatására vonatkozó másodlagos 

jogforrások a  gazdasági tevékenység gyakorlásával kapcsolatban a következő 

területeket szabályozzák:  

- a gazdasági tevékenység folytatásának a szabadsága és a gazdasági tevékenység 

felügyelete  

- a vállalkozásoknak a gazdasági tevékenységük gyakorlásával kapcsolatos 

felelőssége  

- a kereskedelmi kommunikáció közjogi jellegű kérdései 

- a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges technikai, befektetési és 

üzletviteli környezet jogi védelme  

- az elektronikus fizetésekkel és az elektronikus számlázással kapcsolatos 

kérdések
486

  

                                                 
484

 874/2004/EK rendelet 22. cikk (1) bekezdés a) – b) pontok. A rosszhiszeműség értelmezésével kapcsolatban 

lásd: C-569/08. sz. Internetportal und Marketing GmbH kontra Richard Schlicht ügy, ítélet EBHT 2010., I-

04871.o. 40 – 52. pontok 
485

 A vitarendezés sajátosságainak bemutatásával kapcsolatban idézném Trstenjak főtanácsnok megállapításait:„ 

a 874/2004 rendelettel bevezetett ADR eljárást nem a szigorú értelemben vett választott bíráskodás mintájára 

alakították ki, hanem sokkal inkább kvázi közigazgatási eljárásként, amely nem zárja ki, hogy azzal 

párhuzamosan vagy azt követően eljárást indítsanak a nemzeti bíróságok előtt… az eljárás tudatosan nélkülözi a 

bírósági eljárások egyes tipikus jellegzetességeit, mint a felek meghallgatása, a bizonyítékok beszerzésére 

irányuló pervezető intézkedések, ami a hatékonyság javára némileg szűkíti a védelemhez való jogot. Az ADR 

eljárásnak ezt a különleges szabályozását indokolja egyrészt a jogalkotónak az a szándéka, hogy rövid eljárások 

létrehozásával minimalizálja a szereplők költségeit, mint azt korábban a WIPO (Szellemi Tulajdon 

Világszervezete) is javasolta az Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) UDPR 

(Uniform Domain name Dispute Resolution Policy) szabályai kapcsán. Másfelől cél a „korábbi jogok” 874/2004 

rendelet 10. cikke szerinti jogosultjainak védelme, különösen a domainnévhalmozással („domain grabbing”) 

szemben, melynek eredményeként olyan eljárás született, amely szerkezetét tekintve is ezeknek a korábbi 

jogoknak a jogosultjait védi a domain nevek birtokosaival szemben” Lásd: Trstenjak főtanácsnok C-569/08. sz. 

Internetportal und Marketing GmbH kontra Richard Schlicht ügyben 2010. február 10-én ismertetett indítványa,   

EBHT 2010., I-04871.o.  
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1.2.1. A gazdasági tevékenység gyakorlásának szabadsága és a gazdasági 

tevékenység felügyelete  

 

A gazdasági tevékenység gyakorlásának szabadsága azt jelenti, hogy főszabály szerint 

a tagállam nem korlátozhatja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó 

vállalkozás gazdasági tevékenységét. Az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv 

rendelkezései alapján bizonyos kivételektől eltekintve
487

 a letelepedés helye szerinti 

tagállam
488

 kötelessége annak biztosítása, hogy a szolgáltató által nyújtott információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások megfeleljenek az adott tagállamban 

alkalmazandó, a szabályozott területbe
489

 tartozó nemzeti jogszabályoknak.
490

 Ez a 

„származási ország helye szerinti elv” érvényesülését jelenti.
491

 Az elektronikus 

aláírások keretszabályairól szóló irányelv is hasonlóan rendelkezik amikor a 

letelepedés helye szerinti tagállamra bízza az irányelv rendelkezéseinek megfelelő 

tagállami szabályoknak a szolgáltató illetve az általa nyújtott szolgáltatások 

                                                                                                                                                         
486

 Ezen két kérdésre a dolgozatomban nem térek ki, azonban fontos jelezni, hogy mindkét területet szabályozza 

az Európai Uniós másodlagos jogforrások útján. Az elektronikus számlázással kapcsolatban lásd: az Európai 

Parlament és a Tanács 1999/93/EK irányelve (1999. december 13.) az elektronikus aláírásra vonatkozó 

közösségi keretfeltételekről HL L 13., 2000.1.19., 12—20. o., a Tanács 2001/115/EK irányelve (2001. december 

20.) a hozzáadottérték-adó számlázására megállapított feltételek egyszerűsítése, korszerűsítése és összehangolása 

tekintetében a 77/388/EGK irányelv módosításáról HL L 15., 2002.1.17., 24—28. o., a Tanács 2006/112/EK 

irányelve ( 2006. november 28. ) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről HL L 347., 2006.12.11., 1—118. o., a 

Tanács 2010/45/EU irányelve ( 2010. július 13. ) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK 

irányelvnek a számlázás szabályai tekintetében történő módosításáról HL L 189., 2010.7.22., 1—8. o., a 

Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és 

a Régiók Bizottságának: az elektronikus számlázás előnyeinek kiaknázása Európában, COM (2010) 0712 

végleges. Az elektronikus fizetéssel kapcsolatos uniós jogi környezet: az Európai Parlament és a Tanács 

2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16. ) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének 

megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv 

módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) HL L 

267., 2009.10.10., 7—17. o. 
487

 Lásd: 2000/31/EK irányelv 3. cikk (3) bekezdés, valamint a Melléklet 
488

 A letelepedett szolgáltatónak állandó telephelyen, határozatlan ideig, ténylegesen gazdasági tevékenységet 

végező szolgáltató minősül. A szolgáltatás nyújtásához szükséges technikai eszközök és technológiák jelenléte 

és használata önmagában nem értelmezhető a szolgáltató telephelyeként. Ha egy szolgáltatónak több telephelye 

van és nehéz meghatározni, hogy a több telephely közül melyikről nyújt egy adott szolgáltatást, az adott 

szolgáltatással kapcsolatos tevékenységeinek a központja szerinti telephelyet kell a szolgáltatásnyújtás helyének 

tekinteni. Lásd: ibid 2. cikk c) pont, valamint 19. preambulum-bekezdés 
489

 ibid 2. cikk h) pont, valamint 21. preambulum-bekezdés 
490

 ibid 3. cikk (1) bekezdés 
491

 Leible szerint – hasonlóan másokhoz – az elektronikus kereskedelemről szóló irányelvben megjelenő ezen 

szabály – ellentétben az irányelv 1. cikk (4) bekezdésében deklarált elvvel – nemzetközi magánjogi szabályként 

értelmezendő. Lásd: Leible, Stefan im 68. o. 
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vonatkozásában történő érvényesítését,
492

 illetve az ezzel kapcsolatos felügyeleti 

rendszer kiépítését.
493

 Főszabály szerint az irányelvek hatálya alá eső gazdasági 

tevékenységek vonatkozásában
494

 a valamely tagállamban letelepedett szolgáltató által 

nyújtott, határon átnyúló szolgáltatás szabadságát is biztosítani kell,
495

 azt csak szűk 

körben, speciális anyagi jogi feltételek
496

 és eljárási és egyéb garanciák
497

 

érvényesülése mentén lehet korlátozni.
498

  A korlátozási lehetőségektől eltekintve 

azonban a fogadó tagállamnak biztosítania kell, hogy az elektronikus kereskedelemmel 

összefüggő szolgáltatás nyújtója ne legyen alávetve a szolgáltató letelepedési helye 

szerinti tagállamban alkalmazandó anyagi jogban előírtaknál szigorúbb 

követelményeknek.
499

 Ez a szabályozás a megfelelő jogérvényesítéssel együtt 

megfelelően tudja biztosítani a szolgáltatók számára a szükséges jogbiztonságot, azaz 

nem kell attól tartaniuk, hogy a nemzeti hatóságok a gazdasági tevékenység folytatását 

könnyen, garanciális szabályoknak történő megfelelés kényszerétől mentesen 

korlátozni tudják.  

 

A gazdasági tevékenység folytatásával kapcsolatos szabályok körében a második 

csoportot a vállalkozás gazdasági tevékenységével kapcsolatos felelősségének a 

                                                 
492

 1999/93/EK irányelv 4. cikk (1) bekezdés 
493

 ibid 3. cikk (3) bekezdés, valamint 13. preambulum-bekezdés 
494

 Kivétel: 2000/31/EK irányelv 3. cikk (3) bekezdés, valamint Melléklet, bekezdés, 2006/123/EK irányelv 17 – 

18. cikkek 
495

 Lásd: 2000/31/EK irányelv 3. cikk (2) bekezdés, 1999/93/EK irányelv 4. cikk (1) bekezdés, 2006/123/EK 

irányelv 16. cikk (1) bekezdés első és második albekezdése 
496

 Lásd: 2000/31/EK irányelv 3. cikk (4) bekezdés a) pont, 2006/123/EK irányelv 16. cikk (1) bekezdés 

harmadik albekezdés a) – c) pontok, (2) és (3) bekezdések 
497

 Lásd: 2000/31/EK irányelv 3. cikk (4) bekezdés b) pont, (5) és (6) bekezdések 
498

 Ahogy láthatjuk, a letelepedés helye szerinti tagállamnak minden esetben megvan a joga a gazdasági 

tevékenység felügyeletére és jogszerűségének a megítélésére. Ez a származás országának a helye szerinti elv 

érvényesülését jelenti azzal, hogy a fogadó tagállamnak is megvan a lehetősége a gazdasági tevékenység 

korlátozására. Ezzel kapcsolatban nagyon érdekes és innovatív volt az Alpine Investments ügyben a felperes 

holland társaság érve, amely szerint az általa egy másik tagállamba irányuló tevékenység tekintetében a 

letelepedése helye szerinti tagállam által bevezetett tilalom „nem szükséges, mivel a szolgáltatást nyújtó 

[szolgáltató letelepedése helye szerinti tagállamnak] bíznia kellene a szolgáltatás igénybevevőjének tagállama 

által gyakorolt ellenőrzésben.” A Bíróság ezt az érvet az adott ügyben nem fogadta el, mert az érintett 

tevékenység jellege folytán a fogadó tagállamnak „még abban az esetben sem áll módjában megakadályozni 

vagy korlátozni a másik tagállam területéről indított telefonhívásokat e tagállam illetékes hatóságainak 

együttműködése nélkül, ha meg kívánná tiltani vagy feltételekhez akarná kötni” az érintett tevékenység 

folytatását. Meglátásom szerint azért érdekes ebből a szempontból az ügy, mert a származás országa helye 

szerinti elv alkalmazása ellen indított támadást általánosan nem, csak az adott ügy kapcsán hárította el a Bíróság. 

Lásd: C-384/93. sz. Alpine Investments BV kontra Minister van Financiën ügy, EBHT 1995., I-01141. o. 47 – 

48. pontok    
499

 Lásd: C-509/09. és C-161/10. sz. eDate Advertising GmbH kontra X (C-509/09) és Olivier Martinez és Robert 

Martinez kontra MGN Limited (C-161/10) egyesített ügyek, EBHT-ban még nem közzétett, 66 – 67. pontok 
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kérdése jelenti. Tekintettel a kutatásom tárgyára, a polgári jogi felelősség kérdését 

vizsgálom.
500

 Az elektronikus kereskedelemi szolgálatatásokat nyújtó 

vállalkozásoknak gazdasági tevékenységük folytatásához kapcsolódó polgári jogi 

felelőssége két területen jelenik meg: egyrészt a szerződéses kötelmek, másrészt a 

szerződésen kívüli kötelmek körében. Mind a szerződéses, mind pedig a szerződésen 

kívüli kötelmek körében felmerül a nemzeti, uniós joggal szembeni bizalomnak a 

kérdése. A szerződéses kötelmek körében bár a nemzeti anyagi jog szabályai lesznek 

az irányadóak, azonban két szempontból jelentősége van az uniós jognak: az 

elektronikus úton kötött szerződésekhez szükséges hitelességi és azonosíthatósági 

rendszer szabályainak a megteremtése és működtetése,
501

 valamint a szerződésre 

alkalmazandó anyagi jog tekintetében a bizonyosság, kiszámíthatóság biztosítása, 

melyet a szerződésekre alkalmazandó jog meghatározásának kollíziós szabályaival,
502

 

illetve a konkrét, kiszámítható anyagi jogi szabályokkal lehet biztosítani. A 

kiszámítható anyagi jogi szabályokkal megjelennek mind a jogharmonizáció,
503

 mind 

pedig a jogegységesítés
504

 kísérletei illetőleg eredményei. Azonban részben a 

választott jogi eszköz jellegéből adódóan a teljes egységességet, kiszámíthatóságot 

mégsem sikerült elérni, ugyanis például az érintett irányelvek minimumharmonizációs 

jellege folytán nem alakult ki az Európai Unióban egységes, a vállalkozások számára a 

határon átnyúló gazdasági tevékenység során a tranzakciós költségeket széles körben 

                                                 
500

 A közjogi felelősség köre kiterjed többek között a vám megfizetésére vonatkozó szabályoknak való 

megfelelésre. Ennek kapcsán mondta ki az Európai Unió Bírósága, hogy „az áruknak az Európai Unió 

vámterületére történő jogellenes bejuttatásakor keletkező vámtartozás adósának kell tekinteni azt a személyt, aki 

a bejuttatásban való közvetlen közreműködés nélkül közvetítőként járt el az érintett árukra vonatkozó adásvételi 

szerződés megkötésében, amennyiben e személynek tudomása volt vagy tudomása kellett legyen arról, hogy az 

említett bejuttatás jogellenes, amely kérdés eldöntése a kérdést előterjesztő bíróság feladata.” Lásd: C-454/10. sz. 

Oliver Jestel kontra Hauptzollamt Aachen ügy, EBHT-ban még nem közzétett, 37. pont 
501

 Lásd: 1999/93/EK irányelv 5. cikk 
502

 Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17. ) a szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jogról (Róma I.) HL L 177., 2008.7.4., 6—16. o. 
503

 Lásd például: a Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) a fogyasztókkal kötött szerződésekben 

alkalmazott tisztességtelen feltételekről HL L 95., 1993.4.21., 29—34. o. az Európai Parlament és a Tanács 

97/7/EK irányelve (1997. május 20.) a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről HL 

L 144., 1997.6.4., 19—27. o., az Európai Parlament és a Tanács 1999/44/EK irányelve (1999. május 25.) a 

fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól HL L 171., 1999.7.7., 12—

16. o., az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve ( 2011. október 25. ) a fogyasztók jogairól, a 

93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 

85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 

(EGT-vonatkozású szöveg) HL L 304., 2011.11.22., 64—88. o.  
504

 Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös európai adásvételi jogról, COM (2011) 635 

végleges 
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csökkentő szabályozás.
505

 A szerződésen kívüli kötelmek körében egyrészt a 

jogellenes károkozással, másrészt az egyéb szerződésen kívüli kötelmekkel 

kapcsolatos problémák merülnek fel. A jogellenes károkozással kapcsolatban az 

általános alakzaton túl az egyes speciális deliktumok kapcsán kifejezetten felmerül a 

szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok megsértése, illetve a személyhez fűződő jogok 

megsértése miatt fennálló felelősség kérdése. Mindkét esetben az anyagi jog szabályai 

fogják meghatározni, hogy az érintett vállalkozó milyen felelősséggel tartozik. 

Továbbá szükséges a culpa in contrahendo megemlítése, hiszen ahogy Tattay Levente 

is jelzi, az elektronikus kereskedelem körében kiemelt hangsúlyt kap a szerződéskötést 

megelőző együttműködési kötelezettség, illetve annak felróható megszegése.
506

 A 

jogellenes károkozás egyes alakzataival kapcsolatban bár az anyagi jog szintjén nincs 

egységes uniós szabályozás, azonban vannak olyan részterületek, ahol megjelennek az 

irányelvi szabályok, tipikusan a szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok 

megsértésének egyes eseteihez kapcsolódóan. A vállalkozás elektronikus 

kereskedelembe vetett bizalmára hatással lehet a vállalkozás gazdasági 

tevékenységének folytatásához szükséges technikai, befektetési és üzletviteli 

környezet jogi védelmének a szintje, illetve az, hogy a gazdasági tevékenységének 

folytatása közben mennyire lehet kitéve annak, hogy szerzői- illetve szellemi 

tulajdonjogok megsértésére hivtakozással fel fognak vele szemben lépni. Ez a 

vállalkozás bizonyos jogsértésekkel szembeni mentességének a kérdését veti fel, 

melyet az uniós jog az ún. közvetítő szolgáltatók viszonylatában szabályoz,
507

 

biztosítva, hogy amennyiben a közvetítő szolgáltatók szerepe passzív a jogsértés 

                                                 
505

 Lásd:„EC Consumer Law Compedium” adatbázis, illetve az elkészített tanulmány. Elérhető: http://www.eu-

consumer-law.org  
506

 Tattay Levente: A szerződéskötéssel kapcsolatos együttműködési kötelezettség felróható megsértése (culpa in 

contrahendo) az elektronikus kereskedelemben, in: Magyar jog, 2011, (58. évf.) 243 – 247. o., különösen 246. o.  
507

 „A 2000/31 irányelv 12–15. cikkét magában foglaló, „A közvetítő szolgáltatók felelőssége” címet viselő 4. 

szakasz célja azon esetek körének leszűkítése, amelyekben a közvetítő szolgáltatók felelőssége – az adott 

területen alkalmazandó nemzeti szabályokkal összhangban – megállapítható. A nemzeti jog keretében kell tehát 

keresni az ilyen felelősség megállapításának feltételeit, belátva azonban, hogy az említett irányelv 4. szakasza 

alapján bizonyos helyzetek kizárják a közvetítő szolgáltatók felelősségének megállapítását. Az említett irányelv 

átültetésére meghatározott határidő lejártát követően az ilyen szolgáltatók felelősségét érintő nemzeti jogi 

szabályoknak tartalmazniuk kell a fent említett cikkekben kimondott korlátozásokat.” Lásd: C-236/08., C-

237/08. és C-238/08. sz. Google France SARL és Google Inc. kontra Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), 

Google France SARL kontra Viaticum SA és Luteciel SARL (C-237/08) és Google France SARL kontra Centre 

national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL és társai (C-238/08) egyesített ügyek, EBHT 

2010., I-02417. o. 107. pont 
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tekintetében,
508

 nem vonhatóak felelősségre.
509

 A mentesülés általános elveinek és 

feltételeinek kialakítása során a cél az érintett piaci szereplők oldalán megjelenő 

érdekek közötti egyensúlyi helyzet megteremtése volt.
510

 Ilyen szolgáltatás lehet a 

hozzáférés
511

 biztosításán túl a tárhelyszolgáltatás
512

 vagy akár az úgynevezett 

gyorsítótároló szolgáltatás
513

 is.
514

 A szerzői és szomszédos jogi jogsértések esetében 

az irányelv rendelkezéseit az INFOSOC irányelv
515

 rendelkezéseivel együtt kell 

alkalmazni, azok együttesen határozzák meg a szerzői jog és szomszédos jogok 

megsértésével kapcsolatos felelősségére vonatkozóan uniós szabályozási keretet.
516

 

Akkor mentesül a szolgáltató, ha miután tudomást szerez az információ jogsértő 

voltáról, intézkedik annak eltávolításáról vagy a hozzáférés megszüntetéséről. Azt az 

eljárást, melyet ilyenkor a szolgáltató követ nevezzük értesítési és eltávolítási 

eljárásnak,
517

 melynek lényege, hogy a szolgáltatónak a jogosult általi értesítést 

követően intézkednie kell az adat eltávolításáról vagy a hozzáférés 

megszüntetéséről.
518

 Ez az eljárás azonban nem helyettesíti, illetve nem is zárja ki a 

már létező jogi eljárások igénybevételének a lehetőségét.
519

 A mentességhez társul a 

                                                 
508

 Eltérő megközelítéssel találkozhatunk az Amerikai Egyesült Államok jogában, mert ott eltérő szabályokkal 

találkozhatunk a különböző típusú jogsértések esetére. Lásd: Mark A. Lemley, Rationalizing Internet Safe 

Harbors, Journal of Telecommunications and High Technology Law, Vol. 6 2007, 101 – 120. o. 102 – 107. 

oldalak. A szerző a különböző mentesülési lehetőségek közelítése mellett érvel. 
509

 Lásd: 2000/31/EK irányelv 12 – 14. cikkek 
510

 Lásd:  2000/31/EK irányelv 41. preambulum-bekezdés 
511

 Ehhez lásd: C-557/07. sz. LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH kontra 

Tele2 Telecommunication GmbH ügy, EBHT 2009., I-01227. o. 
512

 A tárhelyszolgáltatás kategóriáját meglehetősen tágan lehet értelmezni, mert magába foglalja nem csak a 

hagyomány, egyszerű tárhelyszolgáltatót, hanem meghatározott feltételek mellett kiterjed például az on-line piac 

üzemeltetőjére is. Lásd: C-324/09. sz. L’Oréal SA és társai kontra eBay International AG és társai ügy, EBHT-

ban még nem közzétett, 107 – 117. és 145 (5) pontok 
513

 A hatályos magyar jog a keresőmotor szolgáltatást közvetítő szolgáltatásnak minősíti. Lásd:  2001. évi CVIII. 

törvény 2.§ l) pont, valamint 11.§ 
514

 Érdekesség, hogy a nemzetközi gyakorlatban más szolgáltatást végző szolgáltatók is minősülhetnek közvetítő 

szolgáltatónak. A 2008-ban módosított indiai szabályozás például az internetkávézók üzemeltetőit is 

közvetítőnek tekinti. Az internetkávézókon túl közvevtítő szolgáltató által nyújtott szolgáltatásnak minősül még 

az online fizetési oldalak vagy akár az online árverési oldalak üzemeltetése is. Lásd: Asawat, Vikas, Information 

Technology (Amendment) Act, 2008: A New Vision through a New Change (2010. március 17.) 3. o. 
515

 Az Európai Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve az információs társadalomban a szerzői és 

szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról, HL L 167 , 22/06/2001 10 – 19. o. 
516

 Lásd:  2000/31/EK irányelv 50. preambulum-bekezdés 
517

 A gyakorlatban szokásos hivatkozás: „notice and take down procedure”. 
518

 A tagállamokban kialakított megoldásokkal kapcsolatban lásd: Study on the Liability of Internet 

Intermediaries, készítette: Thibault Verbiest (ULYS), Prof. Dr. Gerald Spindler (University of Göttingen), 

Giovanni Maria Riccio (University of Salerno), Aurélie Van der Perre (CRID), 2007. november 12.. A jövőbeni 

lehetséges szabályozás kapcsán lásd: COM (2011) 942 végső 15. o. 
519

 Lásd: COM (1999) 586 végső 29. o. 
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nyomonkövetési kötelezettség hiánya,
520

 mely kedvező a vállalkozások költségei 

tekintetében, hiszen az ezzel kapcsolatos kiadások nem terhelik őket.
521

 Az 

alkalmazandó jog meghatározására vonatkozóan a Róma II. rendelet szabályait kell 

alkalmazni
522

 a személyhez fűződő jogokat leszámítva.
523

 

 

1.2.2. A kereskedelmi kommunikáció kérdései 

 

A kereskedelmi kommunikáció szabályozása az uniós jogban meglehetősen 

széleskörű,
524

 az uniós jog szabályozza annak tartalmi és formai feltételeit.
525

 Az 

elektronikus kereskedelem szemponjából különösen a kéretlen elektronikus 

kereskedelmi üzenetek
526

 küldésére vonatkozó szabályok bírnak jelentőséggel.
527

 A 

vállalkozás szempontjából annak van jelentősége, hogy mikor és milyen feltételekkel 

küldhet ilyen üzeneteket a potenciális
528

 vagy a már meglévő ügyfeleinek,
529

 annak 

érdekében, hogy ne kelljen azzal számolnia, hogy ezért eljárás indulhat ellene.
530

 Ez 

                                                 
520

 Lásd: 2000/31/EK irányelv 15. cikk 
521

 Lásd ennek kapcsán: C-70/10. sz. Scarlet Extended SA kontra Société belge des auteurs, compositeurs et 

éditeurs SCRL (SABAM) ügy ítélet, EBHT-ban még nem közzétett ítélet, 48 – 49. pontok 
522

 Az Európai Parlament és a Tanács 864/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a szerződésen kívüli kötelmi 

viszonyokra alkalmazandó jogról (Róma II.) HL L 199., 2007.7.31., 40—49. o. 
523

 Róma II. rendelet 1. cikk (2) bekezdés g) pont 
524

 Lásd: Az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a belső piacon az üzleti 

vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 

84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, 

valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról („Irányelv a tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlatokról”) (EGT vonatkozású szöveg) HL L 149., 2005.6.11., 22—39. o., II. sz. melléklet 
525

 Lásd például: 2000/31/EK irányelv 7. cikk, 97/7/EK irányelv 10. cikk, 17. preambulum-bekezdés,  

2005/29/EK irányelv I. melléklet 26. pont, 2002/58/EK irányelv 13. cikk 
526

 Lásd: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on unsolicited commercial communications 

or 'spam' COM (2004) 0028 végleges  
527

 Lásd: 2000/31/EK irányelv 7. cikk, 2002/58/EK irányelv 13. cikk 
528

 Az elektronikus kereskedelmi irányelv azzal, hogy az opt-out listákról szól, a tagállamokra bízza annak a 

lehetőségét, hogy meghatározzák, hogy az ún. opt-in vagy az opt-out rendszert vezetik be a nemzeti jogban, a 

2002-ben elfogadott a magánszféra védelméről szóló irányelv már az opt-in rendszert vezeti be. Lásd: 

2002/58/EK irányelv 13. cikk (1), COM (2004) 0028 végleges 8. o.    
529

 Lásd: 2002/58/EK irányelv 13. cikk (2) bekezdés:„amennyiben egy természetes vagy jogi személy - a 

95/46/EK irányelvvel összhangban - elektronikus levelezés céljából megszerzi ügyfeleitől elektronikus 

elérhetőségi adataikat egy termék vagy szolgáltatás értékesítése során, ugyanaz a természetes vagy jogi személy 

ezeket az elektronikus elérhetőségi adatokat felhasználhatja saját hasonló termékeivel vagy szolgáltatásaival 

kapcsolatos közvetlen üzletszerzési célra, feltéve, hogy az ügyfelek számára - az adatok gyűjtésekor és minden 

egyes üzenet küldésekor, amennyiben az ügyfél az ilyen felhasználást első alkalommal nem tagadta meg - 

egyértelműen és kifejezetten lehetőséget biztosít arra, hogy az elektronikus elérhetőségi adatok ilyen célú 

felhasználása ellen díjmentes és egyszerű módon kifogással élhessenek.” 
530

 Az „opt-in” és az „opt-out” rendszer összevetésével kapcsolatban lásd: Article 29 – Data Protection Working 

Party: Opinion 7/2000 on the European Commission Proposal for a Directive of the European Parliament and of 

the Council concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic 
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jelenti a formai szabályt. A tartalmi feltételek kapcsán az uniós jog speciális
531

 illetve 

általános szabályai pedig a kereskedelmi kommunikáció tartalmával kapcsolatos 

szabályokat állapítják meg.
532

  

 

1.2.3. A gazdasági tevékenység folytatásához szükséges technikai, befektetési 

és üzletviteli környezet jogi védelme  

 

A gazdasági tevékenység folytatásához szükséges technikai, befektetési és üzletviteli 

környezet védelme magába foglalja az innovatív üzletviteli eljárások jogi védelmét, a 

vállalkozás online jelenlétének a védelmét, valamint a vállalkozás elektronikai 

rendszereinek, adatainak a védelmét a káros behatásokkal, behatolásokkal, 

adatlopásokkal szemben. Ez utóbbi egyben jelenti az ezek megakadályozását szolgáló 

technikai megoldások jogi védelmét, valamint a hatóságok kellően hatékony és 

elrettentő fellépését az ilyen cselekményekkel szemben. E körben ezért a szerzői 

illetve egyéb szellemi tulajdonjogok és adatbázisok jogi védelmére vonatkozó 

szabályokra kell gondolni, melyek többnyire irányelvi szinten kerül meghatározásra.
533

 

Az irányelvi szabályozás komplexitása és a dolgozatom tárgyán túlmutató jellege miatt 

nem bocsátkozom a kérdés részletes tárgyalásba, de kettő, az elektronikus 

kereskedelem fejlődése szempontjából fontos állomást kiemelnék: a számítógéppel 

alkalmazott találmányok jogi oltalmáról szóló irányelvjavaslat
534

 kudarca, illetve az 

                                                                                                                                                         
communications sector of 12 July 2000 COM (2000) 385, 5042/00/EN/FINAL, WP36 (2000. november 2.), 9 – 

10. o.  
531

 2000/31/EK irányelv 6. és 7. cikk (1) bekezdés, 2002/58/EK irányelv 13. cikk (4) bekezdés 
532

 2005/29/EK irányelv 
533

 A főbb irányelvek: az Európai Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az információs 

társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról, HL L 167., 2001.6.22., 

10—19. o., az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve (2004. április 29.) a szellemi tulajdonjogok 

érvényesítéséről, HL L 157., 2004.4.30., 45—86. o., az Európai Parlament és a Tanács 96/9/EK irányelve (1996. 

március 11.) az adatbázisok jogi védelméről HL L 77., 1996.3.27., 20—28. o., a Tanács 91/250/EGK irányelve 

(1991. május 14.) a számítógépi programok jogi védelméről HL L 122., 1991.5.17., 42—46. o., az Európai 

Parlament és a Tanács 2009/24/EK irányelve (2009. április 23.) a számítógépi programok jogi védelméről 

(kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg) HL L 111., 2009.5.5., 16—22. o., a Tanács első irányelve (1988. 

december 21.) a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről HL L 40., 1989.2.11., 1—7. o., az 

Európai Parlament és a Tanács 2008/95/EK irányelve ( 2008. október 22. ) a védjegyekre vonatkozó tagállami 

jogszabályok közelítéséről (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg) HL L 299., 2008.11.8., 25—33. o.. 

Rendeleti szintű szabályozás: a Tanács 40/94/EK rendelete (1993. december 20.) a közösségi védjegyről HL L 

11., 1994.1.14., 1—36. o., a Tanács 207/2009/EK rendelete ( 2009. február 26.) a közösségi védjegyről 

(kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg) HL L 78., 2009.3.24., 1—42. o. 
534

 Lásd: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of 

computer-implemented inventions, COM (2002) 92 végleges - COD 2002/0047 
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Európai Unió Bíróságának döntése a forgalmi adatok szerzői jogi jogosultak részére 

történő kiadásával kapcsolatban.
535

 Mindkettő szorosan kapcsolódik a bizalom 

kérdéséhez.  

 

1.3. A jogérvényesítés hatékonysága 

 

A jogérvényesítés hatékonysága kapcsán alapvetően a magánjogi jogérvényesítésnek 

van jelentősége az elektronikus kereskedelem során létrejövő tranzakciók 

szempontjából. A jogérvényesítéshez a vállalkozás uniós illetve nemzeti jogalkotóval 

szembeni bizalmi szintjét alapvetően az határozza meg, hogy azok milyen 

lehetőségeket biztosítanak a magánjogi jogérvényesítésre illetve azok mennyire 

hatékonyak. A jogérvényesítés alatt a megfelelő vitarendezési eljárások 

igénybevételének a lehetőségét, illetve a megszülető határozatok, ítéletek jog által 

történő kikényszeríthetőségét kell érteni. A vitarendezési mechanizmusok tekintetében 

az Európai Unióban meglehetősen széles a már létező és előkészítés alatt álló 

másodlagos jogforrások köre, mely kiterjed mind a peres és peren kívüli,
536

 mind 

pedig az alternatív vitarendezési mechanizmusokra,
537

 beleértve az online vitarendezés 

lehetőségét is.
538

  

 

2. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó vállakozásoknak a 

fogyasztókkal szembeni kapcsolataiban fennálló bizalmi szintet 

meghatározó tényezők 

 

                                                 
535

 C-557/07. sz. LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH kontra Tele2 

Telecommunication GmbH ügy, EBHT 2009., I-01227. o.  
536

 Lásd: a Tanács 44/2001/EK rendelete (2000. december 22.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 

joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról HL L 12., 2001.1.16., 1—23. o., az 

Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete ( 2007. július 11. ) a kis értékű követelések európai 

eljárásának bevezetéséről 

 HL L 199., 2007.7.31., 1—22. o. 
537

Lásd: az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EK irányelve (2008. május 21. ) a polgári és kereskedelmi 

ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól HL L 136., 2008.5.24., 3—8. o., a Bizottság közleménye az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Gazdasági és Szociális Bizottságnak az egységes piaci fogyasztói 

jogviták alternatív rendezéséről COM (2011) 0791 végleges; Javaslat az Európai Parlament és a Tanács 

irányelve a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 

irányelv módosításáról (fogyasztói AVR-irányelv) COM (2011) 0793 végleges - 2011/0373 (COD) 
538

 Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről (fogyasztói 

OVR-rendelet) COM (2011) 0794 végleges - 2011/0374 (COD) 
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Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások fogyasztókkal 

szembeni bizalmi szintjét
539

 meghatározó tényezők jelentős részben a korábban 

tárgyalt feltételeken alapulnak. A bizalmi szintet meghatározó tényezők alapvetően a 

fogyasztó megfelelő azonosítása, illetve a fogyasztóval kötött szerződések jogi 

megítélése kapcsán felmerülő kérdések. Az elektronikus úton kötött szerződések jogi 

elismerésével kapcsolatban fontos kiemelni, hogy az elektronikus kereskedelemről 

szóló irányelv részletesen szabályozza az elektronikus szerződéskötési folyamatot.
540

 

Ehhez a kérdéskörhöz tartozik még a fogyasztói szerződés megkötése során a 

fogyasztóról megszerezhető információk köre, a fogyasztói szerződésre alkalmazandó 

jog meghatározása,
541

 a fogyasztó szerződéses kötelezettségeinek teljesítését biztosító 

jogintézmények köre, a fizetési adatok beszerzése a fogyasztótól, valamint az elállási 

jog szabályai.
542

 Az elállási jog tekintetében a kereskedő bizalmi szintjét erősíti, hogy 

amikor a fogyasztó a jóhiszeműség és a jogalap nélküli gazdaságodás tilalmával 

szemben használja az árut, az Európai Bíróság elfogadhatónak tartja, hogy a kereskedő 

a fogyasztótól a használatért méltányos díj megfizetését kérje.
543

 Járulékos kérdésként 

felmerülnek még az érintett jogviszonyok adatvédelmi vonatkozásai, illetve a 

vállalkozás által a fogyasztó részére értékesített tartalom jogi védelmének a kérdése. A 

fogyasztóval szembeni jogérvényesítés lehetősége szintén a fogyasztó irányában 

fennálló bizalom erősítését szolgálja.  

 

 

 

                                                 
539

 A teljesség végett a helyütt utalok arra, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó 

vállalkozásoknak a más vállalkozásokkal kapcsolatos jogviszonyaiban fennálló bizalmi szintet meghatározó 

tényezők számos tekintetben megegyeznek a fogyasztókkal szembeni bizalmi szintet meghatározó tényezőkkel, 

azonban ezeket a dolgozatom témája és terjedelmi korlátai miatt nem fejtem ki.   
540

 2000/31/EK irányelv 11. cikk 
541

 Lásd: Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a szerződéses 

kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) HL L 177., 2008.7.4., 6—16. o. 
542

 Lásd: 97/7/EK irányelv 4 – 5. cikkek, 2000/31/EK irányelv 5. és 10. cikkek, 2002/65/EK irányelv 3 -5. 

cikkek, 2011/83/EU irányelv 6. cikk 
543

 C-489/07. sz. Pia Messner kontra Firma Stefan Krüger ügyben hozott ítélet 26. pont, EBHT 2009 I-07315. o. 

A fizetendő díj mértékének meghatározása során a fogyasztáci cikk jellegét és a használat időtartamát kell 

figyelembevenni. Ehhez lásd: ítélet 28. pont 
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3. A fogyasztóknak az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó 

vállakozásokkal szembeni kapcsolataiban fennálló bizalmi szintjét 

meghatározó tényezők 

 

A fogyasztók elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó vállakozásokkal 

szembeni kapcsolataiban fennálló bizalmi szintjét meghatározó tényezők a fogyasztó 

oldalán egyrészt a vállalkozással, másrészt a termékkel szemben megjelenő 

információhiány orvoslását hivatottak szolgálni. Az információhiány orvolását 

szolgálja a tájékoztatási kötelezettség, mely részletesen szabályozott mind a tartalmi, 

mind a formai követelmények tekintetében.
544

 A fogyasztói szerződésekkel 

kapcsolatos általános problémák itt is megjelennek: a szerződéses rendelkezések 

tisztességtelensége,
545

 a szerződésre irányadó jog meghatározása,
546

 valamint a 

fogyasztónak az áru fizikai megvizsgálásának hiányából eredő hátrányos helyzetét 

kiegyenlítő
547

 elállási jog.
548

 Az Európai Bíróság ítélete
549

 szerint a fogyasztó elállása 

esetén a szállítóra általános visszatérítési kötelezettséget ír elő a fogyasztó által a 

szerződéskötéskor kifizetett valamennyi összeg tekintetében, függetlenül azok 

kifizetési jogcímétől,
550

 azaz kiterjed nemcsak a megfizetett vételárra,
551

 hanem 

minden, a fogyasztó által megfizetett költségekre is.
552

A fogyasztói bizalom növelését 

szolgálja a fogyasztó által vásárolt tartalom használatára vonatkozó korlátozások 

                                                 
544

 Lásd: 97/7/EK irányelv 4 – 5. cikkek, 2000/31/EK irányelv 5. és 10. cikkek, 2002/65/EK irányelv 3 -5. 

cikkek, 2011/83/EU irányelv 6. cikk 
545

 Lásd: a Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott 

tisztességtelen feltételekről HL L 95., 1993.4.21., 29—34. o. 
546

 Lásd: Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a szerződéses 

kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) HL L 177., 2008.7.4., 6—16. o. 
547

 Lásd: C-489/07. sz. Pia Messner kontra Firma Stefan Krüger ügyben hozott ítélet, EBHT 2009 I-07315. o.20. 

pont 
548

 Lásd: 97/7/EK irányelv 6. cikk, 2002/65/EK irányelv 6. cikk, 2011/83/EU irányelv 9. cikk 
549

 C-511/08. sz. Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH kontra Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 

eV.  ügy, EBHT 2010  I-03047. o. 
550

 Lásd: 43. pont 
551

 A német kormány szerint a fogyasztó által „kifizetett összegek” említett irányelv 6. cikke (2) bekezdésének 

első mondata szerinti visszatérítése kizárólag a főszolgáltatásokra, és különösen a fogyasztó által megfizetett árra 

vonatkozik. A Bíróság azonban elvetette ezt az érvet, kimondta ugyanis, hogy az irányelv csak a szállító által a 

szerződés megkötését megelőzően a fogyasztó rendelkezésére bocsátott információk tekintetében tesz 

különbséget az áru ára és a szállítási költségek között. Ezzel szemben az elállás jogkövetkezményei tekintetében 

ez az irányelv nem alkalmaz ilyen különbségtételt, ily módon pedig a fogyasztó által a szállító részére kifizetett 

összegek teljes egészére vonatkozik. Lásd: Ítélet 34. és 45. pontok 
552

 Lásd: 44. és 47. pontok 
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szűkítésére vonatkozó szabályozás,
553

 illetve a megfelelő jogérvényesítési módok 

elérhetősége, beleértve a kollektív jogérvényesítés eszközeit is.
554

 Továbbá a 

fogyasztónak általában az internetbe és az egyéb elektronikus platformokba vetett 

bizalmának a növelése felöleli az adatvédelmi kérdéseket, a fogyasztót terhelő 

felelősség egyes kérdéseit úgy az általa előállított, mint az általa megtekintett 

tartalomért, valamint az informatikai rendszerek használata során a megfelelő védelem 

biztosítását, beleértve a kártékony szoftverekkel és tartalmakkal szembeni védelmet.
555

  

  

4. Összegzés 

 

Az Európai Unióban számos másodlagos jogforrás közvetlenül vagy közvetve hatással 

van az elektronikus kereskedelemhez, internetes kereskedelemhez kapcsolódó bizalmi 

szint alakulására. Azt lehet mondani, hogy az áttekintett másodlagos jogforrások a 

szolid egyensúly talaján állnak, ha az érintett gazdasági szereplők érdekeit vizsgáljuk. 

Természetes, hogy jelentősen nagyobb számban találunk olyan szabályokat, melyek a 

fogyasztói szerződések vonatkozásában állapítanak meg a bizalom növelése érdekében 

speciális szabályokat.  

 

 

                                                 
553

 Lásd például a DRM technológia által jelentett problémát. 
554

 Lásd: Zöld könyv a kollektív fogyasztói jogorvoslatról, COM (2008) 0794 végleges 5. o., Bizottsági 

szolgálati munkadokumentum: Úton a kollektív jogorvoslat koherens európai megközelítése felé, 2011. február 

4., SEC(2011)173 végleges 3. o.  
555

 Lásd: A Bizottság Közleményeaz Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociális 

bizottságnak és a Régiók Bizottságának - A kéretlen levelek, a kémprogramok és a rosszindulatú szoftverek 

elleni küzdelemről, COM (2006) 0688 végleges 9. o. Általános áttekintésként: Study on activities undertaken to 

address threats that undermine confidence in the Information Society, such as spam, spyware and malicious 

software SMART 2008/ 0013, FINAL REPORT – 10/2/2009 
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V. Szabályozási esettanulmányok 

 

Az előző fejezet alapján nyilvánvaló, hogy a dolgozat terjedelmi kereteit szétfeszítené 

az összes vonatkozó másodlagos jogforrás részletes áttekintése, elemzése. Ezért a 

következőkben két, a bizalomépítés és bizalomerősítés szempontjából különösen 

jelentős probléma uniós szabályairól szólok: a bírósági úton keresztül történő 

magánjogi jogérvényesítés során felmerülő joghatóság és alkalmazandó jog kérdése, 

illetve az elektronikus kereskedelem kapcsán az igénybevevői oldalon fennálló 

információhiány csökkentése a szolgáltatóra telepített tájékoztatási kötelezett által. 

Mindkét terület vonatkozásában sor került kifejezetten az elektronikus kereskedelem 

okán speciális szabályok megalkotására.  

 

1. Az elektronikus kereskedelem nemzetközi magánjogi vetületei 

 

1.1. Általános áttekintés 

 

Az elektronikus kereskedelem nemzetközi magánjogi vetületei tekintetében felmerülő 

kérdés, hogy miként lehet meghatározni az online kereskedelmi tranzakciók és egy 

adott állam területe illetve joga közötti azon kapcsolatot, mely alapul szolgálhat a 

megfelelő joghatósági és a kollíziós szabályok kialakításának.
556

 

 

Az elektronikus kereskedelem során megvalósult kereskedelmi tranzakciók jelentős 

része tartalmaz valamilyen külföldi elemet, hiszen a belső piac adta lehetőségek igazi 

kiaknázását a határon átnyúló tranzakciók jelenthetik. Amikor a jogviszonyban 

valamilyen lényeges külföldi, azaz nemzetközi elem található, felmerülnek bizonyos 

nemzetközi magánjogi kérdések.
557

 Az internet használatának ösztönzése, valamint az 

elektronikus kereskedelem fejlődésének elősegítése és támogatása szempontjából 

különös jelentőséggel bír az úgynevezett nemzetközi magánjogi jogbiztonság. A 

                                                 
556

 A probléma áttekintése kapcsán lásd: Svantesson, Dan Jerker B.: Private international law and the internet, 

Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International ; Frederick, MD, Aspen Publishers, 2007., 440.o. 
557

 Ha a nemzetközi magánjogot a klasszikus, szűk értelemben vizsgáljuk az alkalmazandó jog kérdése, tágabb 

kontextusban történő értelmezés szerint a joghatóság és a határozatok elismerésének és végrehajtásának kérdései 

is. 
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következőkben azt vizsgálom, hogy az Európai Unió nemzetközi magánjogi 

szabályozási keretei mennyiben teremtenek megfelelő jogi keretet az internet 

használata és az elektronikus kereskedelem fejlődése szempontjából.  

 

A klasszikus nemzetközi magánjogi kétlépcsős jogalkalmazás mentét követve először 

a joghatóság kérdését, majd az alkalmazandó jog meghatározásának szabályait 

vizsgálom.
558

 Mind a joghatósági szabályok megállapítása, mind pedig a kollíziós 

szabályok kialakítása során a jogalkotó azzal a problémával szembesül, hogy miként 

ragadható meg az az elem, mely az adott jogviszonyt illetve jogvitát legszorosabban 

valamely államhoz vagy joghoz kapcsolja.
559  

 

1.2. A joghatóság problémája 

 

Az EUMSZ 26. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy a belső piac egy olyan határok 

nélküli térség, melyen belül megvalósul az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a 

személyek szabad mozgása. Nem szabad elfelejteni azonban, hogy e négy gazdasági 

szabadság önmagában nem képes megfelelően működni a gyakorlatban. Alapvető 

gazdasági és életszerű kérdés például, hogy mit tehet az egyik tagállamban letelepedett 

kereskedő, ha a másik tagállamban letelepedett gyártótól vásárol valamilyen árut, 

viszont az eladó nem megfelelően teljesít. Valószínű, hogy abban az esetben, ha a 

kereskedőnek egyáltalán nem, vagy nem megfelelően biztosított az a lehetősége, hogy 

szükség esetén a jog erejével támogatottan tudjon fellépni az eladóval szemben, nem 

bocsátkozik ilyen és hasonló tranzakciókba. Éppen ezért nagyon lényeges, hogy a 

klasszikusnak mondható négy belső piaci gazdasági szabadság teljes mértékben csak 

egy úgynevezett ötödik szabadság, az ítéletek szabad áramlásának megteremtése által 

valósulhat meg.
560

 A Római Szerződés 65. cikke,
561

 most az EUMSZ 81. cikk teremti 

                                                 
558

 Bár a gyakorlat szempontjából különösen lényeges az ítéletek, határozatok elismerése és végrehajtása, 

azonban erről a kérdésről a dolgozatomban nem szólok, tekintettel arra, hogy az elektronikus kereskedelem 

során felmerülő jogviták kapcsán születő határozatok, ítéletek végrehajtása az általános, hagyományos úton 

történik, azza, hogy bizonyos esetekben felmerülhet az online végrehajtás is. 
559

 Lásd: Mádl Ferenc – Vékás Lajos: Nemzetközi Magánjog és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Joga, 

Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. 95.o. 
560

Lásd: Bizottság Zöld Könyve a fogyasztók jogainak bíróság előtti érvényesítéséről és a fogyasztói jogviták 

rendezéséről a belső piacon (COM (93) 576 végső), 61. o., Commission communication to the Council and the 
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meg az ezen ötödik szabadság uniós jogi kereteinek alakításához szükséges jogalkotási 

felhatalmazást, előírva azt a kívánalmat, hogy a tagállamok egyrészt a polgári és 

kereskedelmi ügyekben hozott határozatok elismerését és végrehajtását egyszerűsítsék 

– közösségi (uniós) szinten –, másrészt a tagállami kollíziós- és joghatósági szabályok 

összeegyeztethetőségét elősegítsék.  

 

A polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok szabad áramlásának, azaz 

azok elismerésének és végrehatásának közösségi szinten történő biztosítására az első 

lépések az együttműködés meglehetősen korai szakaszában megkezdődtek. Ennek 

érdekében kötötte meg 1968. szeptember 27-én az akkori hat tagállam a polgári és 

kereskedelmi ügyekben hozott ítéletek elismeréséről végrehajtásáról és a joghatóságról 

szóló Brüsszeli Egyezményt.
562

 A Brüsszeli Egyezmény azzal a céllal született meg, 

hogy a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok Közösségen belüli szabad 

áralmásának a szabályozási kereteit megteremtse. Mivel a külföldi határozatok 

elismerésének megakadályozása érdekében az ellenérdekű fél oldalán általában 

megjelenik az alapügyben eljárt fórum joghatóságának hiányára való hivatkozás, ezért 

a tagállamok az Egyezményben egységesen határozták meg a joghatósági szabályokat 

is.
563

 A Brüsszeli Egyezmény nem tartalmazott speciális, az internethez és az 

elektronikus kereskedelemhez kapcsolódó jogviszonyokra vonatkozó különös 

szabályokat. Ez értelemszerű, hiszen az Egyezmény megalkotásakor e technikai, 

technológiai újdonság széles körben történő gazdasági alkalmazásáról nem lehetett 

beszélni.  

                                                                                                                                                         
European Parliament "towards greater efficiency in obtaining and enforcing judgments in the European Union' 

Hivatalos Lap 1998 C33 3.o., valamint C-398/92 sz. Mund & Fester kontra Hatrex Internationaal Transport 

ügy, EBHT 1994., I-00467.o., 11-12 pontok 
561

 RSZ65. cikk (korábbi 73m. Cikk): A több államra kiterjedő vonatkozású polgári ügyekben folytatott 

igazságügyi együttműködés területén a 67. cikknek megfelelően és a belső piac megfelelő működéséhez 

szükséges mértékben elfogadásra kerülő  ntézkedések magukban foglalják: a) fejlesztést és egyszerűsítést a 

következők terén: — a bírósági és bíróságon kívüli iratok határokon túlra történő kézbesítésének rendszere; — a 

bizonyítékok felvételében történő együttműködés; — a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok, 

köztük a nem bírósági ügyekben hozott határozatok elismerése és végrehajtása, b) a tagállamokban 

alkalmazandó kollíziós, illetve joghatóságra vonatkozó szabályok összeegyeztethetőségének előmozdítását; c) a 

polgári eljárások megfelelő lefolytatását akadályozó tényezők kiküszöbölését, szükség esetén a tagállamokban 

alkalmazandó polgári eljárási szabályok összeegyeztethetőségének előmozdításával. 
562

 A jogi alap az EK Szerződés 293. cikk (4) bekezdés volt (korábban: az EGK Szerződés 220. cikk (4) 

bekezdése) 
563

 A Brüsszeli Egyezmény által teremtett rendszer szabályai mintául szolgáltak az EFTA államok 

viszonylatában 1988. szeptember 16-án aláírt Luganói Egyezménynek (Hivatalos Lap L 319, 1988.11.25) 
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A Bizottság 1999. szeptember 7-én
564

 nyújtotta be „reformjavaslatát” a polgári és 

kereskedelmi ügyekben a joghatóságról valamint az ítéletek elismeréséről és 

végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre vonatkozóan.
565

 A Brüsszeli Egyezmény által 

létrehozott joghatósági rendszer megreformálásnak egyik célja a fogyasztói 

szerződésekre vonatkozó rendelkezések tárgyi hatályának tágítása volt annak 

érdekében, hogy azok megfelelő védelmet biztosítsanak a fogyasztóknak az 

elektronikus kereskedelemi tranzakciók során kötött ügyletek vonatkozásában is.
566

  

 

A Bizottság az új rendeleti szintű szabályokkal három, a bizalom erősítését elősegítő 

célkitűzést szeretett volna elérni. Egyrészt így kívánta megteremti az elektronikus 

kereskedelem Európai Unión belüli fejlődéséhez szükséges jogi feltételeket a 

joghatóság vonatkozásában.  Másrészt a vállalkozók, kereskedők számára kívánt egy 

kiszámítható és jól alkalmazható rendszert kialakítani, mely arra ösztönzi őket, hogy a 

gazdasági tevékenységük során egyre nagyobb arányban vegyék igénybe az internetet, 

mint platformot. Harmadrészt, a lehető legjobb jogi rezsimet szerették volna 

kialakítani az európai polgárok, különösen a fogyasztók védelme érdekében az 

elektronikus kereskedelem nyújtotta kockázatokkal szemben.    

 

A Bizottság tervezete szerint a Brüsszeli Egyezmény 13. cikkének tárgyi hatálya alá 

tartozó, a 13. cikk (1) bekezdés 1. és 2. pontjaiban meghatározott szerződések
567

 

esetében nem következett be változás, azok továbbra is változatlanul a rendelkezés 

hatálya alatt maradtak.  

 

                                                 
564

 Megjegyzendő, hogy 1997 december 22-én hozta nyilvánosságra a Bizottság a polgári és kereskedelmi 

ügyekben a joghatóságról valamint az ítélek elismeréséről szóló egyezmény létrehozatalát célzó tanácsi jogi 

aktusra vonatkozó javaslatát. A javaslatot 2005-ben vonta vissza Bizottság. Lásd: Proposal for a Council Act 

establishing the Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and 

Commercial Matters in the Member States of the European Union, COM(97) 609 végleges, HL 98/C 33/05, 

Communication from the Commission - Withdrawal of Commission Proposals which are no longer of topical 

interest, COM(2004) 542 végleges 
565

Javaslat a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról valamint az ítéletek elismeréséről és 

végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre vonatkozóan, COM (1999) 348 végső, Hivatalos Lap 1999 C 376 1. o. 
566

 Lásd: 13. preambulumbekezdés 
567

 Ingó dolgok részletfizetésre történő értékesítése, illetve az olyan szerződés melynek tárgya részletekben 

visszafizetendő kölcsön vagy bármely egyéb hitel, amelyet áruk vételének finanszírozására nyújtanak.  
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A Brüsszeli Egyezmény a pusztán áruk szolgáltatására és/vagy szolgáltatások 

nyújtására vonatkozó szerződések esetében további feltételek teljesülését kívánta meg 

annak érdekében, hogy az adott szerződés a 13. cikk fogyasztót védő rendelkezéseinek 

hatály alá tartozzék. E konjunktív feltételrendszer szerint akkor tartozott az adott 

szerződés a rendelkezés hatálya alá, ha a fogyasztó lakóhelye szerinti állam területén 

intéztek a szerződés megkötésére irányuló nyilatkozatot a fogyasztóhoz, vagy tettek 

közzé a szerződés megkötését megelőzően reklámot, és a fogyasztó ennek az államnak 

a területén tette a szerződés megkötéséhez szükségesek cselekményeket.
568

 Az új 

szabályozás a Brüsszeli Egyezmény ezen rendelkezését változtatja meg az új 

marketing és kereskedelmi technikáknak való jobb megfelelés érdekében. A 

legfontosabb változás, hogy eltűnik az a feltétel, hogy a fogyasztó lakóhelye szerinti 

állam területén kell a fogyasztónak megtenni a szerződés megkötéséhez szükséges 

cselekményeket. E változtatás két szempontból bír különös jelentőséggel. Egyrészt 

segít megoldani azt a korábbiakban gyakran felmerült problémát, hogy a fogyasztót a 

lakóhelyétől eltérő államba utaztatták a szerződés megkötése érdekében, kivonva így 

őt a fogyasztót védő joghatósági szabályok hatálya alól.  Másrészt az új szabályok 

alapján lehetőség keletkezik arra, hogy az érintett joghatósági szabályokat megfelelően 

alkalmazni lehessen az elektronikus kereskedelem keretében kötött szerződésekre is. 

Az elektronikus úton kötött szerződések esetében ugyanis a korábbi merev szabály 

alkalmazása meglehetősen nehézkes, hiszen vagy nem, vagy csak nagyon nehezen 

lehet adott esetben megállapítani, hogy a fogyasztó mely államban teszi meg a 

szerződés megkötéséhez szükséges lépéseket.  

   

1.3. A 44/2001/EK rendelet szabályai 

 

1.3.1. Áttekintés 

 

A 2000 végén elfogadott 44/2001/EK rendeletet tárgyi hatályát tekintve alkalmazni 

kell az elektronikus kereskedelemmel, információs társadalommal összefüggő 

                                                 
568

 Brüsszeli Egyezmény 13. cikk első bekezdés 3. pont a) és b) alpontok 
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szolgáltatások tekintetében is.
569

 A rendelet szabályainak részletes tárgyalása jóval 

túlmutat a jelen dolgozat keretein, ezért a következőkben azon szabályok tárgyalására 

térek csak ki, melyek az elektronikus kereskedelem, információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások szempontjából különös relevanciával bírnak, mert 

kifejezetten ezen új technológia és üzletviteli eljárás indukálta kidolgozásukat, vagy 

mert az internet által teremtett közegben a hagyományos elvek már nem 

alkalmazhatóak.  

 

Ami az első csoportot illeti, alapvetően két szabálycsoportról kell szólni: egyrészt a 

fogyasztói szerződésekkel kapcsolatos joghatósági szabályokról, másrészt az 

elektronikus kommunikációs eszközök útján kötött joghatósági kikötések 

érvényességét biztosító rendelkezésekről. A második csoportot illetően alapvetően a 

jogellenes károkozással kapcsolatos igényérvényesítés esetére szóló joghatósági 

szabályokra lehet gondolni.
570

  

 

1.3.2. A fogyasztói szerződések és a joghatóság új szabályozása 

 

Ahogy említettem, a brüsszeli joghatósági szabályok átalakításának egyik 

legfontosabb indoka a brüsszeli szabályok online környezetben történő alkalmazásával 

kapcsolatos bizonytalanságok megszűntetése volt, a jogi bizonytalanság és 

                                                 
569

 Lásd: Rendelet 1. cikk. A polgári és kereskedelmi ügy fogalmának a meghatározása, értelmezése kapcsán: Dr. 

Kengyel Miklós: A „polgári és kereskedelmi ügyek” fogalma az európai polgári eljárásjogban, in: Magyar jog, 

2005 (52. évf.), 8. szám, 485 – 494. o. 
570

 A jogellenes károkozás esetén alkalmazandó joghatósági szabályokról nem szólok részletesen a 

dolgozatomban. Azonban jelzem, hogy az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy „44/2001/EK tanácsi rendelet 

5. cikkének 3. pontját úgy kell értelmezni, hogy a személyiségi jogok valamely internetes honlap tartalma általi 

állítólagos megsértése esetén a sértett személynek lehetősége van arra, hogy az okozott teljes kár megtérítése 

címén felelősség megállapítása iránti keresetet nyújtson be: vagy e tartalom kibocsátójának letelepedési helye 

szerinti tagállam bíróságához, vagy pedig azon tagállam bíróságához, ahol a sértett személy érdekeinek 

központja található. E személy az okozott teljes kár megtérítése címén benyújtott, felelősség megállapítása iránti 

kereset helyett benyújthatja keresetét bármely azon tagállam bíróságához is, amelynek a területén az interneten 

közzétett tartalom hozzáférhető, vagy hozzáférhető volt. E bíróságok kizárólag a tagállamuk területén okozott 

kár elbírálására rendelkeznek hatáskörrel.” Lásd: C-509/09. és C-161/10. sz. eDate Advertising GmbH kontra X 

(C-509/09) és Olivier Martinez és Robert Martinez kontra MGN Limited (C-161/10) egyesített ügyek, EBHT-ban 

még nem közzétett, 69. pont 
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kiszámíthatatlanság kiküszöbölésével és az uniós polgárok – és különösen a 

fogyasztók – magasabb fokú jogi védelemével.
571

  

 

A rendelet a Brüsszeli Egyezmény 13. cikk (1) bek. 3. pontját változtatja meg a 

fogyasztók átfogóbb védelme érdekében. Az új szabályok lehetővé teszik, hogy az 

interneten történő szerződéskötés esetén a fogyasztók a lakóhelyükön legyenek 

perelhetőek, illetve indíthassanak bírósági eljárást a kereskedővel szemben.
572

 A 

rendelet 15 - 16. cikkei
573

 tartalmazzák a fogyasztói szerződések esetében 

alkalmazandó joghatósági szabályokat. A 15. cikk (1) bek. c) pontjában található 

szabályok a Brüsszeli Egyezménybeli szabályokkal összehasonlítva általánosabban 

fogalmazzák meg azokat a feltételeket, melyeknek a rendelet hatálya eső fogyasztói 

szerződéseknek meg kell felelniük. Az tágabb megfogalmazás célja, hogy az 

elektronikus kereskedelemi tranzakciók során kötött fogyasztói szerződésekre is 

egyértelműen alkalmazhatóak legyenek a rendelet fogyasztót védő rendelkezései. A 

rendelet szerint abban az esetben beszélhetünk a speciális szabályok hatálya alá eső 

fogyasztói szerződésről, ha a szerződést olyan személlyel kötötték, aki a fogyasztó 

lakóhelyének tagállamában kereskedelmi vagy szakmai tevékenységet folytat, vagy 

ilyen tevékenysége bármilyen módon az említett tagállamra, illetve több állam között 

az említett tagállamra is irányul, és a szerződés az ilyen tevékenység körébe tartozik. 

A megfogalmazásból egyértelműen látszik, hogy 15. cikk (1) c) pontjának 

                                                 
571

 Az új szabályozás kialakítása során a kereskedők ellenérzéseiknek adtak hangot. Lásd: Hill, Jonathan im. 151. 

o.  
572

 ibid 16. cikk (1) A fogyasztó a másik szerződő fél ellen akár annak a tagállamnak a bíróságai előtt, ahol a fél 

lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik, akár saját lakóhelyének bíróságai előtt indíthat eljárást. (2) A fogyasztó 

ellen a másik szerződő fél kizárólag a fogyasztó lakóhelyének bíróságai előtt indíthat eljárást. (3) E cikk nem 

érinti a viszontkereset indításához való jogot annál a bíróságnál, amely előtt e szakasznak megfelelően az eredeti 

kereset nyomán indult peres eljárás folyamatban van. 
573

 ibid 15. cikk (1) Valamely személy, a fogyasztó által kereskedelmi vagy szakmai tevékenységén kívül eső 

céllal megkötött szerződéssel kapcsolatos ügyekben a joghatóságot a 4. cikk és az 5. cikk 5. pontjának sérelme 

nélkül e szakasz határozza meg, ha: a) a szerződés tárgya ingó dolgok részletfizetésre történő értékesítése; vagy 

b) a szerződés tárgya olyan részletekben visszafizetendő kölcsön vagy bármely egyéb hitel, amelyet áruk 

vételének finanszírozására nyújtanak; vagy c) minden más esetben, a szerződést olyan személlyel kötötték, aki a 

fogyasztó lakóhelyének tagállamában kereskedelmi vagy szakmai tevékenységet folytat, vagy ilyen 

tevékenysége bármilyen módon az említett tagállamra, illetve több állam között az említett tagállamra is irányul, 

és a szerződés az ilyen tevékenység körébe tartozik. (2) Amennyiben a fogyasztó a tagállamban lakóhellyel vagy 

székhellyel nem rendelkező, azonban valamely tagállamban fiókteleppel, képviselettel vagy más telephellyel 

rendelkező féllel köt szerződést, a fióktelep, a képviselet vagy más telephely működéséből származó jogvitában 

a felet úgy kell tekinteni, mintha a lakóhelye vagy székhelye az említett államban lenne. (3) E szakasz nem 

alkalmazható a fuvarozási és személyszállítási szerződésekre, kivéve az ugyanazért az árért utazást és szállást 

biztosító szerződést. 
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alkalmazásához négy konjunktív feltételnek kell teljesülnie: szerződéskötésre kerül 

sor; fogyasztói szerződésről van szó; a vállalkozó kereskedelmi vagy szakmai 

tevékenysége körébe tartozik az érintett szerződés; a  kereskedő a fogyasztó 

lakóhelyének tagállamában folytat kereskedelmi vagy szakmai tevékenységet, vagy az 

bármilyen módon az említett tagállamra, illetve több állam között az említett 

tagállamra is irányul. Mivel az elektronikus kereskedelemre gyakorolt hatás 

szempontjából a negyedik feltételnek van különös jelentősége, ezért a továbbiakban 

ezeket vizsgálom.  

 

Az e körben felmerülő alapvető kérdés, hogy miként értelmezendő az a kitétel, hogy a 

fogyasztóval szerződő fél tevékenysége bármely módon a fogyasztó lakóhelyének 

tagállamába (is) irányul.
574

 E tekintetben maga a rendelet nem tartalmaz sem 

értelmező, sem kiegészítő szabályokat.  

 

A Tanács és a Bizottság kiadott egy közös nyilatkozatot a 15. cikk (1) bekezdése 

c) pontjának alkalmazásához.
575

 Bár a nyilatkozatnak nincs jogilag kötelező ereje, de  

hangsúlyozza, hogy a rendelkezés alkalmazáshoz két feltételnek kell együttesen 

teljesülnie. Nem elegendő, hogy a vállalkozás tevékenysége a fogyasztó lakóhelye 

szerinti tagállamra, illetve több állam között az említett tagállamra is irányul, emellett 

még az is szükséges, hogy a szerződést az ilyen tevékenység körében kössék meg. A 

cikk ezáltal számos értékesítési módot magába foglal, ilyen például – de nem 

kizárólagosan – az interneten keresztül történő értékesítés is. A második feltétel 

megfelelő értelmezése kapcsán a nyilatkozat rögzíti, hogy pusztán az a tény, hogy egy 

weboldal valamely államban elérhető, nem jelenti azt, hogy a kereskedő gazdasági 

tevékenysége az érintett tagállamba is irányul. Az is szükséges elem, hogy ez az 

internetes oldal távollevők közötti szerződés megkötésére hívjon fel, és hogy egy ilyen 
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 Lásd: Krog, Georg Philip: The Brussels I Regulation Article 15.1c) - Whereto are Commercial or Professional 

Activities Directed through the Internet?. Yulex, 2004., Wild, Charles - Weinstein, Stuart - Riefa, Christine: 

Council Regulation (EC) 44/2001 and Internet Consumer Contracts: Some Thoughts on Article 15 and the 

Futility of Applying 'In the Box' Conflict of Law Rules to the 'Out of the Box' Borderless World, in: 

International Review of Law, Computers & Technology, 2005 (19. évf.) 1. szám 
575

 Lásd: A 44/2001 rendeletet 15. és 73. cikkére vonatkozó tanácsi és bizottsági közös nyilatkozat, elérhető: 

http://ec.europa.eu/civiljustice/homepage/homepage_ec_en_declaration.pdf 
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szerződés megkötése bármilyen eszköz útján, de ténylegesen megtörténjék.
576

 Ez nem 

az aktív – passzív honlap kettős megközelítést jelenti, mert nem mondja ki 

egyértelműen, hogy a szerződést ugyanazon kommunikációs csatornán keresztül kell 

megkötni. Talán vitatható megállapítása a nyilatkozatnak, hogy a weboldalon használt 

nyelvnek vagy az alkalmazott pénznemnek nincs jelentősége, hiszen egy 

meghatározott országban beszélt nyelv és alkalmazott fizetőeszköz adott esetben 

egyértelműen jelezheti, hogy az érintett kereskedő gazdasági tevékenysége az adott 

tagállamba is irányul.
577

 Célszerűbb lenne ezért inkább úgy fogalmazni, hogy pusztán 

e körülményeknek nincs jelentősége, de mint szempontokat az eset összes 

körülményeinek mérlegelése során figyelembe lehet venni.
578

  

 

Az Európai Unió Bírósága a rendelkezés értelmezése és alkalmazása kapcsán 

felmerülő kérdésekkel, problémákkal először az ún. Ilsinger ügy
579

 kapcsán 

foglalkozott. Az ügy azért lényeges, mert a rendelkezés szempontjából egy kardinális 

kérdés vonatkozásában nyújt támpontot: csak már megkötött szerződések esetében 

alkalmazható a fogyasztót védő szabály, vagy már a szerződéskötést megelőzően is 

hivatkozhat a fogyasztó az érintett rendelkezésekre. A Bíróság döntésében kimondta, 

hogy a kérdéses c) pont csak akkor alkalmazható, ha a kereset tárgya már megkötött 

szerződéshez kapcsolódik. E tekintetben a szerződéskötés egyik feltétele, hogy a 

fogyasztó és a kereskedő az ajánlattétel és az ajánlat elfogadása útján a szerződést 

megkötötték. Ez az értelmezés sok esetben érthető, és jól alkalmazható a távollevők 

között kötött szerződések esetében is a gyakorlatban, amennyiben pl. 

termékértékesítésről van szó. A probléma akkor jelentkezik, ha például olyan, 

személyesen igénybeveendő szolgáltatásokat szeretne a fogyasztó igénybe venni, mint 

                                                 
576

 „the Council and the Commission stress that the mere fact that an Internet site is accessible is not sufficient 

for Article 15 to be applicable, although a factor will be that this Internet site solicits the conclusion of distance 

contracts and that a contract has actually been concluded at a distance, by whatever means. In this respect, the 

language or currency which a website uses does not constitute a relevant factor.” Nyilatkozat, ibid 1. pont 
577

 Az Európai Unió Bírósága is elismerte ítéletében, hogy egy Németországban letelepedett szolgáltató által 

üzemeltetett honlap esetében megállapítható, hogy a társaság tevékenysége főleg Hollandiába irányul azért, mert 

a honlapja holland nyelven elérhető. Lásd: C-462/09. sz. Stichting de Thuiskopie kontra Opus Supplies 

Deutschland GmbH és társai ügy, ítélet, EBHT-ban még nem közzétett, 10. pont 
578

 Megjegyzendő, hogy a nyilatkozat emellett hangsúlyozza, hogy a fogyasztói jogviták megoldásának nem 

elsődleges módja kellene, hogy legyen a rendes bírósági úton történő vitarendezés, hanem mind a fogyasztók 

mind pedig a kereskedők érdekeit jobban tudja szolgálni az alternatív vitarendezési módozatok alkalmazása, 

különösen az elektronikus kereskedelem területén. Lásd: Nyilatkozat, 3. pont 
579

 C-180/06. sz. Renate Ilsinger kontra Martin Dreschers ügy, EBHT 2009., I-3961. o. 
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a szálláshely szolgáltatások. Ezek esetében ugyanis felmerül a kérdés, hogy már az 

interneten történő foglalás során sor kerül a szerződés megkötésére, vagy a szerződést 

a fogyasztó csak a szolgáltatásnyújtás helyén köti meg.  

 

Az Európai Unió Bírósága a Pammer és Alpenhof egyesített ügyekben vizsgálta 

ismételten a 15. cikk (1) bekezdés c) pontjának szabályát és lehetséges értelmezését. 

Az alapügyek tényállása meglehetősen egyszerű volt: valamely tagállamban 

lakóhellyel rendelkező fogyasztók egy másik tagállamban letelepedett, a fogyasztói 

szerződés tárgyát képező szolgáltatását interneten reklámozó és értékesítő 

szolgáltatóval kötöttek szerződést, majd a szerződés hibás teljesítése miatt került sor 

bírósági eljárás megindítására, a Pammer ügyben 
580

 a fogyasztó, az Alpenhof 

ügyben
581

 a kereskedő kezdeményezésére. Mindkét esetben az ügyben eljáró nemzeti 

                                                 
580

 A C-585/08. sz. ügy tényállása és a feltett kérdés röviden a következő volt: Az ausztriai lakóhellyel 

rendelkező P. Pammer P. Pammer a németországi székhelyű Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG-nál két 

személyre szóló teherhajó-utazást foglalt, Triesztből a Távol-Keletre 2007. január végi indulási időponttal, 

mindösszesen 8510 eurós áron. Ezt az Internationale Frachtschiffreisen Pfeiffer GmbH közvetítő társaságon 

keresztül intézte, melynek székhelye Németországban található, és a weboldalán keresztül az osztrák piacon is 

értékesít ilyen utazásokat A közvetítő társaság weboldalán szereplő hajó- és útleírás nem felelt meg a 

valóságnak. A lefoglalt kétszemélyes kabin helyett csak egy egyszemélyes kabint bocsátottak rendelkezésre, 

amelyben a légkondicionáló berendezés nem működött. A weboldalon található leírással ellentétben a hajón 

többek között nem volt szabadtéri uszoda, sem edzőterem, működő televízió-készülék vagy fedélzeti ülő-, illetve 

fekvőalkalmatosság. Szárazföldi kirándulásokra csak egyedi esetekben nyílt lehetőség. P. Pammer ezért 

megtagadta az utazás megkezdését. Mivel a Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG az útra befizetett 

összegnek csak egy részét fizette számára vissza, Ausztriában  bírósági eljárást indított a fennmaradó 5294 euró 

visszafizetése iránt. Az eljárásban az alperes társaság az ausztriai bíróság joghatóságának a hiányára hivatkozott. 

Az ügyben eljáró elsőfokú bíróság megállapította joghatóságát. Kimondta, hogy az eljárás tárgyát képező 

szerződés fogyasztói szerződés, illetve szervezett utazási formára vonatkozó szerződés, és hogy az Internationale 

Frachtschiffreisen Pfeiffer GmbH közvetítő társaság weboldalán keresztül Ausztriában az alperes tekintetében is 

folytatott reklámtevékenységet. A fellebbviteli bíróság helyt adott a Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG 

közvetítő társaság fellebbezésének, és ellentétben az első fokon eljárt bírósággal megállapította joghatóságának 

hiányát, és elutasította a keresetet. P. Pammer a fellebbviteli bíróság döntése ellen felülvizsgálati kérelmet 

terjesztett elő az Oberster Gerichtshofnál, mely fórum előzetes döntéshozatli eljárást kezdeményezett, melyben 

két kérdés megválaszolását kérte az Európai Unió Bíróságától. Témánk szempontjából a második kérdés a 

releváns, mely így szólt: Elégséges-e a 44/2001 rendelet 15. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett 

tevékenység „irányulásához” az, hogy valamely közvetítő weboldala elérhető az interneten? 
581

 A C-144/09. sz. ügy tényállása és a feltett kérdés röviden a következő volt: Az alapeljárás az ausztriai 

székhelyű Hotel Alpenhof GesmbH (felperes) és a németországi lakóhelyű O. Heller (alperes) között szállodai 

szolgáltatások igénybevételéért járó 5248,30 euró összeg megfizetése miatt indult meg.  Az alperes a szálloda 

ajánlatáról annak Németországban is elérhető weboldalán szerzett tudomást, majd a weboldalon közzétett e-mail 

címre küldött elektronikus levélben érdeklődött O. Heller a szobákról, majd a foglalás megtétele és 

visszaigazolása is eképpen, elektronikus levelezés útján történt. A foglalásnak megfelelő időpontban az alperes 

megjelent a szállodánál, igénybevette annak szolgáltatásait, majd a számla kiegyenlítését megelőzően eltávozott 

a szállodából. A szálloda igényét bírósági úton kívánta érvényesíteni, ezért egy ausztriai bíróság előtt eljárást 

kezdeményezett. Az alapeljárásban az alperes kifogásolta az ausztriai bíróság joghatóságának hiányát, mert 

szerinte fogyasztói minőségében csak a lakóhelye szerinti tagállam bírósága előtt - azaz németországi bíróságok 

– perelhető a 44/2001 rendelet 15. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében. Az első fokon eljáró ausztriai 

bíróság elutasította a keresetet, majd a fellebbezési eljárásban a salzburg-i bíróság is hasonlóan tett, arra 

hivatkozással, hogy az ausztriai bíróságok az ügyben nem rendelkeznek joghatósággal, mert megítélésük szerint 
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bíróság joghatóságának a hiányára történő hivatkozás vetette fel a rendelet jelzett 

rendelkezésével kapcsolatos értelmezési problémát. Mindkét ügyben az merült fel 

kérdésként, hogy az interneten keresztül történő ügyletkötés esetében miként 

értelmezendő a „fogyasztó államába történő irányultság” kitétel. Feltételezi-e ez a 

szabály az úgymond  aktív honlap követelményének való megfelelést, vagy elegendő a 

puszta – passzív – elérhetőség lehetővé tétele is. A passzív honlap esetében ugyanis 

bár a szerződés megkötésére nem a honlapon keresztül kerül sor, azonban az azon 

elérhető információk alapján kerül sor. Az Európai Unió Bíróságának ezért azt a 

kérdést kellett megválaszolnia, hogy „[e]légséges-e a 44/2001 rendelet 15. cikke (1) 

bekezdésének c) pontja értelmében vett tevékenység „irányulásához” az, hogy a 

fogyasztóval szerződő fél internetes oldala elérhető az interneten?” Abban az esetben, 

ha a kérdésre a válasz pozitív, akkor az internetes honlapot fenntartó vállalkozások – 

függetlenül attól, hogy az adott honlap pusztán tájékoztató jellegű vagy az online 

szerződéskötést is lehetővé tevő – számolhatnak azzal, hogy a velük szerződő 

fogyasztók lakóhelye szerinti tagállami bíróságoknak lesz joghatósága az esetleges 

jogviták eldöntésére. Ebben az esetben jelentősen megnőhet a vállalkozások terhe és 

költsége, hiszen a szinte bármely országban perelhetőség kockázata jelentős 

többletköltségeket keletkeztet, melynek egy lehetséges hatása, hogy a vállalkozások 

kevésbé igyekeznek termékeiket az internetes honlapjukon keresztül hirdetni vagy 

értékesíteni, mely a digitális belső piac megvalósulási esélyének a csökkenését is 

magával vonhatja.  

 

Az ügyben Trstenjak főtanácsnok 2010 májusában ismertette az indítványát.
582

 Az 

indítvánnyal kapcsolatban általánosan elmondható, hogy a főtanácsnok pozitívan, 

                                                                                                                                                         
a tevékenységnek a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállamra való „irányultságába” beletartozik nemcsak az 

interakítv honlap működtetése, hanem a pusztán tájékoztatási célból létrehozott – reklámokat tartalmazó - 

passzív honlap elérhetőségének a biztosítása is, ez csak kifejezett nyilatkozattal lenne korlátozható. Szintén a 

fogyasztó tagállamára irányul a tevékenység, ha a fogyasztó valamely honlapon keresztül szerez tudomást a 

kereskedő szolgáltatásairól, majd ezt követően a foglalás az ott megjelölt e-mail címen, postacímen vagy 

telefonszámon keresztül történik. A felperes Hotel Alpenhof az ítélet ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. 

Az ügyben eljáró bíróság a következő kérdést terjesztette előzetes döntéshozatalra az Európai Unió Bírósága elé: 

Elégséges-e [a 44/2001 rendelet] 15. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében vett tevékenység 

„irányulásához” az, hogy a fogyasztóval szerződő fél internetes oldala elérhető az interneten? 
582

 Trstenjak főtanácsnok indítványa, az ismertetés napja: 2010. május 18. Peter Pammer kontra Reederei Karl 

Schlüter GmbH & Co. KG (C-585/08) és Hotel Alpenhof GesmbH kontra Oliver Heller (C-144/09)., EBHT-ban 

még nem közzétett  
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befogadóan állt az új technológiák által felvetett jogi kérdések megválaszolása elé. Az 

indítványában a főtanácsnok kísérletet tesz a fentebb tárgyalt Ilsinger ügyben hozott 

döntéstől való eltérésre, annak érdekében, hogy a rendelet érintett rendelkezéseinek az 

alkalmazására ne csak a már megkötött fogyasztói szerződések esetében kerülhessen 

sor. Kötelmi jogi szempontból különösen érdekes a főtanácsnok érvelése, hiszen a 

szerződéskötés folyamatához, és konkrétan ahhoz kapcsolódik, hogy mely időpontban 

kerül sor a szerződés megkötésére. Az említett Ilsinger ügyben azt mondta ki a 

Bíróság, hogy a rendelet akkor alkalmazható, ha a szóban forgó kereset egy fogyasztó 

és egy eladó között létrejött szerződéshez kapcsolódik. A rendeletnek megfelelő 

szerződéskötés feltétele, hogy a felek az ajánlat megtétele és az ajánlat elfogadása által 

a szerződés megkötésében megegyeztek.
583

 A főtanácsnok indítványában azt javasolja, 

hogy a Bíróság mondja ki, hogy az olyan esetben is alkalmazandó a rendelet 15. cikk 

(1) bekezdésének a c) pontja, ahol a szerződés megkötésére nem távollévők között, 

hanem egyszerre, egy időben jelenlévő felek között kerül sor, feltéve, hogy a 

szerződés megkötését megelőzően a kapcsolatfelvétel illetve a foglalás elküldése és 

annak visszaigazolása távolról történt.
584

 A Bíróság ítéletében nem tér ki a 

Főtanácsnok ebbéli indítványára, viszont a rendelet alkalmazása tekintetében 

érdemben vizsgálja mindkét kérdést, ami azt jelenti, megítélése szerint – jellegükben, 

függetlenül még az irányultság kérdésétől – az alapügyben kötött szerződések is 

olyannak minősülnek, melyekre kiterjed a rendelet jelzett rendelkezésének a hatálya.
585

   

 

Visszatérve az ügy érdemi részére, alapvetően azt a kérdést kell megválaszolni, hogy 

milyen tartalommal kell kezelni a Rendelet 15. cikk (1) bekezdésének c) pontját, azaz 

milyen szempontok alapján lehet elhatárolni egymástól azokat a honlapokat, 

amelyeken keresztül a vállalkozó tevékenysége a fogyasztó lakóhelye szerinti 

tagállamra irányul, azoktól a honlapoktól, amelyeken keresztül tevékenysége nem 

irányul erre az államra. A kérdést három logikai lépcsőben kell vizsgálni. Először azt 

                                                 
583

 Ilsinger ítélet 52 -53 pontok 
584

 Lásd: Főtanácsnoki indítvány 55. pont 
585

Megjegyzendő, hogy később a Mühlleitner ügyben az Európai Bíróság kimondta, hogy rendelkezés nem 

követeli meg, hogy a fogyasztó és a vállalkozó között megkötött szerződés távollévők között jöjjön létre. Lásd: 

C-190/11. sz. Daniela Mühlleitner és Ahmad Yusufi, Wadat Yusufi ügyben hozott ítélet 45. pont (EBHT-ban még 

nem közzétett ítélet) 
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kell meghatározni, hogy miként kell értelmezni a rendelet érintett rendelkezését. 

Másodszor azokat a kapcsoló tényezőket kell meghatározni, melyek egy gazdasági 

tevékenység valamely állam területére történő irányultság szempontjából releváns 

lehetnek. Harmadszor pedig meg kell határozni azt a minőségi szintet, melyet ha elér a 

második körben meghatározott kapcsoló tényezők köre akár mennyiségileg akár 

minőségileg, akkor azt mondhatjuk, hogy az érintett gazdasági társaság tevékenysége 

egy adott tagállamra irányul.  

 

1.3.3. A Rendelet 15. cikk (1) bekezdés c) pontjának az értelmezési 

módszerének meghatározása 

 

A Rendelet értelmezésével kapcsolatban alapvetően két kérdést kell megválaszolni. 

Egyrészt, hogy milyen módszert követve, másrészt, hogy milyen terjedelemben kell az 

érintett rendelkezéseket értelmezni. Az értelmezési módszer tekintetében a nyelvtani, 

logikai, rendszertani, történeti és teleologikus értelmezési módszerek jöhetnek szóba. 

Az értelmezés terjedelme tekintetében pedig arra kell választ adni, hogy tágan, 

kiterjesztően, vagy pedig szűken, megszorítóan kell-e elvégezni az értelmezést.  

 

A Rendelet nem határozza meg, hogy mit kell a „gazdasági tevékenység irányultsága” 

kitétel alatt érteni. Az állandó ítélkezési gyakorlatnak megfelelően azon kifejezések 

értelmét és terjedelmét, amelyekre az uniós jog nem ad meghatározást, vagy az 

általános nyelvhasználatban elfogadott szokásos jelentés szerint, vagy azon 

szövegkörnyezet szerint kell értelmezni, amelyben a kifejezéseket használják, illetve 

azon szabályozás célkitűzéseinek a figyelembevételével kell meghatározni, amelynek 

e kifejezések részét képezik.
586

 Ezért ebben az esetben a Rendelet szabályainak 

tartalmát elsőként a nyelvtani értelmezés szabályai illetve a használt kifejezések 

általános jelentése szerint, majd pedig a kifejezés teleologikus, történeti, és végül 

                                                 
586

 Lásd ebben az értelemben a C-128/94. sz. Hönig-ügyben 1995. október 19-én hozott ítélet (EBHT 1995., 

I-3389. o.) 9. pontját, a C-164/98. P. sz., DIR International Film és társai kontra Bizottság ügyben 2000. január 

27-én hozott ítélet (EBHT 2000., I-447. o.) 26. pontját, valamint a C-336/03. sz. easyCar-ügyben 2005. 

március 10-én hozott ítélet (EBHT 2005., I-1947. o.) 21. pontját. 
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rendszertani értelmezésével kell meghatározni.
587

 A klasszikus ötös értelmezési 

módszer
588

 ötödik eleme, a logikai értelmezés szerint külön nem vizsgálja a 

Főtanácsnok a kérdést.  

 

A rendelkezés nyelvtani értelmezése kapcsán nem juthatunk el megfelelő válaszhoz a 

feltett kérdésre vonatkozóan. A nyelvtani értelmezés és a szavak általános jelentését 

figyelembevevő értelmezés arra vezetne, hogy „az egy vagy több tagállamra irányuló 

tevékenység fogalmának általános jelentése abban áll, hogy a vállalkozó tevőlegesen e 

tagállam vagy e tagállamok fogyasztóival történő szerződéskötésre törekszik… 

Szükség van tehát a vállalkozó tevőleges magatartására, amelynek célja és eredménye 

más tagállamokból származó ügyfelek megnyerése.”
589

 Ebből az következik, hogy a 

honlap internetes elérhetősége önmagában nem elégséges ahhoz, hogy a vállalkozó 

tevékenysége a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállamra irányuljon. A Főtanácsnoki 

érvelés azonban a nyelvtani értelmezés eredményét tekintve hibás, így az abból levont 

következtetés sem lehet maradéktalanul helyes. A rendeletben használt „irányul” vagy 

„directed” kifejezés nem csak a konkrét, tevőleges magatartást tételezi fel a vállalkozó 

részéről, hanem abban az esetben is alkalmazható, ha a vállalkozó honlapja csupán 

elérhető a másik tagállamban, de a vállalkozó nem zárja ki a más tagállamból való 

megkereséseknek teljesítését, azaz a belenyugvás esetében is alkalmazhatóvá tenné a 

rendelet szabályának az alkalmazását. A Bíróság a nyelvtani értelmezésre az ítéletében 

ki sem tér, talán mert a nyelvtani értelmezés alapján konkrét, egyértelmű tartalommal 

nem tudjuk meghatározni az érintett rendelkezés jelentését.  

 

A nyelvtani értelmezés sikertelensége miatt érdemes megvizsgálni az érintett 

rendelkezés megfogalmazásának a történetét. Ezt szolgálja a történeti értelmezés. A 

történeti értelmezés során meg kell vizsgálnunk az előkészítő iratokat, javaslatokat, az 

azokhoz fűzött indokolásokat, melyek áttekintése alapján látható, hogy már a 

jogalkotási eljárás során problémát jelentett a 15. cikk (1) bekezdése c) pontjának 

                                                 
587

  Lásd: Főtanácsnoki indítvány 62. pont 
588

  A jogszabályok értelmezésével kapcsolatban lásd: Szabó Imre: A jogszabályok értelmezése (Budapest: KJK 

1960), 103–109. o. 
589

 Lásd: Főtanácsnoki indítvány 63. pont 
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szövege. Ugyanis egyrészt az uniós intézmények sem tudtak megegyezni abban, hogy 

milyen tágan kellene meghatározni a másik tagállamra irányuló tevékenység fogalmát, 

másrészt a gazdasági szereplők is fenntartásokat fogalmaztak meg a másik tagállamra 

irányuló tevékenység fogalmának túlságosan tág értelmezésével szemben, mert annak 

visszatartó hatása lehet a vállalkozásokra az interneten keresztül történő reklámozást, 

honlapok üzemeltetése tekintetében. Ez különösen hátrányként jelenik, jelenhet meg a 

kis- és középvállalkozások esetében.
590

  

 

Az eredeti javaslatában a Bizottság kifejtette, hogy a megfogalmazás célja, hogy a 

fogyasztót védő joghatósági szabály alkalmazható legyen azokra a fogyasztói 

szerződésekre, amelyeket interaktív honlapokon keresztül a fogyasztó lakóhelye 

szerinti tagállamban kötöttek, ezért passzív honlap esetében pusztán az a tény, hogy a 

fogyasztó tudatában volt annak a lehetőségnek, hogy igénybe veheti a szolgáltatást 

vagy megvásárolhatja az árut, nem elégséges ahhoz, hogy a joghatóságot e cikk 

alapján határozzák meg.
591

 Bár a rendelet végső szövege a Bizottság eredeti 

szövegjavaslatának felel meg, a jogalkotási eljárásban mind a Gazdasági és Szociális 

Bizottság, mind pedig az Európai Parlament annak módosítását szerette volna elérni. A 

Gazdasági és Szociális Bizottság a véleményében
592

 elismeri, hogy milyen nehéz 

helyzetben van a közösségi jogalkotó, amikor az elektronikus kereskedelem és az 

internetes tranzakciók kapcsán kényszerül joghatósági szabályokat megalkotni. 

Különösen nehéz a helyzet, mert a szabályozásnak egyszerre kell két követelménynek 

is megfelelnie: egyrészt a fogyasztók
593

 számára a lehető legjobb védelmet biztosítani 

az elektronikus kereskedelem során illetve annak kockázataival szemben, másrészt, a 

szabályozás nem foszthatja meg a vállalkozásokat, különösen a kis- és 

középvállalkozásokat a termékeik reklámozása érdekében az ezen kommunikációs 

                                                 
590

 Lásd: Főtanácsnoki indítvány 67. pont 
591

 „The concept of activities pursued in or directed towards a Member State is designed to make clear that point 

(3) applies to consumer contracts concluded via an interactive website accessible in the State of the consumer’s 

domicile. The fact that a consumer simply had knowledge of a service or possibility of buying goods via a 

passive website accessible in his country of domicile will not trigger the protective jurisdiction.” Lásd: 

COM/99/0348 végső 16. o.   
592

 Opinion of the Economic and Social Committee on the Proposal for a Council Regulation (EC) on 

jurisdiction and the recognition and enforcement of judgements in civil and commercial matters (COM(1999) 

348 final – 99/0154(CNS)) 2000. március 1. HL. 2000. C 117 6. o.  
593

 Érdekesség, hogy a dokumentum a „citizens [of the] European Union” kifejezést használja. 4.2.2. pont 
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csatornák használatától. Az érintett gazdasági szereplők közötti bizalom megteremtése 

és erősítése érdekében pedig inkább a bírósági vitarendezési mechanizmusokon túli 

megoldási módszerek alkalmazása lenne indokolt. Ilyennek lehetnek például a 

különböző magatartási kódexek, közvetítési eljárások, vagy akár a kifejezetten az 

elektronikus kereskedelemi jogviták rendezésére létrejövő vitarendező fórumok, más 

néven "cybertribunal"-ok. A Gazdasági és Szociális Bizottság szerint ugyanis ez lenne 

képes igazából a bizalom megteremtésére és fenntartására.
594

 Amíg pedig ezek nem 

jönnek létre, a Bizottság által javasolt új szöveg helyett a Brüsszeli Egyezmény 13. 

cikkének szövegét és elvét
595

 kellene megtartani, érvel a Gazdasági és Szociális 

Bizottság, mert a Bizottság által javasolt új szöveg, mivel annak nem kellően 

egyértelmű a megfogalmazása, nem alkalmas az érintett gazdasági szereplők 

bizalmának a megteremtésére.
596

 Ezért inkább a kifejezetten az elektronikus 

kereskedelem igényeinek megfelelően kialakított, a fogyasztók érdekeit figyelembe 

vevő vitarendezési módszer kellene kialakítani. Ennek egyik eleme lehet például a 

bizonyos értékhatárt el nem érő mértékű jogviták
597

 esetében a mediáció lehetőségének 

a megteremtése, vagy az önszabályozás rendszerének megteremtése és a jogi 

szabályozással szembeni előnyben részesítése az elektronikus kereskedelmi 

szektorban.
598

 

 

Az Európai Parlament a jelentés első változatában
599

 a Bizottság javaslatánál tágabb 

megközelítést javasolt, mely szerint a másik tagállamra irányuló tevékenység 

kritériumának helyébe az a követelmény lépett volna, hogy a szerződést egy másik 

                                                 
594

Ennek érdekében a Gazdasági és Szociális Bizottság felhívta a Bizottságot a nemzetközi jó gyakorlatok 

összegyűjtésére. Lásd: 4.2.3. pont  
595

 Azaz a joghatóságnak a feltétele, hogy a kereskedő a fogyasztó államában reklámozza a terméket vagy intéz a 

szerződés megkötésére vonatkozó felhívást a fogyasztóhoz. Azt pedig, hogy a fogyasztó az információ 

megszerzése során mennyire aktív vagy passzív szerepet tölt, töltött be a bíróságnak kellene megítélnie. Lásd: 

4.2.4. pont  
596

 Ahogy a vélemény fogalmaz „is not clear enough to foster a climate of trust between the parties.”  és „[t]here 

needs to be a greater shift towards effective methods of dispute settlement tailored to electronic commerce and 

respectful of consumer protection” Lásd: 4.2.4. pont 
597

 A vélemény az értékhatárt 2500 euróban határozza meg.  
598

 „If necessary, a regulation specifically for the sector could be considered, keenly encouraging mediation and 

leaving the courts as a last resort.” Lásd: 4.2.5. és 4.4.2. 
599

 Report on the proposal for a Council regulation on jurisdiction and the recognition and enforcement of 

judgements in civil and commercial matters (COM(1999) 348 – C5-0169/1999 – 1999/0154(CNS)), Rapporteur: 

Diana Wallis, A5-0253/2000, 2000. szeptember 18.  
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tagállamban lakóhellyel rendelkező fogyasztóval távértékesítés útján kötötték meg.
600

 

Ez a megoldás a szavazáson elbukott.
601

 A jelentés második változatában
602

 javasolt új 

szöveg a Bizottság által javasolt 15. cikket egy új a) ponttal egészítette volna ki,
603

 

mely szerint a kereskedő tevékenységének célzottan és jelentős mértékben a másik 

tagállamra kell irányulnia.
604

 Azt, hogy a kereskedő ily módon folytatta-e 

tevékenységét, a nemzeti bíróságnak kellene az eset összes körülményeire tekintettel 

eldöntenie, beleértve például a kereskedő esetleges olyan próbálkozásait, hogy 

meghatározott tagállamokban lakóhellyel rendelkező fogyasztókkal ne kössön 

ügyleteket
605

.
606

 A Bizottság azonban a módosított javaslatban
607

 ezt a megoldást nem 

támogatta
608

 és fenntartotta a korábbi szöveget.
609

 A Tanács által elfogadott politikai 

megállapodás is fenntartotta a bizottsági javaslat szerinti szöveget, és egyben a 

megállapodás mellékleteként kiadta az értelmezést segítő korábban már említett közös 

nyilatkozatot,
610

 majd a formális tanácsi elfogadás is ilyen tartalommal történt meg.
611

 

                                                 
600

 A jelentés 23. módosítási pontja szerint a 15. cikk vonatkozó szövege a következő lett volna (kiemelten a 

Parlament által javasolt módosítás látható): „In matters relating to a contract concluded by a person, the 

consumer, for a purpose which can be regarded as being outside his trade or profession, jurisdiction shall be 

determined by this Section, without prejudice to Article 4 and Article 5(5), if the consumer enters into the 

contract from his domicile and: … (3) in all other cases, the contract has been concluded with a person who 

pursues commercial or professional activities in the Member State of the consumer's domicile or the contract 

has been concluded at a distance with a consumer having his domicile in another Member State.” 
601

 A 23. módosítás 267 nem és 227 igen szavazattal és 17 tartózkodással elvetésre került. Lásd: HL 2001. C146 

41. o. 
602

 Report on the proposal for a Council regulation on jurisdiction and the recognition and enforcement of 

judgements in civil and commercial matters (COM(1999) 348 – C5-0169/1999 – 1999/0154(CNS)), Rapporteur: 

Diana Wallis, A5-0253/2000, 2000. szeptember 21.  
603

 A 37. módosítási pont által javasolt új a) pont: „The expression ‘directing such activities’ shall be taken to 

mean that the trader must have purposefully directed his activity in a substantial way to that other Member State 

or to several countries including that Member State. In determining whether a trader has directed his activities in 

such a way, the courts shall have regard to all the circumstances of the case, including any attempts by the trader 

to ring-fence his trading operation against transactions with consumers domiciled in particular Member States.” 
604

 Lásd: Farah, Y.:Allocation of jurisdiction and the internet in EU law, E.L. Rev., 2008. (2) 257 – 270. o.  
605

 Ez a jogirodalomban „ring-fence mechanisms” vagy „jurisdictional avoidance” elnevezéssel ismert jelenség. 

Ezzel kapcsolatban lásd: J. St Oren: International Jurisdiction over Consumer Contracts in E-Europe”, I.C.L.Q. 

2003, (52. évf.) 3. szám, 665. o. 
606

 A szavazáson a 37. módosítás 268 igen, 210 nem és 27 tartózkodással került elfogadásra. Lásd: HL 2001. 

C146 42. o. 
607

 Amended proposal for a Council Regulation on jurisdiction and the recognition and enforcement of 

judgments in civil and commercial matters, COM(2000)689 végső, 1999/0154 (CNS), 2000. október 26.  
608

 Arra hivatkozással, hogy a jelzett megközelítés inkább az amerikai minium kontakt teszten alapul, mely 

idegen az európai jogi megközelítéstől, és így a rendelkezés szellemétől („philosophy of the provision”). (Lásd: 

ibid 5-6 o.). A minimum kontakt tesztet a Legfelsőbb Bíróság az ún. International Shoe ügyben határozta meg 

(International Shoe Co v Washington (1945) 326 U.S. 310.). A kapcsoló tényezők értékelésével kapcsolatban 

lásd: F. Debussere: International Jurisdiction over E-consumer Contracts in the European Union: Quid Novi Sub 

Sole?, I.J.L. & I.T., 2002, 344. o.  
609

 COM(2000)689 végső 18. o.  
610

 2314th Council meeting- JUSTICE, HOME AFFAIRS AND CIVIL PROTECTION -Brussels, 30 November 

and 1 December 2000, Conseil/00/457 13865/00 (Presse 457)  
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Mindebből az látható, hogy a rendelkezés történeti elemzése alapján azt mondhatjuk, 

hogy a honlap interaktivitása jelentőséggel bírhat a joghatóság megállapítása kapcsán. 

Azt azonban, hogy mikor éri el a honlap interaktív minősége azt a szintet amikor már 

kimondhatjuk, hogy a kereskedő tevékenysége a fogyasztó tagállama irányába is 

irányul, sem az előkészítő iratok, sem a rendelet szövege nem határozza meg, bár a 

korábban hivatkozott közös nyilatkozat szövege segítségül szolgálhat. Visszatérve a 

főtanácsnoki gondolatmenethez, a főtanácsnok szerint az interaktivitási küszöböt azt 

képezi, hogy van-e lehetőség a honlapon keresztül a szerződés megkötésére,
612

 mert 

annak puszta elérhetősége nem szolgálhat alapul a joghatóság megállapítására. Ez a 

konklúzió meglehetősen leszűkíti azt a kört, amikor a fogyasztót védő joghatósági 

szabályokat lehet alkalmazni. Ezzel ellentétben a történeti értelmezés ugyanis éppen 

azt sugallja, hogy a honlap interaktivitási szintjének nem kell okvetlenül elérnie a 

szerződéskötés lehetőségének a biztosítási szintjét. Bár a Bizottság elvetette a 

minimum-kapcsolat elvének az alkalmazási lehetőségét, azonban megfontolható lehet 

a Zippo-tesztként leírt módszer alkalmazásának a lehetősége.
613

 A Zippo-teszt ugyanis 

három csoportba sorolja a honlapokat azok interaktivitásának a függvényében.
614

 Az 

első csoportot a passzív honlapok, a második csoportot az interaktív honlapok, míg a 

harmadik csoportot a kereskedelmi honlapok jelentik. Bár e felosztás is jelentős 

mértékben teret enged a szubjektív értékelésének, de a gazdasági tevékenységnek a 

valamely állam irányába történő irányultságának a meghatározásához kellő alapot 

jelenthet.
615

 Azonban ezt a megoldást az Európai Unió – formálisan – elveti.  

 

Ezért tovább kell lépni a következő értelmezési módszerre, a teleologikus 

értelmezésre. A teleologikus értelmezés alapja, hogy a jogszabály célja alapján 

végezzük el az értelmezést. Az érintett rendelkezés célja, hogy a fogyasztó számára 

speciális joghatósági szabályokat biztosítson arra az esetre, ha a fogyasztói szerződés a 

                                                                                                                                                         
611

 2325th Council meeting- TELECOMMUNICATIONS -Brussels, 22 December 2000. Ezen az ülésen született 

meg a döntés egyébként az eEuropa, a ”.eu” domain név , a digitális tartalom program, és az elekronikus 

kommunikációra vonatkozó keretszabályozás tekintetében is.  
612

 Lásd: Főtanácsnoki indítvány 68. pont 
613

 Lásd: Zippo Mfg. Co. v. Zippo Dot Com, Inc., 952 F. Supp. 1119 (W.D. Pa. 1996) 
614

 Tárgyalja többek között: Wang, Faye Fangfei (I) im. 68 – 73. o. 
615

 Megjegyzendő, hogy a Zippo teszt az Egyesült Államok joggyakorlatában is kezd háttérbe szorulni, illetve az 

un. hatás teszttel együtt kerül alkalmazásra.  
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fogyasztó lakóhelye szerinti tagállammal elégséges kapcsolatot mutat.
616

 Azt azonban 

nem tudjuk, hogy mit jelent az „elégséges” kapcsolat szintje. A Főtanácsnok elveti 

ezen értelmezési módszer alkalmazását, mert meglátása szerint az olyan eredményre 

vezetne, mely technológiai és gyakorlati okokból nem megvalósítható. A teleologikus 

értelmezés alapján
617

 ugyanis ismét felmerül, hogy különbséget kellene tenni az aktív 

és a passzív honlapok között az irányultság megítélése szempontjából, mely 

különbségtétel a gyakorlatban nehezen megoldható, érvel a Főtanácsnok.
618

 

Megjegyzendő azonban, hogy szükségtelen a honlapokat az aktív-passzív kategóriákba 

sorolni. Azt kellene inkább vizsgálni, hogy a kereskedőnek az irányú szándéka, hogy a 

fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam irányába is folytassa a gazdasági 

tevékenységét megállapítható-e. Tekintettel arra, hogy a rendelet szabályainak 

alkalmazására abban az esetben kerül sor, ha már megindul egyfajta, a szerződés 

megkötésére irányuló tárgyalássorozat a felek között, a nyilatkozatok alapján 

megfelelően azonosítható lehet a szándék, nevezetesen, hogy a kereskedő kíván-e 

gazdasági tevékenységet folytatni a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti 

államban.
619

 Az aktív – passzív honlap felosztásnál előremutatóbb viszont a 

Főtanácsnok másik érve, nevezetesen, hogy a rendelet 15. cikk (1) bekezdésének c) 

pontja alkalmazása szempontjából nem szabad különbséget tenni a különböző 

helyzetek között annak fényében, hogy a szerződés megkötésére milyen technikai 

eszköz alkalmazásával került sor, tekintettel a technológia-semlegesség 

követelményének való megfelelés igényére. Bár a főtanácsnok indítványában a 
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  Lásd: Főtanácsnoki indítvány 64. pont 
617

 A Főtanácsnok érvelése szerint „[a] másik tagállamra irányuló tevékenység fogalmának teleologikus 

értelmezése keretében, miként a holland kormány helyesen hangsúlyozza, mérlegelni kell a fogyasztó érdekei – 

aki azt szeretné elérni, hogy a lakóhelye szerinti bíróságnak legyen joghatósága – és a vállalkozó érdekei – aki 

arra törekszik, hogy ennek a bíróságnak ne legyen joghatósága – között, ha nem tudatosan döntött úgy, hogy 

tevékenysége az érintett tagállamra is irányul, vagy tevékenységét ott is folytatja. E cikk célja tehát az, hogy a 

fogyasztó számára különleges joghatósági szabályokat biztosítson arra az esetre, ha a fogyasztói szerződés a 

fogyasztó lakóhelye szerinti tagállammal elégséges kapcsolatot mutat. Ezzel együtt e cikk értelmezése keretében 

azonban lehetővé kell tenni a vállalkozó számára, hogy úgy előzze meg a fogyasztó lakóhelyének tagállama 

szerinti perlés és perelhetőség lehetőségét, hogy tevékenységét nem irányítja a fogyasztó tagállamára, és 

ennélfogva az ezen államhoz fűződő elégséges kapcsolat nem jön létre. Ha a jogalkotó azt kívánta volna elérni, 

hogy már a weboldal internetes elérhetősége alapján a fogyasztói szerződésekre vonatkozó különleges szabályok 

szerint állapítsák meg a joghatóságot, nem a tevékenység irányulását szabta volna e rendelkezések 

alkalmazásának feltételeként, hanem a weboldal puszta létezését” 64. pont 
618

  Lásd: Főtanácsnoki indítvány 65. pont 
619

 A szándék lehetséges értelmezéséhez kapcsolódóan jó mintaként szolgálhat az áruk nemzetközi adávételi 

szerződéseiről szóló 1980-ban megkötött nemzetközi egyezmény, a Bécsi Vételi Egyezmény 8. cikkében 

követett szabályozás.  
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teleologikus értelmezés nem vezetett eredményre, a teleologikus értelmezés elvezethet 

egy olyan értelmezéshez, ahol a cikk rendelkezésének alkalmazhatóságát a lehető 

legszélesebb mértékben kell meghúzni, a kereskedő szándékának a megállapíthatósága 

függvényében.
620

 

 

A negyedik értelmezési módszer, a rendszertani értelmezés szerint azt kell vizsgálni, 

hogy az érintett jogrendszert tekintve egységes tartalommal kerüljön értelmezésre az 

érintett rendelkezés. Ennek keretében a Római I. rendelet
621

 szabályainak értelmezése, 

alkalmazása során a rendelet szabályaira kell figyelemmel lenni, azaz a Rendelet 15. 

cikk (1) bekezdésének c) pontját és a Róma I. rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) 

pontját
622

a Róma I. rendelet 7.
623

 és 24.
624

 preambulumbekezdése alapján ugyanazon 

tartalommal kell meghatározni. A két rendelet valamint a közös nyilatkozat 

egybevetése alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy egy honlap puszta 

elérhetősége nagy valószínűséggel nem lehet alapja a joghatóság megállapításának, de 

az interaktivitásnak nincs különösebb jelentősége. Láthatjuk, hogy ez megint nem 

segíti a kiszámítható, és jogbiztonságot jelentő értelmezést.  

 

A különböző értelmezési módozatok megvizsgálása alapján azt láthatjuk, hogy egyik 

értelmezési mód sem vezet el önmagában biztos, megcáfolhatatlan eredményhez. Ezért 

azt mondhatjuk, hogy egy honlap esetében ennek megállapítása érdekében, hogy az 

valamilyen állam irányába irányultnak tekinthető-e, több tényezőt kell figyelembe 

venni. A kérdés az, hogy a tényezők közül az objektív tényezőknek, vagy pedig a 

szubjektív tényezőknek kell nagyobb jelentőséget tulajdonítani. Mondhatnánk, hogy a 

                                                 
620

 A szándék megállapíthatóságának a nehézségével kapcsolatban jó példaként szolgál a Római I. rendelet 3. 

cikk (1) bekezdésének a hallgatólagos jogválasztásra vonatkozó szabályának a megalkotása során felmerülő 

problémák.   
621

 Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jogról (Róma I.) HL L 177., 2008.7.4., 6—16. o. 
622

 A Római I. rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontjának vonatkozó szövege:„...ilyen jellegű tevékenységei ebbe az 

országba vagy az ezen országot is magában foglaló országokba irányulnak” 
623

A 7. preambulumbekezdés szerint a rendelet rendelkezéseinek összhangban kell lenniük a polgári és 

kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, a 2000. 

december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelettel. 
624

 A 24. preambulumbekezdés szerint „[a] 44/2001/EK rendelettel való összhang megköveteli egyrészről az egy 

másik tagállamra „irányuló tevékenység” fogalmára való hivatkozást, mely a fogyasztót védő szabály 

alkalmazásának feltétele, másrészről azt, hogy e fogalmat a 44/2001/EK rendelet és [a Róma I.] rendelet 

keretében harmonikusan értelmezzék, ... a Tanácsnak és a Bizottságnak a 44/2001/EK rendelet 15. cikkére 

vonatkozó közös nyilatkozata” alapján. 
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domain név végződés kellően objektív szempont lehet az irányultság megítélésénél. 

Azonban egy felsőszintű domain éppúgy szolgálhat marketing célokat, mint jelezheti a 

vállalkozás gazdasági tevékenységének az irányultságát. Bizonyára senki nem 

gondolja, hogy a „.tv” felsőszintű domain nevekkel rendelkező társaságok mindegyike 

Tuvalu irányába kíván gazdasági tevékenységet folytatni. Hasonló a helyzet a „.es” 

végződéssel, mely például a magyar nyelv szempontjából hasznos, hiszen az „es” sok 

esetben megjelenő szóvégi szótag. Az „.eu” felsőszintű domain pedig mindezt még 

nehezebbé és bizonytalanabbá teszi. Mivel a gazdasági irányultságot konkrét tények 

alapján kell megítélni, abban az esetben, ha a kereskedő bár rendelkezik egy adott 

országhoz kapcsolódó felső szintű domain névvel, de nem végez konkrét gazdasági 

tevékenységet az érintett államban, a gazdasági tevékenységének az irányultsága az 

adott állam területére vonatkozóan nem állapítható meg.   

 

A Bíróság a kérdés eldöntése kapcsán a hangsúlyt a kereskedő szándékára helyezte 

mikor kimondta, hogy meg kell vizsgálni, hogy a fogyasztóval adott esetben 

megkötendő szerződést megelőzően e honlapokból és a kereskedő tevékenységeinek 

összességéből kitűnik-e, hogy ez utóbbi egy vagy több tagállam, köztük e fogyasztó 

lakóhelye szerinti tagállam fogyasztóival is kívánt kereskedni, abban az értelemben, 

hogy e fogyasztókkal szerződést kívánt kötni.
625

 Hogy milyen tényezőket lehet e 

körben figyelembe venni? A Bíróság ítéletében megállapítja, hogy egy a fogyasztó 

lakóhelye szerinti tagállamban elérhető honlap nem jelent elegendő kapcsolatot,
626

  

azonban példálózó jelleggel meghatároz olyan tényezőket, melyeket egy adott 

gazdasági tevékenység valamely tagállam irányába történő irányultságának 

mérlegelése és megállapítása kapcsán figyelembe lehet venni.
627

 A Bíróság az 

                                                 
625

 Lásd: Ítélet 92. pont 
626

 „Nem elegendő azonban a puszta tény, hogy a kereskedőnek vagy a közvetítőjének internetes honlapja 

elérhető a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállamban. Hasonlóképpen nem elegendő az e-mail cím vagy más 

elérhetőségek feltüntetése, illetve a kereskedő székhelye szerinti tagállamban szokásosan használt nyelvvel vagy 

pénznemmel megegyező nyelv és/vagy pénznem használata.” Ítélet 94. pont 
627

 „Az alábbi elemek, melyek felsorolása nem kimerítő, utalhatnak arra, hogy a kereskedő tevékenysége a 

fogyasztó lakóhelye szerinti tagállamra irányul: a tevékenység nemzetközi jellege, a kereskedő székhelyéhez 

vezető, más tagállamokból kiinduló útvonalak leírása, a kereskedő székhelye szerinti tagállamban szokásosan 

használt nyelvtől vagy pénznemtől eltérő nyelv vagy pénznem használata, és annak lehetősége, hogy a foglalást 

és annak visszaigazolását e nyelven intézzék, a telefonszám nemzetközi előhívóval együtt történő feltüntetése, 

egy keresőmotor-üzemeltetővel szemben annak érdekében vállalt költségek, hogy a különböző tagállamokban 

lakóhellyel rendelkező fogyasztók számára megkönnyítse a kereskedő vagy a közvetítője internetes honlapjának 
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ítéletében nagyon helyesen nagyon helyesen nem engedett teret a technológia-

specifikus vizsgálati szempontok figyelembe vételére, és értelmezési segédletül 

hívására, hanem a technológia-semleges vizsgálati szempontot, a szándékot helyezte a 

középpontba. Ettől a vizsgálati szemponttól a későbbi, a rendelkezés egyéb 

vonatkozásainak értelmezési kérdéseit felvető döntéseiben sem tért el.
628

  

 

1.3.4. A joghatósági kikötés szabályai 

 

A 2000-ben elfogadott Brüsszel I. rendelet a joghatósági kikötések tekintetében is 

tartalmaz előrelépést annak érdekében, hogy az elektronikus úton kötött 

szerződésekben is lehessen érvényes joghatósági kikötést tenni.
629

 A rendelet 23. cikke 

szól a joghatósági megállapodásokról. A joghatósági kikötések egyik lehetséges 

érvényességi kelléke lehet az írásbeliség.
630

 Ennek kapcsán mondja ki a rendelet 23. 

cikk (2) bekezdése, hogy a megállapodás tartós rögzítését biztosító, elektronikus 

módon történő bármely közlés az "írásos" formával egyenértékűnek tekintendő. Ezzel 

lehetővé vált, hogy elektronikus úton kötött szerződések esetében is lehet olyan 

joghatósági kikötéssel élni, mely megfelel az írásbeliség követelményének.
631

  

                                                                                                                                                         
elérését, a kereskedő székhelye szerinti tagállamétól eltérő felső szintű doménnév használata és különböző 

tagállamokban lakóhellyel rendelkező ügyfelekből összetevődő nemzetközi ügyfélkör említése. A nemzeti 

bíróság feladata annak megvizsgálása, hogy ezen elemek fennállnak-e.” Ítélet 93. pont 
628

 Lásd pl: C-218/12. sz.  Lokman Emrek kontra Vlado Sabranovic ügyben hozott ítélet (EBHT-ban még nem 

közzétett), C-190/11. sz.  Daniela Mühlleitner kontra Ahmad Yusufi és Wadat Yusufi ügy (EBHT-ban még nem 

közzétett) 
629

 Lásd: Wang, Faye Fangfei (I) im. 37 – 44. o. 
630

 23. cikk (1) Ha a felek, akik közül egy vagy több valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, egy bizonyos 

jogviszonnyal kapcsolatban felmerült vagy a jövőben felmerülő jogviták eldöntésére valamely tagállam 

bíróságának vagy bíróságainak joghatóságát kötik ki, a megállapodás szerinti bíróság vagy bíróságok 

rendelkeznek joghatósággal. Az ilyen joghatóság a felek eltérő megállapodásának hiányában kizárólagos. Az 

ilyen joghatóságot kikötő megállapodást meg lehet kötni a) írásban vagy szóban, amelyet írásban megerősítettek; 

vagy b) a felek között korábban kialakított gyakorlatnak megfelelő formában; vagy c) nemzetközi 

kereskedelemben annak a szokásos gyakorlatnak megfelelő formában, amelyet a feleknek ismerniük kell, vagy 

ismerniük kellett volna, és amelyet az ilyen kereskedelemben az érintett ügylet szerződésével azonos típusú 

szerződések szerződő felei széles körben ismernek, és rendszeresen betartanak. 
631

 Megjegyzendő, hogy a fogyasztói szerződésekben alkalmazott szerződéses kikötések tisztességtelenségére 

vonatkozó szabályozása (A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) a fogyasztókkal kötött 

szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről HL L 95., 1993.4.21., 29—34. o.) szerint az olyan 

joghatósági klauzula, amely megfosztja a fogyasztót attól, hogy lakóhelye szerinti országban indíthasson eljárást 

a kereskedővel szemben tisztességtelen szerződési feltételnek és így tisztességtelen joghatósági kikötésnek 

minősülhet (Lásd: C-240/98-C-244/98. sz. Océano Grupo Editorial SA kontra Roció Murciano Quintero (C-

240/98. sz. ügy) és Salvat Editores SA kontra José M. Sánchez Alcón Prades (C-241/98. sz. ügy), José Luis 

Copano Badillo (C-242/98. sz. ügy), Mohammed Berroane (C-243/98. sz. ügy) és Emilio Viñas Feliú (C-244/98. 

sz. ügy) egyesített ügyek, ítélet, EBHT 2000 I-04941. o. 16., 18., valamint a 22 – 24. pontok. Az irányelv 

szabályainak az illetékességi kikötésekkel kapcsolatos viszonya kapcsán lásd: Dr. Osztovits András – Dr. Virág 



142 

 

 

1.4. Az alkalmazandó jog meghatározásának a kérdése 

 

A belső piac teljes megvalósulásához szükséges az EUMSZ korábban hivatkozott 81. 

cikk (2) bekezdés c) pontjában megjelenő igény megvalósulása, nevezetesen, hogy a 

kollíziós szabályok és így az alkalmazandó jog meghatározása tekintetében is 

létrejöjjön a tagállamok nemzeti kollíziós szabályai közti finomhangolás. Mivel a 

vizsgálatom tárgya – a szerződéses jogviszonyok során a fogyasztó bizalmi szintjének 

növelése – szempontjából a fő kérdést a szerződéses elektronikus kötelmek kapcsán 

felvetődő kérdések vizsgálata jelenti, ezért a szerződésen kívüli kötelmekre 

alkalmazandó jog meghatározásáról nem szólok, csak jelzem, hogy a személyhez 

fűződő jogok kivételével az említett jogviszonyokra uniós szinten a Róma II. 

rendelet
632

 tartalmazza a vonatkozó kollíziós szabályokat.
633 

A szerződéses kötelmekre 

alkalmazandó jog meghatározásának uniós szabályait az Európai Parlament és a 

Tanács  szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008/EK számú 

rendelete, az ún. Róma I. rendelet
634

 tartalmazza.
635

  

 

 

 

                                                                                                                                                         
Csaba: Illetékességi kikötés mint tisztességtelen szerződési feltétel – kérdések és kételyek a közösségi és a 

magyar jog tükrében, in: Magyar jog, 2008 (55. évf.) 8. szám 532 – 542. o.). Ennek indoka az, hogy a 

jóhiszeműség elvét is megsértve a fogyasztó ne kerüljön hátrányos, kiszolgáltatott helyzetbe a kereskedővel 

szemben. A Bíróság megfogalmazása szerint:”a contract between a consumer and a seller or supplier [which] 

confers exclusive jurisdiction on a court in the territorial jurisdiction of which the seller or supplier has his 

principal place of business, it must be regarded as unfair within the meaning of Article 3 of the Directive 

[93/13/EEC] in so far as it causes, contrary to the requirement of good faith, a significant imbalance in the 

parties' rights and obligations arising under the contract, to the detriment of the consumer.” Océano Grupo ítélet 

24. pont 
632

 Az Európai Parlament és a Tanács 864/2007/EK rendelete (2007. július 11. ) a szerződésen kívüli kötelmi 

viszonyokra alkalmazandó jogról (Róma II.) HL L 199., 2007.7.31., 40—49. o. 
633

 Sajátos kérdéseket vet fel az elektronikus kereskedelem kapcsán a culpa in contrahendo problémája, ezzel 

kapcsolatban lásd: Tattay Levente: A szerződéskötéssel kapcsolatos együttműködési kötelezettség felróható 

megsértése (culpa in contrahendo) az elektronikus kereskedelemben, in: Magyar jog, 2011. (58. évf.), 4. sz., 243-

247. o. 
634

 Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17. ) a szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jogról (Róma I.) HL L 177., 2008.7.4., 6—16. o. 
635

 A Róma I. rendelet előzménye az 1980-ban a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 

Rómában megkötött egyezmény volt.  A Római Egyezmény részletes szabályokat tartalmazott a szerződéses 

kötelmekre alkalmazandó jog meghatározása tárgyában. Tekintve, hogy a Római Egyezmény szabályait – 

részben éppen az elektronikus kereskedelem igényeinek való megfelelés céljából – felváltotta a Róma I. rendelet, 

az Egyezmény szabályainak részletes tárgyalására nem térek ki. A Róma I. rendelet 29. cikkének értelmében a 

rendeletet 2009. december 17‑től kötött szerződésekre kell alkalmazni. 
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1.4.1. A fogyasztói szerződésekre irányadó jog meghatározása 

 

A Római I. rendelet alapján a fogyasztói szerződésekre alkalmazandó jogot
636

 vagy 

jogválasztás, vagy pedig a jogválasztás hiányában az alkalmazandó jogot kijelölő 

kollíziós szabályok útján kell meghatározni.  

 

A jogválasztás általános szabályait a rendelet 3. cikke tartalmazza. A hivatkozott 

rendelkezés szerint „[a] szerződésre a felek által választott jog az irányadó. A 

jogválasztásnak kifejezettnek kell lennie vagy annak a szerződés rendelkezéseiből vagy 

az eset körülményeiből kellő bizonyossággal megállapíthatónak kell lennie. 

Választásukkal a felek a szerződés egészére vagy annak csak egy részére 

alkalmazandó jogot határozhatják meg.” A rendelkezés alkalmazása az elektronikus 

kereskedelem szempontjából két kérdés vizsgálatát igényeli.  

 

Egyrészt, felvetődhet a kérdés, hogy elektronikus környezetben változnak-e az 

érvényes jogválasztással szemben támasztott követelmények? Azt mondhatjuk, hogy 

az elektronikus kereskedelemi környezetben nem változnak meg a jogválasztó 

klauzula érvényességével szemben támasztott feltételek, azonban a hallgatólagos 

jogválasztás komoly gyakorlati problémát vethet fel. Ugyanis a 3. cikk lehetőséget 

biztosít a felek számára a hallgatólagos jogválasztásra, amennyiben az a szerződés 

rendelkezéseiből vagy az eset körülményeiből kellő bizonyossággal megállapítható. 

Felvetődhet a kérdés, hogy miként kell értelmezni a „kellő bizonyossággal 

megállapíthatóságot”, hiszen az internet vonatkozásában ez különös jelentőséggel bír, 

elegendő, ha a Brüsszel I. rendeletben szereplő gazdasági irányultság által felvetett 

kérdésekre gondolunk. Bár látszólag eltérő koncepciókról van szó, azonban mindkét 

esetben azokat a tényezőket kell vizsgálnunk, melyek egy adott szerződést illetve 

gazdasági tevékenységet egy adott államhoz kapcsolnak. Mint látni fogjuk, ebben a 

körben is kiemelt figyelmet kell szentelni a felek szándékának, akaratának. A Római I. 

rendelet érintett rendelkezésével kapcsolatban  mégis egy kicsit más a helyzet, mert ha 

                                                 
636

 A Róma I. rendelet fogyasztói szerződésekkel kapcsolatos rendelkezéseit elemzi: Dr. Darázs Lénárd: A 

fogyasztói szerződések új kollíziós jogi szabály rendszere, in: Magyar Jog, 2010, (57. évf.) 116 – 128. o.   
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megnézzük a rendelet angol nyelvű szövegét láthatjuk, hogy a magyar és az angol 

változat között eltérés van. Az angol szöveg ugyanis ezt a követelményt így 

fogalmazza meg: „[t]he choice shall be … clearly demonstrated by the terms of the 

contract or the circumstances of the case.”
637

  Láthatjuk, hogy a két nyelvi változat 

között érdemi eltérést tapasztalhatunk, hiszen az angol nyelvi változat szigorúbban 

fogalmaz.
638

 A nyelvtani értelmezés nehézsége miatt ha figyelmünket az előkészítő 

iratokra fordítjuk láthatjuk, hogy a Bizottság eredeti célja az volt, hogy ne csak 

valószínűsíthető (azaz „kellő bizonyossággal megállapítható”) legyen a felek 

jogválasztása, hanem egyértelműen legyen megállapítható. Az eredeti javaslat ugyanis 

annak ellenére, hogy az érintett cikk szövege a végül elfogadott szövegnél kevésbé 

szigorú formában került meghatározásra – az „ésszerű bizonyossággal”
639

 való 

megállapíthatóság követelményét tartalmazta – egyértelműen utalt arra, hogy a 

bíróságnak a felek hallgatólagos jogválasztásának megítélésekor a felek igazi 

hallgatólagos akaratát és nem a valószínűsíthető, feltételezett akaratát kell figyelembe 

vennie.
640

 Mindebből láthatjuk, hogy a hallgatólagos jogválasztás útján választott jog 

megállapításakor a felek valódi akaratát kell kutatni, csakúgy, mint a gazdasági 

tevékenység irányultságának az értelmezésekor.   

 

Másrészt, vizsgálnunk kell, hogy a rendelet alapján mi minősül választható jognak, 

azaz másként megfogalmazva, csak állami jogot lehet választani a szerződésre vagy 

nem állami jog is kiköthető. Ezen második kérdés kapcsán merül fel az alkalmazandó 

jog szempontjából szintén fontos kérdés, nevezetesen, hogy a rendelet által biztosított 

jogválasztás anyagi vagy kollíziós jogválasztást jelent-e. Továbbá az is jelentős kérdés, 

                                                 
637

 Római I. rendelet 3. cikk (1) bekezdés szövege:„[a] contract shall be governed by the law chosen by 

theparties. The choice shall be made expressly or clearly demonstrated by the terms of the contract or the 

circumstances of the case. By their choice the parties can select the law applicable to the whole or to part only of 

the contract.” 
638

 Hasonló eltérést láthatunk a két nyelvi változat szövegében a 12. preambulum-bekezdés tekintetében:„[a]nnak 

meghatározása során, hogy a felek jogválasztása kellő bizonyossággal megállapítható-e” v.ö.:„the factors to be 

taken into account in determining whether a choice of law has been clearly demonstrated.” 
639

 Az eredeti Bizottsági javaslat szerinti szöveg:„[t]he choice must be … demonstrated with reasonable 

certainty by the terms of the contract behaviour of the parties or the circumstances of the case.” Lásd: Javaslat az 

Európai parlament és a Tanács rendelete a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I) 

COM(2005) 650 végleges 3. cikk (1) bek. (Megjegyzendő, hogy az eredeti bizottsági javaslat magyar nyelvű 

szövege a  „kellő bizonyossággal” feltételt tartalmazza.)  
640

 „[T]he courts [are required] to ascertain the true tacit will of the parties rather than a purely hypothetical will” 

Lásd: ibid 5. o.  



145 

 

hogy a felek jogválasztására mennyiben vannak hatással az imperatív szabályok, 

ezáltal milyen hatása lehet a fogyasztóvédelem területén megszülető esetleges nem 

nemzeti jogszabályoknak, illetve a fogyasztóvédelmi irányelvek 

minimumharmonizációs jellegéből adódó tagállami eltérő szabályoknak. Azonban ez 

nem az elektronikus kereskedelemi tranzakciók jellegzetességéből adódik, ezért külön 

nem térek ki a kérdés tárgyalására.
641

 

 

1.4.2. Nem állami jog választása 

 

A Bizottság eredeti javaslatában a 3. cikk (2) bekezdése tartalmazta a jogválasztással 

kapcsolatos szabályokat. Az eredeti szöveg szerint
642

 a felek alkalmazandó jogként 

választhatták a szerződéses anyagi jog nemzetközi vagy közösségi szinten elismert 

elveit és szabályait is.
643

 A bizottsági javaslat alapján bár lehetőség lett volna az 

UNIDROIT alapelveknek, az európai szerződési jog alapelveinek vagy valamely 

jövőbeni uniós jogi eszköznek a kollíziós választására, azonban nem lett volna mód a 

lex mercatoria vagy a nemzetközi közösség által kellően el nem ismert 

magánkodifikációk választására.
644

Azt azonban nem határozta meg a javaslat, hogy 

mikor minősülhet egy magánkodifikációs eredmény kellően elismertnek. Hasonlóan 

arra sem tért ki, hogy a kellően el nem ismert magánkodifikációs eredmény esetében 

lehetőség van-e az ilyen szabályok választására anyagi jog jogválasztás keretében. A 

                                                 
641

 Lásd: Martin Ebers: Mandatory Consumer Law, Ex Officio Application of European Union Law and Res 

Judicata: From Océano to Asturcom (2010. november 15.). elérhető: doi:10.2139/ssrn.1709347, Czigler Dezső 

Tamás: Adalékok a nemzetközi magánjog kötelező normáinak az elhelyezéséhez, in: Jogtudományi közlöny, 

2009 (64. évf.) 11. szám 483 – 490. o.. Továbbá az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy „valamely irányelv 

kötelező, a belső piac célkitűzéseinek megvalósításához szükséges rendelkezéseinek még eltérő jogválasztás 

ellenére is alkalmazhatóknak kell lenniük” Lásd: Lásd: C-509/09. és C-161/10. sz. eDate Advertising GmbH 

kontra X (C-509/09) és Olivier Martinez és Robert Martinez kontra MGN Limited (C-161/10) egyesített ügyek, 

EBHT-ban még nem közzétett, 65. pont 
642

 Lásd: COM (2005) 650 végleges 15. o.  
643

Azon kérdésekre azonban, melyek ezen elvek vagy szabályok hatálya alá tartozó jogterületekkel 

kapcsolatosak, de általuk kifejezetten nem szabályozottak, a javasolt 3. cikk (2) bekezdésének második 

albekezdése szerint azon általános elvek vonatkoznak, melyekből ezen elvek vagy szabályok erednek, illetve 

ilyen általános elvek hiányában az e rendelet szerinti, a jogválasztás hiányában alkalmazandó jogot kell 

alkalmazni. A szabály az áruk nemzetközi adásvételéről szóló Bécsi Egyezmény 7. cikke (2) bekezdésének 

szabálya alapján került megfogalmazásra. Lásd: ibid 5. és 16. o.  
644

 ibid 5. o.  
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Parlament számára készült jelentés
645

 módosítani kívánt a javaslat rendelkezésén két 

szempontból is. Egyrészt a rendelkező részből áthelyezte az érintett szabályokat a 

preambulum-bekezdések sorába,
646

 másrészt egyértelművé tette az uniós 

jogegységesítési törekvések során megszülető kodifikációk és egyéb kodifikációk 

közötti különbségtételt a jogválasztását jellegét tekintve. A javasolt új 8b preambulum-

bekezdés alapján a rendelet nem zárja ki, hogy a felek egy nem állami jogra vagy 

nemzetközi egyezményre történő hivatkozást építsenek be a szerződésbe.
647

 Ez a 

megfogalmazás megfelel a rendelet végül elfogadott szövegének, és egyértelművé 

teszi, hogy ebben az esetben csak anyagi jogválasztásról lehet szó. Egy uniós 

jogegységesítési törekvés során esetlegesen létrejött kodifikáció esetében azonban már 

a kollíziós jogválasztás lehetőségét biztosítaná a parlamenti javaslat,
648

 azonban ennek 

a megkülönböztetésnek nem adja indokát.
649

 A Parlament és a Tanács megállapodása 

következtében illetve mivel a Bizottság minden javasolt módosítást elfogadott, a 

Parlament első olvasatban elfogadott álláspont megegyezik a rendelet végleges 

szövegével.
650

  

                                                 
645

 Jelentés a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I) szóló európai parlamenti és tanácsi 

rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0650 – C6–0441/2005 – 2005/0261(COD)), Előadó: Maria Berger, 

A6-0450/2007, 2007. november 21.  
646

 A 14. módosítási ponthoz fűzött indokolás szerint „[c]élszerűnek tűnik az ilyen nem nemzeti jog – mint az 

UNIDROIT – alkalmazására egy preambulumbekezdésben hivatkozni a rendelkező rész helyett.” ibid 11. o.  
647

 Lásd: 14. módosítási pont. Megjegyzendő, hogy a Jelentés magyar nyelvű változatának fordítása eltér az 

angol nyelvű szövegtől. Az angol szöveg szerint:”(8b) This Regulation does not preclude parties from 

incorporating by reference into their contract a non-State body of law or an international convention.” Ezzel 

szemben a magyar nyelvű szöveg – némileg kissé értelmetlen megfogalmazást alkalmazva – így 

rendelkezik:”(8b) E rendelet nem zárja ki, hogy a felek egy nem állami jogi testületetre vagy nemzetközi 

egyezményre történő hivatkozást építsenek be a szerződésbe.”  
648

 Lásd: 15. módosítási pont: „(8c) Should the Community adopt in an appropriate legal instrument rules of 

substantive contract law, including standard terms and conditions, such instrument may provide that the parties 

may choose to apply those rules.”. Érdekességként érdemes rápillantani a magyar változatra is, különösen annak 

jogilag is eltérő tartalommal bíró szövege miatt:”(8c) Amennyiben a Közösség elfogad egy, az anyagi 

szerződésjogra vonatkozó megfelelő jogi eszközt, amely magában foglalja az elfogadott feltetételeket, úgy ez az 

eszköz elrendelheti a felek számára ezen szabályok alkalmazását.”. Mint láthatjuk, több esetben is jelentősen 

eltér a két szöveg, de leginkább – és jogi szempontból megítélésem szerint a legjelentősebb módon – annak 

kapcsán, hogy az esetleges uniós jogi aktus választására a felek akaratából, vagy a jogi aktus szabályából kerülne 

sor. Lásd: Jelentés 11. o.  
649

 Mintegy indoklásnak is tekinthető az előadó Cristian Dumitrescu Parlamenti vitában tett hozzászólása, mely 

szerint a „rövid preambulumbekezdés ... lehetővé teszi, hogy a Közösség a jövőben szabvány szerződési 

feltételeket fogadjon el a fogyasztók és a szakmai tevékenységük körében eljárók között létrejövő elektronikus 

szerződésekre nézve.” A Parlamenti vita során egyébként egyetértés volt a tekintetben, hogy hosszútávon 

szükség van a határon átnyúló kereskedelemben irányadó szerződési jogot szabályozó nem kötelezően 

használandó eszközre (lásd pl. Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE), Manuel Medina Ortega (PSE), Andrzej Jan 

Szejna (PSE) felszólalását). Lásd: CRE 29/11/2007 – 5.  
650

 Lásd: Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. november 29-én került elfogadásra a 

szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I). szóló .../2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
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Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a Róma I. rendelet 3. cikkének és a 13. 

valamint 14. preambulum-bekezdésének az értelmében a felek választhatnak nem 

állami jogot is a szerződésükre, mely jogválasztás amennyiben az uniós 

jogegységesítés eredménye, kollíziós jogválasztás lesz. Egyéb esetben anyagi jogi 

jogválasztás.  

 

A Római I. rendelet 14. preambulum-bekezdésének szabálya 2011 októberében 

különös jelentőséget kapott a határon átnyúló elektronikus kereskedelem 

szempontjából. 2011 októberében mutatta be ugyanis a Bizottság a közös európai 

adásvételi jogról (CESL) szóló rendeletjavaslatát,
651

 mely – amennyiben elfogadásra 

kerül – választható instrumentum lesz az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos 

szerződésekre
652

 is.
653

 Azonban fontos, hogy a javaslat szövege szerint
654

 a CESL 

„alkalmazására vonatkozó megállapodás nem minősül a kollíziós jogi szabályok 

szerinti jogválasztásnak”,
655

 hanem mint egy második nemzeti jog jelenik meg a 

tagállami szerződési jog mellett.
656

 

 

                                                                                                                                                         
rendelet elfogadására tekintettel (EP-PE_TC1-COD(2005)0261), EP-PE_TC1-COD(2005)0261, 2007. november 

29.  
651

 Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös európai adásvételi jogról, COM (2011) 635 

végleges  
652

 Lásd: COM (2011) 635 végleges 24 – 27. cikkek 
653

 Lásd: Hesselink, Martijn W.: How to Opt into the Common European Sales Law? Brief Comments on the 

Commission’s Proposal for a Regulation (2011. október 26.). Amsterdam Law School Research Paper No. 2011-

43; Centre for the Study of European Contract Law Working Paper Series No. 2011-15. 11. o. 
654

 Lásd: 9. preambulum-bekezdés:„[a] rendelet a nemzeti szerződési jogok közelítését nem a már meglévő 

nemzeti szerződési jog módosításának előírásával valósítja meg, hanem – az e rendelet hatálya alá tartozó 

szerződések tekintetében – az egyes tagállamok nemzeti jogán belüli második szerződési jogi rendszer 

létrehozásával.” (kiemelés a szerző által) 
655

 Lásd: 10. preambulum-bekezdés:„[a] közös európai adásvételi jog alkalmazására vonatkozó megállapodásnak 

az alábbi jogszabályok szerint alkalmazandó, megfelelő nemzeti jog hatályán belüli választásként kell 

megvalósulnia: az 593/2008/EK rendelet, illetve a szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettségek 

vonatkozásában a szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló, 2007. július 11-i 

864/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet … vagy bármely más vonatkozó kollíziós jogi szabály. Ezért 

a közös európai adásvételi jog alkalmazására vonatkozó megállapodás nem minősül a kollíziós jogi szabályok 

szerinti jogválasztásnak, és azokkal nem téveszthető össze, továbbá azokat nem érinti. Ezért e rendelet nem érinti 

a meglévő kollíziós jogi szabályokat.” 
656

 Hesselink éppen ezért megerősíti, hogy a CESL nem a nemzetközi magánjogi szabályok alapján választható 

jog:„as a second contract law regime within the national law of each Member State [CESL] will only become 

applicable, as a matter of national law, once the national law has already been indicated as the law governing 

the contract.” Lásd: Hesselink i.m. 4. o. (kiemelés a szerző által)  
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1.4.3. A jogválasztás hiányában az alkalmazandó jog meghatározása a Róma 

I. rendelet alapján 

 

A dolgozatom témája szempontjából e körben a fogyasztói szerződésekre irányadó jog 

meghatározására vonatkozó speciális rendelkezéseknek van jelentősége, ezért a 

következőkben ezeket tárgyalom. A felek jogválasztásának hiányában a fogyasztói 

szerződésekre az alkalmazandó jogot a Róma I. rendelet 6. cikke alapján kell 

megállapítani, mely kimondja, hogy a fogyasztói szerződésre amennyiben bizonyos 

feltételek teljesülnek annak az országnak a joga az irányadó, ahol a fogyasztó szokásos 

tartózkodási helye található. Ez a bizonyos sajátos feltétel pedig – az elektronikus 

kereskedelem sajátosságait figyelembe véve – az, hogy a vállalkozó üzleti vagy 

szakmai tevékenységét vagy a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti 

országban folytatja,
657

 vagy az ilyen jellegű tevékenységei a fogyasztó szokásos 

tartózkodási helye szerinti országba vagy az ezen országot is magában foglaló 

országokba irányulnak,
658

 és a szerződés e tevékenységekkel kapcsolatos. Mint látható, 

a Róma I rendelet szövege ugyanazt a feltételt tartalmazza, mint a korábban tárgyalt 

44/2001/EK rendelet 15. cikk (1) bekezdés c) pontja. A Róma I. rendelet szövegét a 

Brüsszel I. rendelet érintett szövegével összhangban kell értelmezni.
659

 

 

A bizottsági javaslat eredetileg nem ilyen szabályozás kialakítására tett azonban 

kísérletet. Az eredeti javaslatban az 5. cikk szabályozta a fogyasztói szerződésekre 

alkalmazandó jog meghatározásának a kérdéseit. A javaslat szerint fogyasztói 

szerződésekre azon tagállam joga lett volna az irányadó, ahol a fogyasztó szokásos 

tartózkodási helye található,
660

 feltéve, hogy a szerződést olyan gyártóval vagy 

forgalmazóval kötötték, aki a fogyasztó szokásos tartózkodási helyének tagállamában 

kereskedelmi vagy szakmai tevékenységet folytat, vagy ilyen tevékenysége bármilyen 

módon az említett tagállamra, illetve több ország között az említett tagállamra is 

                                                 
657

 6. cikk (1) bekezdés a) pont 
658

 6. cikk (1) bekezdés b) pont 
659

 Róma I. rendelet (7) preambulum-bekezdés 
660

 COM(2005) 650 végleges 5. cikk (1) bekezdés: „[c]onsumer contracts … shall be governed by the law of the 

Member State in which the consumer has his habitual residence.” 
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irányul,
661

 és a szerződés az ilyen tevékenység körébe tartozik, kivéve, ha a gyártó 

vagy forgalmazó a fogyasztó szokásos tartózkodási helyét nem ismerte, és ez nem a 

gondatlanságának (hanyagságának)
662

 tudható be.
663

 Amint látható, alapvető 

tekintetben tért el az eredeti javaslat szövege a végül elfogadott rendelet szövegétől, 

mert bevezetett volna egy védzáradékot a gyártó illetve forgalmazó számára. A 

védzáradék célja, hogy amikor a kereskedő például olyan fogyasztóval köt szerződést, 

aki szokásos tartózkodási helyét nem a valóságnak megfelelően adja meg, a kereskedő 

ne kerülhessen olyan helyzetbe, hogy számára nem várt vagy kívánt módon a 

fogyasztó valós szokásos tartózkodási helye szerinti jog kerül alkalmazásra.
664

 Arra 

nem tér ki a Bizottság, hogy ebben az esetben alkalmazható-e a fogyasztó által 

hamisan megadott szokásos tartózkodási helye szerinti jog. Ez azért különösen 

érdekes, mert ebben az esetben két megoldás lehetséges. Az egyik megoldási lehetőség 

alapján az ilyen közlése a fogyasztónak nem eredményezi a hamisan megjelölt 

szokásos tartózkodási hely szerinti jog alkalmazását, azaz a rendelet általános 

szabályai szerint kell megállapítani az alkalmazandó jogot.
665

 A másik megoldási 

lehetőség szerint a fogyasztó által hamisan megadott szokásos tartózkodási hely 

mintegy a jogválasztásra irányuló ajánlatnak minősülhet, és amikor a kereskedő 

fogadja ennek fényében a fogyasztó megrendelését, nem az 5. cikk, hanem a 

jogválasztás lehetőségét biztosító 3. cikk szabályai alapján válna az alkalmazandó 

joggá az adott állam joga. Ebben az esetben mivel kollíziós jogválasztásról van szó, a 

felek által így „választott” jogot kell alkalmazni a jogviszonyra, figyelemmel az 

esetlegesen alkalmazandó más államok imperatív szabályaira. A védzáradék szabálya 

ezen túlmenően a gyártó vagy forgalmazó kötelezettségévé teszi, hogy az interneten 

                                                 
661

 Ahogy a javaslat 10. preambulum-bekezdése is kimondja, hogy a 44/2001/EK rendelettel való összhang 

megköveteli egyrészről az egy másik tagállamra „irányuló tevékenység” fogalmára való hivatkozást, mely a 

fogyasztót védő szabály alkalmazásának feltétele, másrészről azt, hogy e fogalmat a két jogi eszköz keretében 

harmonikusan értelmezzék, COM(2005) 650 végleges  
662

 Megfontolható lett volna mintaként az áruk adásvételéről szóló Bécsi Vételi Egyezmény „ought to have 

known” vagy „known or should not have been unaware” feltételének alkalmazása.  
663

 COM(2005) 650 végleges 5. cikk (2) bekezdés második albekezdése:”It shall apply on condition that the 

contract has been concluded with a person who pursues a trade or profession in the Member State in which the 

consumer has his habitual residence or, by any means, directs such activities to that Member State or to several 

States including that Member State, and the contract falls within the scope of such activities, unless the 

professional did not know where the consumer had his habitual residence and this ignorance was not attributable 

to his negligence.” 
664

 COM(2005) 650 végleges 7. o.  
665

 Lásd: A jogválasztás hiányában alkalmazandó jog meghatározásáról szóló 4. cikk rendelkezéseit.  
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keresztül kötött szerződések kapcsán  biztosítson lehetőséget a fogyasztó számára ahol 

az megjelölheti, hogy „hol él”.
666

   

 

A parlamenti jelentés
667

 több tekintetben is kísérletet tett a bizottsági javaslat 

módosítására, mivel ahogy a jelentésért felelős Cristian Dumitrescu megjegyezte a 

parlamenti felszólalásában, a fogyasztói szerződésekre jogválasztás hiányában az 

alkalmazandó jogot kijelölő 5. cikk jelentette a legnagyobb problémát.
668

 A módosítás 

egyik iránya a „tagállam” szófordulat – és így szigorúbb követelmény – felváltása az 

általánosabb „ország” kifejezéssel.
669

 Ezzel az érintett rendelkezés hatálya alá tartozó 

szerződések köre kiszélesedik. A másik módosítási irány a kereskedőnek a fogyasztó 

szokásos tartózkodási helye szerinti országgal való kapcsolatára vonatkozik, 

pontosabban, hogy milyen tények szolgálnak, szolgálhatnak alapul a fogyasztó 

szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogának az alkalmazásául. A javasolt új 

megoldás szerint el kell hagyni a védzáradékot, illetve a javaslat érintett rendelkezését 

a 44/2001/EK rendelet hasonló rendelkezésének mintájára kell megfogalmazni.
670

 

Ennek megfelelően az 5. cikk (1) bekezdés b) pontja már a Brüsszel I. rendeletből 

ismert megoldást követi, és azt követeli meg, hogy a vállalkozó
671

gazdasági 

tevékenysége a fogyasztó szokásos tartózkodási helyének államára is irányuljon, és a 

szerződés e tevékenységgel legyen kapcsolatos.
672

  Továbbá, a jelentés tovább 

finomítja
673

 a javaslatot annak érdekében, hogy jogválasztás esetén se lehessen 

megfosztani a fogyasztót a rendelet által biztosított védelemtől, azaz ne lehessen 

kiszerződni a jogválasztás hiányában egyébként alkalmazandó jog azon 

                                                 
666

 „[F]or a contract concluded via the Internet, it will up to the professional to ensure that his standard form 

makes it possible to identify where the consumer lives.” COM(2005) 650 végleges 7. o.  
667

 Jelentés a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I) szóló európai parlamenti és tanácsi 

rendeletre irányuló javaslatról (2005/0261(COD)), 2007. november 21. 
668

 CRE 29/11/2007 - 5 
669

 45. módosítási pont, A6-0450/2007 28. o.  
670

 Ehhez lásd Franco Frattini (Bizottság) által a vitában elmondottakat:”[a]z 5. cikk esetében talált 

kompromisszum a fogyasztók számára jelent előrelépést. Ez a bekezdés összhangban van a Brüsszel I. 

rendelettel”. Lásd: CRE 29/11/2007 - 5 
671

 A jelentésben javasolt új szöveg felváltja a bizottsági javaslatban szereplő „gyártó” és „forgalmazó” 

terminológiát a „vállalkozó” terminológiára. Lásd: A6-0450/2007 29. o. 
672

 Ennek megfelelően a bizottsági javaslat 5. cikk (2) bekezdése törlésre került.  
673

 Lásd a jelentés által javasolt új 5. cikk (2) bekezdés szövege:”Notwithstanding paragraph 1, the parties may 

choose the law applicable to a contract to which this Article applies in accordance with Article 3. Such a choice 

may not, however, have the result of depriving the consumer of the protection afforded to him by such 

provisions that cannot be derogated from by contract by virtue of the law which, in the absence of choice, would 

have been applicable on the basis of paragraph 1.” 
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rendelkezéseinek alkalmazása alól, melyektől megállapodással nem lehet eltérni. A 

jelentés által javasolt negyedik módosítási irány pedig a rendelkezés hatálya alól kizárt 

szerződések köre.
674

 A parlamenti vita során némileg módosult az érintett rendelkezés 

szerkezete. Egyrészt új számot kapott, ugyanis a parlamenti jelentés javaslatára 

beiktatásra került a fuvarozási szerződésekre alkalmazandó jogot meghatározó 4a cikk, 

mely az elfogadott első olvasatos álláspontban az 5. cikk alatt szerepel. Ezért a 

fogyasztói szerződésekre vonatkozó szabályok a 6. cikk alatt szerepelnek.
675

 Érdemibb 

változás azonban, hogy a parlamenti vita során elfogadott szöveg egységes szerkezetbe 

foglalt változata tartalmazza a fogyasztót védő kötelezően alkalmazandó szabályok 

alóli kiszerződés tilalmát megfogalmazó rendelkezést,
676

 illetve egy újonnan beiktatott 

bekezdést,
677

 mely egyértelműen kimondja, hogy amennyiben nem teljesülnek az 5. 

cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek, az alkalmazandó jogot az általános 

szabályok
678

 szerint kell megállapítani.
679

 
680

 Az Európai Parlament 2007. november 

29-én fogadta el jelentését.
681

 Tekinttel a Parlament és a Tanács megállapodására, a 

                                                 
674

 Lásd: 5. cikk (3) bekezdés új d), e) és f) pontjai. A6-0450/2007 30. o.  
675

 Lásd: EP-PE_TC1-COD(2005)0261 23. o.  
676

 Illetve ennek fényében az új 25. preambulum-bekezdést. Ibid 8. o.  
677

 6. cikk (3) bekezdés  
678

 3. és 4. cikkek 
679

 Az első olvasatos álláspont egységes szerezetbe foglalt szövege nem vette át a jelentésben javasolt, a kizárt 

szerződések körét bővítő rendelkezéseket. Lásd: az új 6. cikk (4) bekezdésének szabályai.  
680

 A Parlament által elért eredmény értékelésével kapcsolatban érdemes idézni az előadó felszólalásának 

jellemző mondatait: „az 5. cikk [kapcsán] a Parlament egyértelmű győzelmet aratott ezen a téren ... A probléma 

magja az volt, hogy a Bizottság javaslata eltért a Római Egyezménytől annyiban, hogy néhány kivételtől 

eltekintve a fogyasztók jogait tette irányadóvá a fogyasztók és szakmai tevékenységük körében eljáró felek 

közötti szerződésekben. Az 5. cikknek ezzel a Bizottság által javasolt verziójával az volt a probléma, hogy a 

kereskedőknek, különösen az elektronikus úton kereskedőknek a szerződési feltételeket minden EU tagállamra 

külön-külön kellett volna meghatározniuk. Ez lehetetlen lett volna a kis- és középvállalkozások számára, mivel 

nem rendelkeznek ugyanazokkal az erőforrásokkal, mint a multinacionális vállalatok, és így rendkívüli módon 

gátolta volna az olyan kis- és középvállalkozásokat, amelyek a belső piacon belül kívánnak e-kereskedelmet 

folytatni. Az előadó teljes mértékben tisztában van azzal, hogy a kis- és középvállalkozások jelentik Európa 

gazdaságának motorját, munkahelyeket teremtenek, és élen járnak az innovációban. Emellett a kisebb 

tagállamok is aggodalmuknak adtak hangot, hogy így kizárnák őket az e-kereskedelmi piacról. A végső 

megoldást a Római Egyezmény 5. cikkének egyszerűsített változatához való visszatérés jelentette. Az új 5. cikk 

szerint elvben a fogyasztó joga alkalmazandó, ugyanakkor a felek számára lehetővé teszi az alkalmazandó jog 

megválasztását. Tekintve, hogy a fogyasztók és a szakmai tevékenységi körükben eljárók között létrejövő 

legtöbb szerződés szabványosított, előre elkészített és így nem tárgyalható szerződés, a gyakorlatban ez azt 

jelenti, hogy a kereskedők a saját jogukat fogják kikötni. Mivel azonban az 5. cikk úgy rendelkezik, hogy a jog 

megválasztására a fogyasztó lakóhelye szerinti állam kötelező szabályai irányadóak, egyben olyan megoldást 

kínál, amely nagyon is szolgálja a fogyasztók érdekeit. Az általunk javasolt új 5. cikk tehát egy olyan 

kölcsönösen előnyös megoldást tesz lehetővé, amelyben a fogyasztó maximális védelmet élvez, és a kis- és 

középvállalkozások szabadon kínálhatják áruikat és szolgáltatásaikat az interneten a saját joguk által 

szabályozott szerződések alapján.” Lásd: CRE 29/11/2007 - 5 
681

 Az Európai Parlament 2007. november 29-i jogalkotási állásfoglalása a szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jogról (Róma I .) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

(COM(2005)0650 – C6–0441/2005 – 2005/0261(COD)), Az Európai Parlament álláspontja, amely első 
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Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja alaján került elfogadásra a végleges 

jogszabály.
682

 

 

A jogalkotási eljárás eredményeként megszületett a Brüsszel I vonatkozó 

rendelkezésével összhangban lévő szabály, ami lehetőség teszi, hogy a bíróság előtti 

jogérvényesítés szempontjából különösen jelentős két kérdést az elektronikus 

kereskedelemhez kapcsolódó tranzakciók és jogviták esetében azonos szempontok 

alapján lehessen elbírálni, nővelve ezzel a jogérvényesítési rendszer kiszámíthatóságát 

és így a mind a fogyasztók, mined pedig a kereskedők bizalmát.  

 

2. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató 

információszolgáltatási kötelezettsége 

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató irányában fennálló 

bizalom részben az adott szolgáltatóval kapcsolatosan elérhető adatok, információk 

függvénye. A szolgáltatóval, kereskedővel kapcsolatos információk körét három 

csoportra oszthatjuk: a kereskedővel, a termékekkel, illetve a konkrét szerződéssel 

kapcsolatos adatokra. A piac akkor képes a kereskedőket mindhárom tekintetben a 

lehető legteljesebb információszolgáltatásra késztetni, ha a fogyasztók kellően és 

megfelelő szinten tájékozottak, 
683

 megfelelő a jogérvényesítési rendszer a 

megtévesztő információkat közlő, illetve nem szerződésszerűen teljesítő 

kereskedőkkel szemben, valamint, működik egy olyan mechanizmus ahol az érintett 

piaci szereplők visszajelzései alapján a piac ki tudja szűrni a tisztességtelen 

kereskedőket, illetve a fogyasztók is megfelelő információkat szerezhetnek az egyes 

kereskedőkről. Ezen utóbbi feltételek teljesülése nélkül nem lehet a piaci folyamatokra 

bízni a kereskedők információszolgáltatását.  

 

                                                                                                                                                         
olvasatban 2007. november 29-én került elfogadásra a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma 

I) szóló .../2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel P6_TC1-COD(2005)0261 
682

 Lásd: PRES/2007/275, CS/2008/10081  
683

 Az ésszerűen tájékozott fogyasztó kategóriának értelmezése kapcsán lásd: Michael Schillig: Interpretation of 

European Private Law in the Light of Market Freedoms and EU Fundamental Rights, in: Maastricht Journal of 

European and Comparative Law, (15. évf.), 3. szám (2008), 285-322. o., 301. o.  
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Ezért jelennek meg az egyes vonatkozó másodlagos jogforrásokban azok a szabályok, 

melyek a bizalom megteremtése és fenntartása érdekében információszolgáltatási 

kötelezettséget írnak elő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat 

nyújtó, vagy az elektronikus kereskedelem keretében tevékenységüket végző 

kereskedők számára. Ezek a szabályok egyrészt szabályozzák az 

információszolgáltatás körébe tartozó információk, adatok – sokáig tipikusan 

minimális
684

 – terjedelmét, másrészt az érintett adatok minőségét, azaz hogy milyen 

módon kell az adatokat a fogyasztók, igénybe vevők rendelkezésére bocsátani, illetve 

azoknak valós, nem megtévesztőnek kell lenniük. Számos másodlagos jogforrás
685

 

tartalmaz a tájékoztatás elemeivel kapcsolatban rendelkezéseket, melyek közül mivel 

az kifejezetten az elektronikus kereskedelem vonatkozásában született meg és kell 

alkalmazni, az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv vonatkozó szabályairól 

szólok.   

 

2.1. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó 

szolgáltató tájékoztatási kötelezettsége a 2000/31/EK irányelv alapján 

 

Mivel az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval 

szembeni bizalom kialakításnak egyik eszköze a megfelelő tájékoztatási 

követelmények előírása, az irányelv meghatározza a tájékoztatás kötelező tartalmi és 

formai elemeit. Az irányelv a szolgáltató tájékoztatási kötelezettségeit kettő szinten 

szabályozza.  

 

Az első szint az általános tájékoztatási kötelezettséget jelenti.
686

 Az általános 

tájékoztatási kötelezettség keretében az irányelv azt határozza meg, hogy a 

szolgáltatónak a gazdasági tevékenységének folytatásával, azaz a szolgáltató 

működésével kapcsolatban milyen általános tájékoztatási kötelezettsége van. A 

tájékoztatás kötelezettség második szintje a szerződéskötést megelőzően merül fel, és 

                                                 
684

 Köszönhetően a vonatkozó másodlagos jogforrások minimumharmonizációs jellegének. 
685

 2006/123/EK irányelv, 2000/31/EK irányelv, 97/7/EK irányelv, 2002/65/EK irányelv, 2005/29/EK irányelv, 

2006/114/EK irányelv, 2011/83/EU irányelv 
686

 5. cikk 
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azt rendezi, hogy a szolgáltatónak a szerződéskötéssel kapcsolatban, azt megelőzően 

mire terjed ki az adatszolgáltatási kötelezettsége.
687

 Természetesen a szolgáltatónak 

elektronikus kereskedelemről szóló irányelvben meghatározott tájékoztatási 

kötelezettségeken túl meg kell felelnie az uniós jog által előírt – később tárgyalandó – 

egyéb tájékoztatási kötelezettségeknek is. 

 

2.1.1. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó 

szolgáltató általános tájékoztatási kötelezettsége  

 

A szolgáltatók általános tájékoztatási kötelezettséget az irányelv 5. cikke szabályozza. 

Az általános tájékoztatási kötelezettség keretében az irányelv meghatározza a 

tájékoztatás mind tartalmi, mind formai szabályait.  

 

A tartalmi elemek tekintetében kiemelendő, hogy tájékoztatást kell adni a szolgáltató 

nevéről, telephelyének földrajzi címéről, a szolgáltató elérhetőségeiről, a cégjegyzéki 

adatairól, valamint a kínált szolgáltatások áráról.
688

  

 

                                                 
687

 10. cikk 
688

 5. cikk Általános adatszolgáltatás 

(1) A közösségi jog által megállapított egyéb tájékoztatási követelményeken túlmenően a tagállamok biztosítják, 

hogy a szolgáltató könnyen, közvetlenül és folyamatosan hozzáférhetővé tegye a szolgáltatás igénybe vevői és az 

illetékes hatóságok számára legalább a következő információkat: 

a) a szolgáltató neve; 

b) a szolgáltató telephelyének földrajzi címe; 

c) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó, a szolgáltatóval való gyors kapcsolatfelvételt, valamint a közvetlen és 

hatékony kommunikációt lehetővé tévő adatok, ideértve elektronikus levelezési címét; 

d) amennyiben a szolgáltató a cégjegyzékbe vagy ahhoz hasonló közérdekű nyilvántartásba be van jegyezve, a 

szóban forgó cégjegyzék megjelölése és a szolgáltató azonosítási száma vagy azonosításának azzal egyenértékű, 

az adott nyilvántartásban alkalmazott eszköze; 

e) ha a tevékenység engedélyezési eljáráshoz kötött, az érintett felügyeleti hatóság elérhetőségi adatai; 

f) a szabályozott szakmákkal kapcsolatban: 

- bármilyen szakmai testület vagy hasonló intézmény, amelynél a szolgáltató be van jegyezve, 

- a szakmai cím és az a tagállam, ahol a szolgáltató ezt elnyerte, 

- hivatkozás a letelepedés helye szerinti tagállamban alkalmazandó szakmai szabályokra, és az azokhoz való 

hozzáférés módjára; 

g) a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-

rendszer: egységes adóalap-megállapítás – szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv [29] 22. 

cikkének (1) bekezdésében említett azonosítási szám, amennyiben a szolgáltató olyan tevékenységet folytat, 

amely után hozzáadottérték-adó fizetendő. 

(2) A közösségi jog által megállapított egyéb tájékoztatási követelményeken túlmenően a tagállamok biztosítják 

legalább azt, hogy ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások árakra utalnak, ezeket világosan 

és egyértelműen tüntessék fel, valamint tüntessék fel különösen azt, hogy ezek az árak tartalmazzák-e az adót és 

a szállítási költségeket. 
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A formai feltételeket illetően az irányelv megköveteli, hogy a szolgáltatónak könnyen, 

közvetlenül és folyamatosan hozzáférhető módon kell a fent említett információkat 

közzétenni. Az irányelv nem határozza meg, hogy mikor, milyen feltételek teljesülése 

esetében tesz e három konjunktív feltételnek eleget a szolgáltató. A Bizottság eredeti 

javaslata alapján szükséges lett volna, hogy az érintett információt a szolgáltató 

honlapjának minden aloldalán elérhető ikonon vagy linken keresztül elérhetővé 

tegye.
689

 A gyakorlat azt mutatja, hogy a tagállamok az irányelv átültetése során e 

hármas kitételt szinte szó szerint vették át nemzeti jogukba. Az irányelv 

végrehajtásáról készült jelentés rámutat, hogy a gazdálkodó szervezetek, azaz a 

szolgáltatók a rendelkezések ismeretének hiánya miatt sokszor nem feleltek meg ezen 

feltételeknek.
690

 Ennek okát egyrészt abban kell látnunk, hogy az egyes szolgáltatók 

nem ismerték a rendelkezés tartalmát, másrészt – és a vizsgálatom szempontjából ez a 

jelentősebb – az irányelv 5. cikk (1) bekezdésének alpontjaiban alkalmazott 

megfogalmazás számos, gyakorlatban felmerülő értelmezési problémát vetett fel.  

 

A gyakorlat szempontjából a szolgáltató elérhetőségeivel kapcsolatos tájékoztatási 

kötelezettség jelentette a legnagyobb problémát. Az irányelv 5. cikk 1) bekezdése 

valamint annak c) pontja kimondja, hogy a szolgáltatónak könnyen, közvetlenül és 

folyamatosan hozzáférhetővé kell tennie az elérhetőségére vonatkozó, a vele való 

gyors kapcsolatfelvételt, valamint a közvetlen és hatékony kommunikációt lehetővé 

tévő adatok, ideértve elektronikus levelezési címét.
691

 Az irányelv nem szól arról, hogy 

                                                 
689

 Lásd: COM (1998) 586 végső 23. o. 
690

 Lásd: Jelentés, 9. oldal 
691

 Bár ahogy azt korábban jeleztem, a tagállamok szinte szó szerint ültették át az irányelv rendelkezését a belső 

jogukba, megjegyzendő, hogy a rendelkezés magyar implementációja nem teljes mértékben azonos az irányelv 

rendelkezésével. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. § c) pontja ugyanis csak annyi 

követelményt támaszt, hogy a szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen 

hozzáférhető módon közzétenni a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel 

való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét. Mint látható, az irányelvben 

szereplő, a kommunikációs csatorna jellegére – gyors, hatékony, közvetlen – vonatkozó követelmények nem 

jelennek meg a magyar törvényben. Hasonlóan, a magyar törvény abban is eltér az irányelv rendelkezéseitől, 

hogy az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra vaonatkozó elérhetőségekről rendelkezik. Azonban, a törvény 

2. § d) pontja alapján igénybe vevővek az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli 

szervezet minősül, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe. Ezért a 4. § c) 

pontjának szabálya nem kellően egyértelmű a tekintetben, hogy az ott megjelölt elérhetőségi szabály csak a már 

szolgáltatást igénybe vevőkre, vagy az az iránt pusztán érdeklődőkre, azaz igénybe vevőnek még nem minősülő 

alanyi körre is kiterjed-e. Az irányelv szabálya ugyanis ezen utóbbi személyi kör tekintetében különösen fontos 

és alkalmazandó. 
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miként kell értelmezni a gyors kapcsolatfelvétel követelményét, illetve a közvetlen 

vagy hatékony kommunikációt lehetővé tevő adatok körét. Ez azért jelenthet 

problémát, mert a követelmények eltérő értelmezése különös gazdasági 

következményekkel járhat a szolgáltatók számára, hiszen például költségvonzatok 

tekintetében sokkal kedvezőbb lehet egy ún. e-mail ügyfélszolgálatot üzemeltetni, 

mint telefonon keresztül is elérhető ügyfélszolgálatot biztosítani.  

 

A rendelkezés értelmezésének a problémájával szembesült az Európai Unió Bírósága 

az ún. deutsche internet versicherung AG ügyben.
692

 Az alapügy alperese, a deutsche 

internet versicherung AG egy, a szolgáltatásait kizárólag az interneten értékesítő 

biztosító, amely a honlapján elérhetővé tette mind a postai, mind pedig az elektronikus 

levelezési címét. Telefonszámát azonban csak a szerződés megkötését követően adta 

meg az ügyfeleknek. A postai és elektronikus levelezőcímén túlmenően a honlapján 

keresztül továbbá biztosított azt a lehetőséget, hogy az ott elérhető adatlap kitöltésével 

bárki kapcsolatban léphetett vele. Az így feltett kérdésekre pedig a társaság 

elektronikus levélben válaszolt. Német fogyasztóvédők eljárást kezdeményeztek a 

társasággal szemben, mert álláspontjuk szerint a társaságnak a telefonszámát is fel 

kellett volna tüntetnie a honlapján, hiszen a telefon képes biztosítani a gyors 

kapcsolatfelvételt és a közvetlen és hatékony kommunikációt. Bár az elsőfokon eljáró 

bíróság igazat adott a fogyasztóvédőknek, a felebbviteli fórum már elutasította azt, és 

kimondta, hogy az ügyfél és a szolgáltató közti közvetlen kommunikációnak nem 

elengedhetetlen feltétele a telefonszám közlése. Ennek a követelménynek megfelel a 

honlapon elérhető adatlap, mivel az közvetlen kommunikációt tesz lehetővé a társaság 

és a potenciális ügyfél között, hiszen abba nem kapcsolódik be harmadik fél. Továbbá, 

az ilyen adatlap megfelel a gyorsaság követelményének is, hiszen a kérdésekre 

általában az azok elküldését követő fél – egy órán belül válaszolt a társaság. A 

fogyasztóvédők azonban nem adták fel a harcot, és felülvizsgálati kérelmet adtak be. A 

Legfelsőbb Bíróság első értelmezésében visszatért az elsőfokon eljárt bíróság általi 

értelmezéshez, egyrészt mert bár a vonatkozó német jogszabály nem követeli meg a 
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 C-298/07. sz. Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale 

Bundesverband eV kontra a deutsche internet versicherung AG ügy, EBHT 2008., I-07841. o. 
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telefonszám közzétételét, annak tervezetének indoklása viszont kifejezetten 

megkívánta azt, másrészt hatékony, valódi párbeszéd csak élőszóban megvalósuló 

kommunikáció során jöhet létre. Azonban ezzel párhuzamosan a bíróság 

aggodalmának adott hangot, hogy amennyiben megkövetelt a telefonon keresztül 

történő elérhetőség biztosítása, a társaság – és minden, hasonló üzleti eljárást követő 

vállalkozás – arra kényszerül, hogy megváltoztassa az üzletviteli eljárását, melynek 

komoly gazdasági vonatkozásai lennének és hátrányosan hatnának az elektronikus 

kereskedelem fejlődésére is. Ezért a bíróság úgy döntött, hogy előzetes döntéshozatli 

eljárás keretében az Európai Unió Bíróságától kér értelmezést: egyrészt az irányelv 5. 

cikk 1) bekezdésének c) pontja alapján kötelezhető-e a szolgáltató a szerződés 

megkötését megelőzően telefonszámának közlésére, másrészt, amennyiben az első 

kérdésre a válasz nemleges, kötelezhető-e az érintett rendelkezés alapján a szolgáltató 

az elektronikus levelezési címén túlmenően egyéb kapcsolat-felvételi lehetőségeket is 

biztosítani, és amennyiben igen, a társaság által üzemeltetett online űrlap megfelel-e 

ennek a követelménynek.  

 

A kérdések által felvetett probléma jelentőségét jelzi, hogy az ügy kapcsán több 

tagállam is kifejtette – a sokszor ellentétes – álláspontját. Voltak tagállamok, melyek 

szerint a telefonon történő elérhetőség biztosítása alapvető feltétel,
693

 más tagállamok 

szerint ez nem következik az irányelv rendelkezéseiből. Colomer főtanácsnok 

meglehetősen előremutató indítványában arra az álláspontra helyezkedett, hogy az 

irányelv nem követeli meg a telefonon keresztül történő kapcsolatfelvétel 

lehetőségének a biztosítását, mert az nem feltétele a gyors, közvetlen és hatékony 

kommunikáció megvalósulásának, sőt, a szolgáltató nem kötelezhető az elektronikus 

levelezési címén túl egyéb elérhetőségek biztosítására a szerződéskötést 

megelőzően.
694

 Erre a megállapításra a főtanácsnok az irányelv rendelkezéseinek 

komplex – nyelvtani-, teleologikus és rendszertani – értelmezése során jutott el. A 

rendelkezés kapcsán értelmezendő kérdés, hogy mit tekinthetünk gyors, közvetlen és 

                                                 
693

Lásd például az olasz kormány álláspontját, mely szerint az irányelv rendelkezése nemcsak a telefont mint 

kommunikációs eszközt követeli meg, hanem az elektronikus levelezési cím mellett kötelezővé teszi másik 

kommunikációs eszköz alkalmazását is. Főtanácsnoki indítvány 25. pont 
694

 Főtanácsnoki indítvány 51. pont 
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hatékony kommunikációs eszköznek. Tekintettel a különböző nyelvi változatok 

közötti eltérésekre a nyelvtani értelmezés itt nem nyújtott megfelelő megoldást,
695

 

ezért az érintett rendelkezést annak rendszertani elhelyezkedése, valamint célja szerint 

kellett értelmezni. Az irányelv rendelkezésének komplex vizsgálatán túl azért is 

érdekes a főtanácsnoki indítvány, mert megjelenik szempontként, hogy az alkalmazott 

technológia mennyiben tud megfelelni az érintett szereplők bizalmi elvárásainak, 

illetve, hogy ennek következményeként a jogi szabályozás mennyiben tudja ezt 

segíteni vagy éppen hátráltatni. A piacon a bizalmat ugyanis a jogi és a technikai 

megoldások együttesen, egymást kiegészítve képesek fenntartani, illetve fejleszteni.
696

 

Éppen ezért fontos, hogy se a jogi szabályozás, se a joggyakorlat ne legyen a 

technológiai fejlődés gátja, és ne legyen gátja a technológiai fejlődés adta új 

környezetben megjelenő, annak előnyeit kihasználni igyekvő, a hagyományostól eltérő 

üzletviteli eljárások alkalmazásának és fejlődésének.
697

 Az esetleges korlátozás 

ugyanis nemcsak az érintett gazdasági szereplő szempontjából jelent hátrányt, hanem 

jelentős hatással van a belső piac megfelelő működésére, illetve az Európai Unió 

versenyképességére is. A főtanácsnoki indítvány elemzése e szempont miatt különösen 

fontos. A főtanácsnok miután megállapította a nyelvtani értelmezés 

eredménytelenségét, az irányelv szabályozási környezetére és célkitűzésére tekintettel 

tett kísérletet a „közvetlen és hatékony kommunikáció” kifejezés jelentésének a 

feloldására, melynek kapcsán négy alkérdés vizsgálatát tartotta szükségesnek: 1) a 

telefon a „közvetlen és hatékony kommunikáció” egyetlen eszköze-e, vagy van más 

lehetséges kommunikációs eszköz mely megfelel-e követelménynek; 2) az 

elektronikus levelezés hatékony eszköznek tekinthető-e az irányelv szempontjából; 3) 

összhangban áll-e az irányelv célkitűzéseivel a kizárólag elektronikus levelezési cím 

                                                 
695

 Az érintett rendelkezés nyelvtani értelmezése kapcsán a főtanácsnok szerint pusztán annyi következtetést 

lehet levonni, hogy „ a közösségi jogalkotó a rendelkezés számára olyan általános megfogalmazást keresett, 

amely a szolgáltatóval való közvetlen és hatékony kapcsolattartására alkalmas valamennyi adatot magában 

foglalja, és egyedül egy elektronikus levelezési cím közlését követeli meg elengedhetetlenül.” Főtanácsnoki 

indítvány 23. pont 
696

 Természetesen nem elfeledkezve a bizalom kulturális gyökereiről és szempontjairól. Az ügy által felvetett 

probléma szempontjából azonban most ennek az aspektusnak a jelentősége minimális a jogi szabályozáshoz és a 

technológiai megoldásokhoz viszonyítva, ezért erre ehelyütt most nem térek ki.  
697

 E körben felmerülhet ugyanis még az Alapjogi Charta vállalkozás szabadságát biztosító 16. cikkének az 

alkalmazhatósága és az azzal való összeegyeztethetőség kérdése is, hiszen ez arra kényszerítheti a 

vállalkozásokat, hogy az alapszolgáltásához nem kapcsolódó költséges rendszert hozzon létre. Lásd ehhez: a C-

70/10. sz. Scarlet Extended SA kontra Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs ügyben hozott ítélet 48. 

pontját. EBHT-ban még nem közzétett ítélet. 
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megkövetelése; 4) az alapügy tényállása alapján sérülnek-e, és ha igen, mennyiben a 

fogyasztók jogai.
698

 Ez utóbbi szempont azért különösen érdekes, mert az elektronikus 

kereskedelemről szóló irányelv nem kifejezetten fogyasztóvédelmi célú irányelv,
699

 

ezért annak értelmezése során e szempontra nem kellene figyelemmel lenni az 

általános tájékoztatási kötelezettség tekintetében.  

 

A főtanácsnok az indítványában arra a megállapításra jutott, hogy a „közvetlenség” a 

kommunikáció tekintetében nem a személyek közötti élő információcserét
700

 jelenti, 

hanem a kommunikáció abbéli minőségét, hogy az bármilyen közvetítő bevonása 

nélkül valósul meg.
701

 A kommunikáció hatékonyságát annak folyékonysága, 

folyamatossága adja,
702

 azaz az ügyfél a kérdéseire nem azonnali, de gyors választ 

kap.
703

 
704

 A hatékonyság ilyetén történő értelmezése csak a kommunikáció módján, 

formáján és lehetőségének elérhetőségén alapul. Természetesen a hatékony 

kommunikáció szempontjából legalább ilyen fontos annak tartalma is, erre 

vonatkozóan azonban az irányelv nem tartalmaz speciális rendelkezéseket.
705

  

Visszatérve a főtanácsok által követett vizsgálati szempontokra, azt lehet mondani, 

hogy a telefon nem az egyetlen olyan kommunikációs eszköz, mely a közvetlen és 

hatékony kommunikáció lehetőségét tudja biztosítni.
706

 

                                                 
698

 Főtanácsnoki indítvány 27. pont 
699

 Bár igaz, hogy számos preambulumbekezdése egyértelműen utal arra, hogy a hatékony fogyasztóvédelem 

elengedhetetlen feltétele a belső piac megfelelő működésének.  
700

 Az indítvány ennek kapcsán összeveti a szóbeli és az írásbeli kommunikációs technikákat, és arra a 

megállapításra jut, hogy abban az esetben, „ha a válaszadási idő nem túlzottan hosszú, az írásbeli forma nagyobb 

biztonságot nyújt, mivel rendszerint feltehető, hogy a válaszadásra körültekintőbben és megfontoltabban kerül 

sor, és maradandóságára tekintettel bizonyítékként tagadhatatlan előnnyel rendelkezik.” Lásd: Főtanácsnoki 

indítvány 30. pont. Nagyon érdekes, hogy a főtanácsnoki érvelésben megjelenik a információ tartalmával 

kapcsolatos szempont is, miközben az irányelv érintett rendelkezése a kommunikáció módjáról, és nem 

tartalmáról szól.  
701

 Főtanácsnoki indítvány 28. pont 
702

 Főtanácsnoki indítvány 32. pont 
703

 Főtanácsnoki indítvány 30. pont 
704

 Megjegyzendő, hogy az irányelv átültetéséről 2003-ban elkészített Bizottsági jelentés az érintett rendelkezést 

úgy értelmezi, hogy az a „gyors” kommunikációnak a követelményét támasztja a szolgáltatókkal szemben. Lásd: 

Jelentés...9. o. 4.2. pont 
705

 E kérdésre egyébként az uniós jog vonatkozó egyéb rendelkezéseit, illetve nem harmonizált terülten pedig a 

nemzeti jog rendelkezéseit kell alkalmazni.  
706

 Lásd: Főtanácsnoki indítvány 31 – 32. pontok. Érdekessége a főtanácsnoki indítványnak, hogy e kérdés 

kapcsán egymásnak ellentmondó érveléssel találkozhatunk a szövegben. Az indítvány 31. pontjában ugyanis a 

kommunkiáció hatékonyságát kérdőjelezi meg a főtanácsnok az olyan telefonos ügyfélszolgálatok esetében, ahol 

a hívást nem emberi, élő munkaerő fogadja, és a potenciális ügyfél egy automatikus menüvel kerül kapcsolatba, 

ahol azokat az opciókat kell kiválasztania, melyek a legközelebb állnak ahhoz, amiről információt szeretne 

kapni. Ezzel ellentétben a 32. pontban pedig már a telefont, mint a hatékony és közvetlen kommunikáció 
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A következő vizsgálandó kérdés, hogy az elektronikus levelezés az a kommunikáció 

hatékony eszközének tekinthető-e. A főtanácsnok indítványában a hatékony 

kommunikáció kérdéskörét az adott üzletviteli környezetnek megfelelő kontextusban 

vizsgálja.
707

 Ebben a körben a közeghez leginkább illő kommunikációs eszköznek az 

elektronikus levelezés tűnik, hiszen az információszolgáltatás, az előzetes 

kapcsolatfelvétel és a szerződéskötés is az online térben történik.
708

 Ebből következik, 

hogy a potenciális ügyfél mindezek tudatában fordul a kizárólag az interneten 

keresztül szolgáltatást nyújtó vállalkozóhoz, és ezzel mintegy elfogadja a szolgáltató 

által kínált kommunikációs csatornát. Az e-mailen keresztül történő kommunikáció 

azért lehet ésszerű az ilyen esetekben, mert a kizárólag interneten keresztül 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval szerződni kívánó személy valószínűleg már 

rendelkezik elektronikus levelezési címmel,
709

 ha pedig mégsem rendelkezne e-mail 

címmel, nem jelenthet számára különösebb nehézséget annak létrehozatala.
710

 A 

főtanácsnok érve nagyon helyesen a kereskedő és a vele szerződő ügyfél érdekeinek a 

kiegyenlítésén alapul, és  nem javasolja a kommunikációs csatorna elválasztását az 

adott üzleti környezettől pusztán azon az alapon, hogy az új kommunikációs 

csatornába vetett bizalom talán még nem kellően magas. A bizalmat más eszközökkel 

                                                                                                                                                         
biztosítására alkalmas egyik eszközként hivatkozza, nem megtéve azt a szükségszerűnek kínálkozó 

megkülönböztetést, hogy az olyan telefonos ügyfélszolgálat melyen csak előre megadott válaszokkal találkozhat 

a telefonáló, a kommunikáció hatékonysága nem minden esetben biztosított. Azaz a főtanácsnok bárminemű 

egyéb fenntartás nélkül elismeri a telefont mint a hatékony és közvetlen kommunikáció eszközét.  
707

 Nem különösebben jelentős, de a konzisztencia szempontjából érdekes a Főtanácsnok megállapítása, 

nevezetesen: „[a]z irányelv kifejezetten konkrét, az interneten keresztüli kereskedelmi kapcsolatok keretei között 

alkalmazható, amelyekben a kínált szolgáltatásokra vonatkozó információszolgáltatás, az előzetes 

kapcsolatfelvétel és maga a szerződéskötés is a hálózaton zajlik.” (Főtanácsnoki indítvány 34. pont). Az 

elektronikus kereskedelemre vonatkozó szabályozás egyik alapelve  a technológia semlegesség. Az irányelv is 

ezen az elven alapul, tehát nem kifejezetten az interneten mint technológiai platformon keresztül megvalósuló 

információs technológiai szolgáltatásokra vonatkozik, az interneten megvalósuló kereskedelem csak az egyik 

területe  az irányelv hatálya alá tartozó szolgáltatásoknak.  
708

 Lásd:  Főtanácsnoki indítvány 34. pont 
709

 Ahogy azt egy 2003-ban készített tanulmány is megállapította, a felhasználók előbb az internet egyéb előnyeit 

– pl. elektronikus levelezés – megismerve, megszeretve, az egyedi eseteket leszámítva legalább egy éves 

internethasználat után vállalkoznak elektronikus kereskedelemi szolgáltatások igénybevételére. Lásd: 

„Benchmarking E-commerce in the Information Society in Europe and the US”, készítette a SIBIS 2003-ban. A 

tanulmány rámutat, hogy „[e]-commerce buyers are, in fact, normally to be found among the more sophisticated 

Internet users; they tend to be Internet users spending a longer time online (more than 5 hours per week), with 

more than 2 years experience; they are also slightly more likely to be male and with a higher education than the 

average Internet user, and to belong to the 24-49 years age group. Actually, the most effective 

screening question to find e-commerce users is probably "when did you start to use the Internet" because almost 

no Internet user with less than 1 year experience purchases online.” Tanulmány 80. o. 
710

 Lásd:  Főtanácsnoki indítvány 35. pont 
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– pl. a titkosítási eljárások, személyes adatok védelme – kell megteremteni.
711

  

Mindezek alapján a harmadik kérdés vizsgálata kapcsán,
712

 a főtanácsnok arra a 

megállapításra jutott, hogy a telefonon történő kapcsolatfelvétel lehetőségének a 

kötelező biztosítása egyrészt nem lenne konzisztens az uniós jog távollévők közötti 

szerződésekre vonatkozó rendelkezései hátterében meghúzódó elvekkel,
713

 másrészt az 

elektronikus kereskedelem fejlődését is gátolhatja,
714

 hiszen túl azon, hogy növelheti a 

kínált szolgáltatások árát, akadályozhatja különösen a kis- és középvállalkozások 

esetében az új üzletviteli mód nyújtotta versenyelőny kihasználását is.
715

 Végezetül az 

indítvány kitér a fogyasztók védelmére, illetve a fogyasztók jogainak esetleges 

sérelmére is. Felmerülhet, hogy ennek a szempontnak a vizsgálata túl azon, hogy nem 

szükséges, jogilag nem is megalapozott. Az elektronikus kereskedelemi irányelv nem 

fogyasztóvédelmi irányelv, bár tény, hogy a fogyasztói bizalom megteremése és 

erősítése egyik célja az irányelvnek.
716

 Az irányelv 5. cikke nem enged eltérést a 

fogyasztónak nem minősülő igénybevevők tekintetében, ezért a fogyasztók érdekeinek 

védelme érdekében megjelenő esetleges szigorúbb szabályok előírása nem lehet 

indokolt. A fogyasztó védelmét az uniós jog egyéb, fogyasztóvédelmi rendelkezései 

alapján kell biztosítani. Az indítvány is kitér arra, hogy a fogyasztóvédelem eszméjére 

nem lehet hivatkozni, de nem a fentiek miatt, hanem mert még nem áll fenn 

szerződéses jogviszony a potenciális igénybevevők és a szolgáltató között, ezért nem 

áll fenn a fogyasztói érdekek sérülésének a lehetősége sem.
717

 Viszont épp az ebből 

levont következtetés miatt nagyon fontos kitérni a főtanácsnoki indítvány ezen részére. 

A főtanácsnok szerint a kommunikációs eszköz megválasztása az ajánlat részét 

képezi.
718

 Tagadhatatlan, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó 

                                                 
711

 Lásd: Főtanácsnoki indítvány 36 – 38. pontok. 
712

 Lásd: Főtanácsnoki indítvány 39 – 44. pontok. 
713

 A Főtanácsnok hivatkozik a a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló 

97/7/EK irányelv, valamint a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról szóló 

2002/65/EK irányelv rendelkezéseire. Főtanácsnoki indítvány 43. pont 
714

 Lásd: Főtanácsnoki indítvány 41. pont 
715

  Lásd: Főtanácsnoki indítvány 42. pont 
716

  Lásd: 7. preambulum-bekezdés 
717

  Lásd: Főtanácsnoki indítvány 45. pont 
718

 „A szolgáltató által használt eszköz része az ajánlatának; ha az ügyfél a kérdéseit nem írásban kívánja 

feltenni, vagy ha a személyes kapcsolatot részesíti előnyben, bármikor másik vállalkozáshoz fordulhat, amely 

telefonon (vagy akár ablaknál) válaszol. Az ügyfél így lemond egy ajánlatról egy olyan másik javára, amely 

jobban megfelel elvárásainak, mint ahogyan az árakat vagy a biztosítási feltételeket is összehasonlítja, éppen 
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szolgáltatók szempontjából ez egy kedvező értelmezési lehetőség, azonban felmerülhet 

problémaként, hogy az alkalmazott kommunikációs eszköz megválasztása mennyiben 

összeegyeztethető a tisztességtelen szerződési feltételek tilalmáról szóló uniós és 

nemzeti joggal.
719

  

 

Mindezek alapján a főtanácsnok arra a következtetésre jutott a feltett kérdések 

kapcsán, hogy az irányelv sem kifejezetten, sem közvetett módon nem követeli meg 

telefonszámnak a szolgáltató honlapján történő nyilvánosságra hozatalát,
720

 a 

szolgáltató honlapjának legalább az elektronikus levelezési címet tartalmaznia kell, 

egyéb kommunikációs csatorna biztosítása nem követelhető meg.
721

 Ha azonban másik 

kommunikációs csatorna biztosítása is megkövetelhető lenne, akkor a 

kapcsolatfelvételt biztosító online adatlap megfelel ennek a feltételnek.
722

  

 

Az Európai Unió Bírósága ítéletében nem azonosult a főtanácsnoki indítványban 

felvetett érvekkel, és az indítványban javasolt megoldáshoz képest visszafogottabb, a 

szolgáltatók szempontjából kevésbé előnyös válaszokat adott a feltett kérdésekre. 

Ítéletében ugyanis a Bíróság kimondta, hogy a szolgáltató az elektronikus levelezési 

címe mellett egyéb információkat is köteles közölni, amelyek gyors kapcsolatfelvételt, 

valamint közvetlen és hatékony kommunikációt tesznek lehetővé, azonban ez nem 

követeli meg a telefonszám közlését. Az olyan online kapcsolatfelvevő adatlap is 

megfelelő második kommunikációs lehetőség, amelynek segítségével a szolgáltatás 

igénybevevője az interneten a szolgáltatóhoz fordulhat, és amelyre a szolgáltató 

elektronikus levélben válaszol.
723

 Azonban, ha a szolgáltatás igénybevevője azért, mert 

a szolgáltatóval való elektronikus úton történő kapcsolatfelvételt követően nem fér 

hozzá az elektronikus hálózathoz a szolgáltatótól kéri a nem elektronikus 

                                                                                                                                                         
úgy, ahogyan az a személy jár el, aki szívesen állít be személyesen a bankjába, és aki a megtakarításait nem 

bízza olyan pénzügyi vállalkozásra, amely nem rendelkezik fióktelepekkel.” Főtanácsnoki indítvány 46. pont 
719

 E kérdésről, tekintettel a dolgozat kereteire, részletesen nem szólok. 
720

  Lásd: Főtanácsnoki indítvány 48. pont 
721

 Lásd: Főtanácsnoki indítvány 49. pont. A Főtanácsnok szerint „kiegészítő mechanizmust csak abban az 

esetben kellene kialakítani, ha az elektronikus levél a kapcsolat [gyors, hatékony és közvetlen] jellegét nem 

tudná biztosítani, aminek tekintetében vizsgálni kellene, hogy az 5. cikk (1) bekezdése c) pontjának a célkitűzése 

a telefonnal elérhető-e”. 
722

 Lásd: Főtanácsnoki indítvány 50. pont 
723

  Az irányelv ugyanis nem követeli meg a „párhuzamos és egyidejű” kommunikációt. Lásd: ítélet 34. pont 
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kommunikációs csatornához való hozzáférés lehetőségét, ezt számára biztosítani 

kell.
724

  

 

A Bíróság kiindulópontja az volt, hogy a digitális belső piacot nem szabad elválasztani 

a belső piac egyéb területeitől.
725

 Ugyanis, a Bíróság meglátása szerint, abban az 

esetben, ha a potenciális igénybevevő az elektronikus úton történő kapcsolatfelvételt 

követően bármilyen okból is, de nem fér hozzá az elektronikus hálózathoz, akkor nem 

tud szerződést kötni, és ki lesz zárva a piacról, ezért az elektronikus levelezési cím 

megadásán túl egyéb kommunikációs lehetőséget is biztosítania kell a szolgáltatónak. 

Az ilyen érvelés talán azért nem egyeztethető össze az irányelvvel, mert az irányelv 5. 

cikke nem a szerződéskötésről, és a szerződéskötést megelőző tájékoztatási 

kötelezettségéről, hanem a szolgáltató információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatásnyújtásához szükséges előzetes, általános tájékoztatási kötelezettségről 

szól. Hasonlóan téves a Bíróság hivatkozása az 5. cikk (1) bekezdésének a b) pontjára. 

Az érintett rendelkezés előírja, hogy a szolgáltató köteles telephelyének földrajzi címét 

közzétenni. A Bíróság ebből a rendelkezésből azt a következtetést vonta le, hogy a 

jogalkotó „a szolgáltatóval való kapcsolatteremtést és kommunikációt nem kívánta 

kizárólag az elektronikus levélben történő kommunikációra korlátozni, hanem a postai 

címet is hozzáférhetővé kívánta tenni a szolgáltatás igénybe vevője számára.”
726

 

Azonban a jogalkotó célja a földrajzi cím közzétételének megkövetelésével nem a 

kapcsolatfelvétel lehetőségének a biztosítása volt – hiszen akkor azt a kifejezetten a 

kapcsolatfelvételről és kommunikációról rendelkező 5. cikk (1) bekezdés c) pontjában 

helyezte volna el – hanem az érintett szolgáltató azonosíthatóságának a biztosítása 

annak érdekében, hogy a fogyasztók és potenciális egyéb igénybevevők nagyobb 

bizalommal lehessenek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások irányában. Az 

eredeti javaslat szerinti szöveg még nem tartalmazta a földrajzi kitételt, pusztán a 

szolgáltató címének megadását írta elő kötelezettségét.
727

 A földrajzi kitétel a tanácsi 

                                                 
724

  Lásd: Ítélet 40. pont 
725

  Lásd: ítélet 21. és 38. pontjai 
726

  Lásd: ítélet 18. pont 
727

  Lásd: COM (1998) 586 végső 42. o. 
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közös álláspont elfogadásakor jelent meg,
728

 és a célja, hogy a vállalkozó ne csak az 

internetes elérhetőségét – URL címét – adja meg, hanem szükség esetén lehetőség 

legyen a vállalkozóval történő hivatalos kapcsolatfelvételre (pl. bírósági iratok 

kézbesítése), illetve az áru visszaküldésére vagy a szolgáltatással kapcsolatos esetleges 

reklamációknak a megtételére.
729

 Ezért az érintett bekezdés éppen a vállalkozók 

érdekét szolgálja, míg a Bíróság értelmezésében ellenkező hatása lenne. Ugyanis ha a 

rendelkezést a Bíróság értelmezése szerint kell értelmezni, akkor abból a 

vállalkozóknak olyan kötelezettsége is keletkezik, hogy biztosítani kell a telephelyén 

az ügyfélfogadás lehetőségét, hiszen az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontja nem a 

postai címet követeli meg – azaz például postafiók adatokat –, hanem a földrajzi 

címet.
730

 A személyes ügyfélfogadás infrastrukturális és személyi feltételeinek 

megteremtése pedig még a telefonos ügyfélszolgálat fenntartásának a megköveteléstől 

is jelentősebb terhet róhat a vállalkozásokra. Ezért az irányelv szellemét és 

szabályozási célját tekintve nem helytálló a Bíróság érvelése, továbbá az ilyen 

értelmezés sértené az Alapjogi Charta vállalkozás szabadságát biztosító 16. cikkét is.   

 

A Bíróság azon megállapítása, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevevője azért, 

mert a szolgáltatóval való elektronikus úton történő kapcsolatfelvételt követően nem 

fér hozzá az elektronikus hálózathoz a szolgáltatótól kéri a nem elektronikus 

kommunikációs csatornához való hozzáférés lehetőségét, ezt számára biztosítani kell, 

szintén több gyakorlati problémát vethet fel. Nem vitatható, hogy a jogalkotó 5. cikk 

(1) bekezdése c) pontja szerinti közvetlen és hatékony kommunikáció lehetőségét 

folyamatosan biztosítani kell.
731

 Azonban a Bíróság nem adott garanciális szabályokat 

arra vonatkozóan, hogy milyen esetben kérheti az igénybevevő a nem elektronikus 

                                                 
728

  Lásd: Common position adopted by the Council with a view to the adoption of a Directive of the European 

Parliament and of the Council on certain legal aspects of Information Society services, in particular electronic 

commerce, in the Internal Market, 2000. február 8, 14263/99 ECO 419 CONSOM 80 CODEC 826, 30. o. 
729

 Lásd: Arno R. Lodder: Directive 2000/31/EC on certain legal aspects of information society services, in 

particular electronic commerce, in the Internal Market - Article by Article Comments, in Guide to European 

Union Law on E-Commerce, Vol. 4 elérhető az SSRN hálózatán, 77. o.  
730

 v.ö.: Bizottság: „[a]mikor egy fogyasztó a számítógépén keresztül elektronikus levél útján rendel meg egy 

terméket, [valóban] szükséges ismernie a szállító pontos címét?”, COM (1996) 36 végső 5. o. 
731

 Ez követelmény ugyanis szintén, expressis verbis nem szerepel az irányelvben, de az irányelv szellemét és 

célját tekintve léte elfogadható. Az irányelv 5. cikk (1) bekezdése ugyanis a kapcsolatfelvételi adatok folyamtos 

biztosításáról szól, nem pedig a kapcsolatfelvétel lehetőségéről. Természetes azonban, hogy a hatékonyság 

követelményéből levonható az a következtetés, hogy a kapcsolatfelvétel lehetőségének a folyamatosságát is 

biztosítani kell.  
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kommunikációs csatornán keresztül történő kapcsolat felvételi lehetőség biztosítását. 

A Bíróság érvelésében arra hivatkozik, hogy például „utazás, szabadság vagy 

kiküldetés”
732

 során elképzelhető, hogy a potenciális igénybevevő nem fér hozzá az 

elektronikus hálózathoz, ezért kérheti – és ebben az esetben a szolgáltató köteles – a 

más kommunikációs csatorna biztosítását. Látható, hogy a Bíróság példái alapján 

szinte bármilyen esetben, bármely igénybevevő tekintetében
733

 számolnia kell ezzel a 

szolgáltatónak, ami de facto megköveteli egy nem elektronikus kommunikációs 

csatorna fenntartását is. Továbbá nem tartalmaz arra vonatkozóan sem garanciális 

iránymutatást az ítélet, hogy a vállalkozó milyen szempontok alapján dönthet a kérés 

teljesítése tárgyában, vagy pedig annak mindenkor automatikusan eleget kell tennie.  

 

A fentiek alapján látható, hogy a Bíróság látszólag a vállalkozások számára kedvező 

ítélete az elektronikus kereskedelem fejlődését segítené, azonban a jogi bizonytalanság 

miatt jelentős költségek potenciális viselésére kötelezheti a szolgáltatókat. 

Természetesen nagyon nehéz helyzetben volt a Bíróság, mert az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások és a fogyasztók érdekei között 

kellett meghatározni a kényes egyensúlyi pontot. Abban az esetben ugyanis, ha 

lehetőséget teremt a vállalkozások számára a pusztán online kapcsolatfelvétel 

lehetőségére, az a vállalkozások számára kedvező, viszont a fogyasztók bizalmi 

szintjét hátrányosan érintheti, tekintve az új technológia adta bizonytalanságok körét, 

így hátrányos lehet a digitális belső piac fejlődése szempontjából. Ezért talán nagyobb 

teret lehetett volna engedi a Bíróság döntésében a főtanácsnoki indítványban vizsgált 

szempontoknak, ugyanis a főtanácsnoki indítvány nemcsak figyelembe veszi az 

érintett üzletviteli környezet és az érintett piaci szereplők valós jellegzetességeit, a 

jövőre vonatkozóan is jól alkalmazható elvek mentén született meg. A megszületett 

döntés esetében pedig, ha a Bíróság elveszi ujját a piaci szereplők érdekeit szem előtt 

tartó mérleg nyelvéről, az a szolgáltatások potenciális igénybevevőinek oldalára 

billenne el. A digitális belső piac megvalósulása és fejlődése érdekében viszont 

                                                 
732

 Lásd: ítélet 36.pont 
733

 Az esetleg megszorító értelmezés irányába mutathat a C-336/03. sz. easyCar (UK) Ltd v. Office of Fair 

Trading ügyben követett, akkor meglehetősen kiterjesztő értelmezést, mely végeredményben a fogyasztókkal 

szemben a vállalkozó javára kedvező értelmezésre vezetett. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy az easyCar 

ügyben a technológiai és egyéb üzletviteli környezet szintén nem indokolta az ilyen értelmezést.  
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elengedhetetlen, hogy a szabályozás a piaci szereplők között természetes,
734

 vagy a 

természetesnek megfelelő mesterséges
735

 érdekegyensúly alapján jöjjön létre.  

 

2.1.2. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó 

szolgáltató szerződéskötést megelőző speciális tájékoztatási 

kötelezettsége  

 

Az általános tájékoztatási kötelezettségen túlmenően a szerződéskötést megelőző, 

szerződéskötéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget az irányelv 10. cikke 

szabályozza, meghatározva annak mind formai feltételeit, mind tartalmi elemeit. A 

cikk rendelkezéseit egyaránt alkalmazni kell a fogyasztók, és a fogyasztónak nem 

minősülő szerződő felek viszonylatában, annyi megkötéssel, hogy bizonyos 

tájékoztatási elemek tekintetében a gazdálkodó szervezetek egymás közötti 

jogviszonyaikban az irányelvi rendelkezésektől eltérően is megállapodhatnak. Az 

irányelv azonban nem határozza meg, hogy miként kerülhet sor az ilyen 

megállapodásokra, különösen abban az esetben, ha egymással korábban még nem 

szerződő felek kívánnak szerződést kötni. Nem kerülhet sor ilyen megállapodásokra a 

szerződési és általános szerződési feltételekkel kapcsolatos tájékoztatási szabály 

kapcsán. Nemcsak a gazdálkodó szervezetek közötti szerződések, hanem a fogyasztói 

szerződések esetében is előírja az irányelv, hogy ezeket az információkat még az 

ajánlattételt megelőzően kell az igényvevők rendelkezésére bocsátani.
736

 Azaz, ezt a 

tájékoztatást az általános tájékoztatási kötelezettséghez hasonlóan, állandó jelleggel 

kell a szolgáltatónak biztosítania. Ésszerűnek tűnhet a kérdés, hogy ebben az esetben 

miért itt, és miért nem az általános tájékoztatási kötelezettség keretében szabályozza 

ezt a kérdést az irányelv. Erre választ adhat az irányelv amikor kimondja, hogy a 

szerződéskötést megelőző tájékoztatási szabályokat – az általános szerződési 

feltételekre vonatkozó szabálytól eltekintve – nem kell alkalmazni az olyan 

szerződésekre, amelyeket kizárólag elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű 

                                                 
734

  Amikor azt a piaci folyamatok alakítják ki. 
735

  A jogi szabályozás és a jogértelmezés alapján létrejövő egyensúly. 
736

  10. cikk (1) bekezdés 
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egyéni közlések útján kötöttek.
737

 Ez azonban felvet egy újabb kérdést, nevezetesen, 

hogy az irányelv a megkötött szerződés szempontjából határozza meg, hogy mikor 

nem kell alkalmazni ezeket a szabályokat. Így abban az esetben, ha több 

kommunikációs eszköz útján és módon történik az ajánlattétel és az elfogadás, akkor 

nem egyértelmű, hogy alkalmazandó a kivétel vagy sem. Bár az irányelv egy 

preambulum-bekezdésben
738

 utal arra, hogy a kivételek nem eredményezhetnek olyan 

helyzetet, amely lehetővé tenné, hogy az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások nyújtói kijátsszák az irányelv tájékoztatásra vonatkozó szabályait, 

azonban konkrét szabályokat e tekintetben nem tartalmaz az irányelv.  

 

A tájékoztatás tartalmi elemeit tekintve az irányelv alapján alapvetően három terület 

vonatkozásában kell a szolgáltatónak tájékoztatni a vele szerződni kívánó feleket. Az 

információk első köre a szerződéskötéshez szükséges technikai kérdésekkel 

kapcsolatos. Ennek keretében a szolgáltatónak tájékoztatást kell adnia a 

szerződéskötéshez szükséges technikai lépésekről; arról, hogy iktatja-e vagy sem a 

szolgáltató a megkötött szerződést, és az hozzáférhető lesz-e; a beviteli hibák 

ajánlattételt megelőző azonosításának és kijavításának technikai eszközeiről; valamint 

a szerződéskötés lehetséges nyelveiről.
739

 A szerződés megkötéséhez vezető 

lépésekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség nemcsak a szükséges technikai 

lépések megtételéről szóló tájékoztatást foglalja magába, hanem Nordhausen szerint 

azok jogi vonatkozásairól szóló tájékoztatást is.
740

 A szerződés nyelvének a megadása 

azért lényeges, mert a jogalkotó ezáltal kívánta elkerülni, hogy a fogyasztó számára 

ismeretlen nyelven kerüljön sor a szerződés megkötésére.
741

 Az információk második 

köre a szolgáltatóra vonatkozó magatartási kódexekkel, illetve azok elérhetőségével 

                                                 
737

 10. cikk (4) bekezdés 
738

 A 39. preambulum-bekezdés szerint „[a] kizárólag elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni 

közlések útján kötött szerződésekről szóló rendelkezésekre vonatkozóan – a szolgáltatandó adatok és az 

ajánlattétel tekintetében – ezen irányelv által előírt kivételek nem eredményezhetnek olyan helyzetet, amely 

lehetővé teszi, hogy az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtói kijátsszák az említett 

rendelkezéseket.” 
739

 10. cikk (1) bekezdés a) – d) pontok 
740

 Lásd: Nordhausen, Annette i.m. 104. o. 
741

 Érdekesség, hogy ezt a problémát a 2005/29/EK irányelv is érinti a megtévesztő mulasztásokat szabályozó 7. 

cikkben.  
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kapcsolatos.
742

 Míg az első körös információk valóban nem bírnak különösebb 

jelentőséggel az elektronikus levelezés útján kötött szerződések esetében, a 

magatartási kódexekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget indokolt lehetne a 

kivételt képező szerződéskötési módok esetén is előírni. Az információk harmadik 

köre a szerződési, illetve általános szerződési feltételekre vonatkozik.
743

 Ennek 

keretében a szolgáltatónak tájékoztatni kell ezekről az igénybevevőt,
744

 illetve 

gondoskodni kell arról, hogy ezek tárolhatók és később hozzáférhetőek legyenek.
745

 Ez 

azt jelenti, hogy a felhasználó által könnyen kinyomtatható vagy letölthető formában 

kell közzétenni az érintett információkat.
746

 A tájékoztatás formai követelményeit 

illetően az irányelv előírja, hogy az információkat világosan, átfogóan, és 

egyértelműen kell az igénybevevő rendelkezésére bocsátani.
747

 Az alapelv ezek 

alapján az, hogy az igénybevevő számára könnyen érthetően és pontosan kell a kívánt 

adatokat szolgáltatni. Azt, hogy e követelményeket miként kell értelmezni, az irányelv 

már nem határozza meg. 

 

                                                 
742

 10. cikk (2) bekezdés 
743

 10. cikk (3) bekezdés 
744

 Az irányelv magyar nyelvű szövege a feltételek „megküldéséről” szól, míg az angol nyelvű változat az 

iránybevevő részére történő biztosításról („provided to”).  
745

 v.ö.: UNCITRALModelltörvény irábeliség követelményével 
746

 Lásd: M. Demoulin: "Information et transparence sur les réseaux" in Le Commerce Électronique sur les 

rails?, Bruylant, Brussels, 2001, 125. o.  
747

 10. cikk (1) bekezdés 
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VI. Következtetések 

 

Az elektronikus kereskedelemre közvetlen vagy közvetett hatással bíró Európai Uniós 

szabályozás vizsgálata alapján a következő eredményekre jutottam: 

 

1. Európai Unióban az internet kereskedelmi célra történő felhasználásának 

megjelenésével majdhogynem egy időben megjelentek a szabályozási törekvések mind 

a politikai célkitűzések, mind pedig a konkrét jogi szabályozás kialakítása területén. 

Történt ez részben azért, mert az Európai Unió a jogi szabályozás megteremtésében az 

elektronikus kereskedelem megfelelő fejlődésének biztosítékát látta. Azonban 

felmerülhet a kétely, hogy a jogi szabályozás mintegy kódexszerű kialakítása esetleg 

korán született meg.
748

 Az Európai Unióban különösen nagy hangsúlyt fektettek az 

elektronikus kereskedelemre vonatkozó irányelv mielőbbi elfogadására, még azt 

megelőzően, hogy az elektronikus kereskedelem piaca elért volna egy bizonyos 

fejlettségi szintet. A kellő türelem hiánya azért lehetett veszélyes, mert így az Európai 

Unió önmaga akadályozta meg, hogy a tagállamokban az elektronikus kereskedelem 

egyes kérdéseit szabályozó nemzeti jogi megoldások kialakulhassanak, mintegy 

kreatív mintát és muníciót adva a megalkotandó uniós jogi rendelkezéseknek, hiszen 

láthatjuk, hogy több esetben az uniós jogi aktusok, másodlagos jogforrások 

szabályozási, elvi alapjai a nemzeti jogi alapokon, elveken és hagyományokon 

alapulnak, azoknak mintegy „legjobb gyakorlat” alapú gyűjteményei. A korai uniós 

jogalkotás szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetőségének a kérdését veti fel az 

a körülmény, hogy a megfelelő gazdasági környezet hiánya miatt nem is volt 

lehetősége a nemzeti jogalkotóknak és így a tagállami jogoknak a megfelelősség 

tesztje alapján történő megmérettetésre. Érdemes itt egy pillanatra az UNCITRAL 

modelltörvényeinek a sorsára gondolni.
749

 Az elektronikus kereskedelemről szóló 

                                                 
748

 vö: A nemzetközi kereskedelmi szabályok kapcsán Wiener kiemeli, hogy a kereskedelemre vonatkozó 

jogszabályok a kereskedői közösségek kialakulását követően, míg a vonatkozó nemzeti jogszabályok pedig 

hagyományosan ezen kereskedői közösségek tevékenységének a fényében, arra épülve születtek meg. Lásd: 

Wiener, Jarrod i.m. 191 – 192. o. 
749

 Ezen forrásoknak nem célja az elektronikus kereskedelemre vonatkozó globális jogi kereteknek a 

meghatározása, hanem pusztán egy szabályozási mintakén szolgálnak a nemzeti jogalkotók számára. Lásd: 

Polański, Przemysław Paul im. 73. o.  
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modelltörvény
750

 meglehetős sikerre tett szert a nemzeti jogalkotók körében az 

internetes gazdaság hajnalán.
751

 Azonban amikor kezdett egyre jobban kialakulni és 

megerősödni az elektronikus kereskedelem, a modelltörvény szabályait korábban 

átvevő államokban egy újabb szabályozási hullámnak lehettünk tanúi, mely során több 

esetben a modelltörvény szabályain túllépve a valós gazdasági folyamatokhoz és 

igényekhez alakíthatták az egyes államok a nemzeti szabályaikat. Ez az, amire az 

uniós irányelv korlátozottan ad lehetőséget. Míg az elektronikus kereskedelem az 

elmúlt egy évtizedben jelentős fejlődésen ment keresztül, nem történt meg az 

elektronikus kereskedelmi irányelv szabályainak érdemi felülvizsgálata és 

átdolgozása.
752

  

 

2. A vonatkozó jogforrások és az Európai Bíróság esetjogának áttekintése alapján úgy 

tűnik, hogy nem figyelhető meg olyan trend, amely érdemi eltérést mutatna az 

elsődleges jogforrások alkalmazása tekintetében az elektronikus kereskedelmi és a 

hagyományos kereskedelmi tranzankciók vonatkozásában. A másodlagos jogforrások 

vonatkozásában érzékelhető az elmozdulás a jogalkotói szerepet illetően, és egyre 

nagyobb lesz a szerepe az Európai Unió Bírósága által végzett jogértelmezésnek, 

gondoljunk csak akár az internetes autóbérleti szerződések speciális megítélésére vagy 

a keresőmotor szolgáltatók mentességének a kérdéseire. A jogalkotói hatáskör 

elbillenése veszélyes lehet a jogrendszer konzisztenciája, valamint a jogbiztonság 

szempontjából. Itt két vonatkozást érdemes kiemelni. Az első, hogy amennyiben a 

„jogalkotás” – azaz a valós gazdasági viszonyokat tényleges befolyásoló jogi 

szabályok, normák érdemi tartalmának a meghatározása – az értelmezés útján az 

Európai Unió Bíróságának a kezében van, elveszhetnek azok a garanciális szabályok, 

melyek az uniós jogalkotási eljárásokhoz kapcsolódnak, továbbá különös jelentősége 

lehet a főtanácsnok és az ügyben eljáró bírák szempontrendszereinek. A második 

problémakört pedig az uniós intézmények között egyébként is meglévő versengés 

                                                 
750

 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, elfogadás időpontja: 1996. június 12. 
751

 Lásd: Overby, A.B: Will cyberlaw be uniform?: an introduction to the UNCITRAL Model Law on Electronic 

Commerce, in: Tulane journal of international and comparative law (New Orleans, La.) 1999 (7) 219-310. o. 
752

 v.ö.: Summary of the results of the Public Consultation on the future of electronic commerce in the Internal 

Market and the implementation of the Directive on electronic commerce (2000/31/EC) 
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jelenti, egyrészt a jogalkotásban betöltött szerepvállalásuk, másrészt a megalkotandó 

joganyag tartalmát tekintve.  

 

3.  Az Európai Unió vonatkozó jogi aktusainak áttekintése azt mutatja, hogy a 

másodlagos jogforrások jelentős része a minimumharmonizáció elvét követte, teret 

hagyva ezáltal a nemzeti jogalkotónak a nemzeti jogi szabályozás kialakítása során az 

adott nemzeti érdekek bizonyos mértékű figyelembevételére. A 

minimumharmonizáción alapuló szabályozás a nemzeti jogok eltérőségéhez vezethet, 

mely további tranzakciós költségeket teremthet mind a kereskedők, mind pedig a 

fogyasztók számára. Bár tény, hogy nem elérhető olyan felmérés, részletes tanulmány 

mely konkrét számításokkal, tényekkel támasztotta volna alá, hogy a tagállami 

minimumszabályokon túlmutató nemzeti szabályozás a tényleges gátja a határon 

átnyúló elektronikus kereskedelemi tranzakciók fejlődésének. Ezt a Régiók Bizottsága 

is megjegyezte a fogyasztói jogokra vonatkozó irányelvjavaslat tárgyalása kapcsán. 

Továbbá, a Bizottsági javaslatok szintjén sem látható egységes álláspont a tagállami 

jogok eltérőségének és annak hatásai kapcsán, hiszen eltérően érvelt a Bizottság a 

fogyasztói jogok irányelvre illetve az egységes európai adásvételi jogra vonatkozó 

rendelettervezet tekintetében. 

 

4. Nemcsak az elektronikus kereskedelem szempontjából jelentős és megjelenő 

probléma, de e körben talán különösen megjelenik a különböző jogi aktusok nyelvi 

változati közötti különbség. Ez jelentős mértékben megnehezíti a jogalkalmazást. 

További, és ettől jelentősebb probléma a különböző másodlagos jogi aktusokban és 

bírósági ítéletekben és főtanácsnoki indítványokban fellelhető eltérések fogalmak, 

elvek alkalmazása kapcsán.  

 

5. Mint a jog által szabályozott legtöbb gazdasági területen, az elektronikus 

kereskedelem területén is különös jelentősége van a megfelelő önszabályozó 

mechnanizmusoknak, magatartási kódexeknek. Az elektronikus kereskedelmi irányelv 

kifejezetten hangsúlyozza ezek szükségességét.  
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6. A megfelelő vitarendezési mechanizmusok elérhetősége szintén elengedhetetlen 

feltétele az elektronikus kereskedelem fejlődésének. Bár ez politikai célkitűzésként 

nagyon régóta jelen van az Európai Unióban, konkrét, érdemi előrelépés sokáig, 

egészen 2011 decemberéig nem történt.  

 

 

7. A dolgozat tárgya, a bizalom vizsgálata kapcsán megállapítható, hogy a vizsgált jogi 

aktusok, esetjog alapján az Európai Unió jelenleg hatályos szabályozása nem mindig 

képes a heterogén európai kulturális és társadalmi térben a bizalom kellő mértékben 

történő erősítésére, azzal, hogy a jogi szabályozás csak az objektív bizalom 

erősítésének lehet az eszköze. A határon átnyúló ügyletek előmozdítása során azonban 

különös jelentősége van a szubjektív bizalom megteremtésének és erősítésének, 

melyre a jogi szabályozás nem minden esetben képes megfelelő megoldással szolgálni. 
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VII. A dolgozat összefoglalója 

 

A dolgozatomban azt vizsgálom, hogy az elektronikus kereskedelemre vonatkozó 

Európai Uniós jogi keretek miként kezelik az elektronikus kereskedelem során 

felmerülő egyes kérdéseket, mennyiben felelnek meg az elektronikus kereskedelem 

igényeinek, illetve mennyire tudják annak fejlődését elősegíteni. Az elektronikus 

kereskedelem fejlődése alapvetően függ a gazdasági környezet bizalmi szintjétől. A 

gazdasági környezet bizalmi szintje nemcsak a gazdálkodó szervezetek egymás 

közötti, vagy a fogyasztók irányában fennálló bizalmi kérdéseit foglalja magában, 

hanem a gazdálkodó szervezetek valamint a fogyasztók és a kormányzat, állam közötti 

bizalmi szintet is. Ennek megfelelően a jogi szabályozásnak a bizalmi szint alakulására 

vonatkozó hatását vizsgálom.  

  

Az Európai Unió jogrendjének megfelelően, az elektronikus kereskedelmi 

tranzakciókra alkalmazandó szabályok megtalálhatóak mind az elsődleges jogban, 

mind pedig a másodlagos jogforrások között, melyek alkalmazása és értelmezése 

tekintetében elengedhetetlen szerepe van az Európai Unió Bíróságának. Az elsődleges 

jog kifejezetten nem szól az elektronikus kereskedelemről illetve annak jogi 

vonatkozásairól, azonban az elektronikus kereskedelem kapcsán is megfelelően 

alkalmazódóak az elsődleges jog, az Alapszerződés belső piaccal és egyéb 

szakpolitikákkal kapcsolatos rendelkezései. Hasonlóan, az elektronikus kereskedelem 

területén megjelenő jogforrások jogalkotási alapja is az Alapszerződés 

rendelkezéseiben jelenik meg, illetve az Európai Unió Bíróságának a jogfejlesztő 

tevékenységének alapját jelentő eljárás alapjai is. Továbbá, bár nem találkozhatunk 

kifejezetten az elektronikus kereskedelemre vonatkozó szakpolitikával, azonban egyéb 

szakpolitikák megfelelő érvényesítése az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos 

jogalkotás során is megjelenő követelmény. Az Alapszerződésen túl, az Alapjogi 

Charta rendelkezései között sem találunk az elektronikus kereskedelmi tranzakciókat 

közvetlenül szabályozó rendelkezéseket, azonban bizonyos alapjogok, mint például a 

vállalkozás szabadsága az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó uniós 

szabályok alkalmazása esetében is megfelelő érvényesülést kívánnak. Az Európai 
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Unió jogalkotásában az elektronikus kereskedelmi tranzakciókra vonatkozó 

másodlagos jogforrások halmaza meglehetősen tág. A másodlagos jogforrások között 

találunk kifejezetten az elektronikus kereskedelemi tranzakciókat szabályozó 

jogforrásokat, de olyan általános jogforrásokat is, melyek nem kifejezetten az 

elektronikus kereskedelemi tranzakciókra vonatkoznak, azonban azokra is 

alkalmazandóak. 

 

Tekintve a dolgozat terjedelmi korlátait, az négy nagyobb egységre tagolt.  

 

Az első részben elsődlegesen az Alapszerződésnek a belső piacra vonatkozó 

rendelkezéseit vizsgálom az elektronikus kereskedelemre gyakorolt hatásuk 

szempontjából. Az európai gazdasági együttműködés alapjait az Alapszerződés 

tartalmazza, ezért bármilyen politikai irányvonal vagy másodlagos jogforrás csak az 

elsődleges jogforrás alapján és mentén létezhet. Az elsődleges jogforrás vonatkozó 

rendelkezéseinek az elemzése körében elsősorban azt vizsgálom, hogy az elsődleges 

jog szabályainak alkalmazása során felmerülhet-e, hogy azokat az elektronikus 

kereskedelem vonatkozásában eltérően kell alkalmazni.  

 

Az értekezés második részében az Európai Unió információs társadalomra vonatkozó 

politikai akcióterveit, célkitűzéseit, programjait tekintem át. Ez különösen fontos része 

a dolgozatnak, mert bemutatja, hogy miként alakult, fejlődött az Európai Unióban 

egyrészt az elérendő cél meghatározása, másrészt a cél elérésének az eszköztára, 

melynek elemei az elektronikus kereskedelem jogi vonatkozásait szabályozni igyekvő 

másodlagos jogforrások. Érdekes vonala a politikai akcióterveknek és egyéb 

programoknak a bizalom folyamatos keresése, és a bizalomerősítő intézkedések 

megtételének folyamatos elhatározása.  

 

A harmadik része a dolgozatnak az elektronikus kereskedelemre vonatkozó Európai 

Uniós másodlagos jogforrásait, mint a piaci bizalom megteremtésének lehetséges 

eszközeit tekinti át.  
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Az értekezés negyedik része az elektronikus kereskedelemi tranzakciók 

vonatkozásában vizsgálja az Európai Unió egyes másodlagos jogforrásait a bizalom 

szempontjából két legjelentősebb elemére fókuszálva. Egyrészt a jogérvényesítéshez 

kapcsolódón a kollíziós jogi és joghatósági kérdésekkel foglalkozom. Másrészt a 

szerződéskötést megelőző, a bizalmi szint alakulása szempontjából jelentős kérdések 

közül az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató 

tájékoztatási kötelezettségével kapcsolatos szabályokat, kérdéseket vizsgálom. 

Természetesen a szerződéskötést megelőzően, a bizalmi szintre ható tényező lehet még 

a reklámmal, kereskedelmi kommunikációval és a kereskedelemi gyakorlatokkal 

kapcsolatos szabályozás is.  Ezeket a kérdéseket részletesen nem tárgyaltam, mert e 

körben az elektronikus kereskedelem szempontjából általában nem jelennek meg az 

általános szabályoktól eltérő szabályok. Bár sajátos kérdés a kéretlen kereskedelemi 

kommunikáció problémája, a probléma általános megemlítésén túl szintén nem szólok 

erről a kérdésről sem részletesebben, mert egyrészt terjedelmét tekintve egy külön 

értekezés tárgyát képezhetné, másrészt mivel az ügylet létrejöttével és teljesítésével 

kapcsolatban nincs közvetlen jelentősége, nem kapcsolódik szorosan a vizsgálat 

tárgyához. Az értekezésben nem tárgyalom a szerződés teljesítésére vonatkozó 

szabályokat, a hibás teljesítés valamint a szavatosság és jótállás szabályait, mert bár a 

hibás teljesítéstől való félelem a fogyasztói bizalomdeficit egyik oka, azonban az 

elektronikus kereskedelem vonatkozásában nem találkozunk speciális, az általánostól 

eltérő szabályokkal.   

 

Az értekezés a végén természetesen az összegzéssel, a következtetések levonásával 

zárul. 
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VIII. Summary of the dissertation  

 

 

The dissertation examines that to what extend can the EU regulatory framework of 

electronic commerce transactions meet the needs of the market and contribute to its 

development. The development of electronic commerce essentially depends on the 

level of trust among the traders, between the consumers and traders, and also, between 

the traders and national laws and law enforcement authorities. The research examined 

the impact that the legal regulation can have on the level of trust.  

 

Due to the nature of European Union law, both the primary and secondary sources of 

European Union law contain provisions effecting electronic commerce within the 

internal market. And of course, the Court of Justice of the European Union has an 

inevitable role in the interpretation of these sources that cannot be overlooked. 

Although the primary sources of European Union law do not specially deal with the 

issue of electronic commerce, the Treaty provisions on the internal market and some 

special policies are applicable in the context of electronic commerce as well. Similarly, 

the necessary legal grounds for the adoption of secondary sources in this field, and 

also, for the procedures of the Court of Justice of the European Union are in the Treaty 

as well. Beyond the Treaty provisions, certain provisions of the Charter of 

Fundamental Rights have also relevance when one would apply the different sources 

of European Union dealing directly or indirectly with issues of electronic commerce. 

The set of secondary sources of European Union law affecting electronic commerce is 

quite extensive, and comprises of sources that are designed especially for electronic 

commerce and more general sources that among other issues are applicable in the 

context of electronic commerce as well.    

 

The dissertation, with regard to the limitations concerning its length, is divided into 

four main parts. 
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In the first part I examine the internal market provisions of the Treaty with regard to 

their impact on electronic commerce. The fundamentals of the European economic 

cooperation are enshrined in the Treaty, therefore the different policy initiatives of the 

European Union and the secondary sources of European Union law can exists only 

based on the Treaty, and within the boundaries set by the Treaty. During the 

examination of the internal market provisions of the Treaty in the field of electronic 

commerce I investigated that how these provisions are applied in this area and that 

whether the Court of Justice of the European Union applies different test when applies 

these provisions not in the traditional commercial transactions but in the context of 

electronic commerce. 

 

The second part of the dissertation is devoted to the examination and analysis of the 

different EU policy initiatives and actions adopted in the area of information society. 

This part is an especially important part of the thesis, since it investigates how the 

European Union aimed to set the objectives over the time, and also, that what 

measures were proposed to achieve the desired results. The results in many cases were 

the different pieces of secondary sources.  An interesting feature of the policy 

initiatives, plans and actions is the continuous search for the proper means to achieve 

the desired level of trust.  

 

The third part provides an overview of the relevant secondary sources of European 

Union law, structured and grouped in an order to show their relevance from the point 

of view of building trust in the electronic commerce market.  

 

The forth part of the dissertation examines some of the secondary sources of European 

Union law. The main aim of this part is to illustrate that what kind of regulatory 

measures were adopted at European level to tackle some of the challenges posed by 

electronic commerce. Of course, I do not aim to examine all the relevant legal sources 

in this regard. The focus is on the two that might be the two fundamental ones from the 

point of view of building trust in the electronic commerce market: the first relates to 

the private international law aspects of the enforcement of contractual rights, and the 
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second aims to enhance the level of trust in the information society service providers. 

Certainly, in the pre-contractual phase the level of trust is impacted by the rules on 

advertising, commercial communication and commercial practices. However, I do not 

discuss these issues in the dissertation since in these aspects the general rules apply, 

and there are no special rules especially designed for electronic commerce in this area. 

Although there are special rules dealing with the problem of unsolicited commercial 

communications, however I do not examine this question in the dissertation for two 

reasons: first, a proper discussion of this topic would require a separate dissertation, 

and second, this issue does not have a direct relevance from the point of view of the 

realization of a transaction and performance of contractual obligation, therefore it is 

not closely related to the narrow subject matter of the research. Although the research 

covered but the dissertation does not discuss the rules dealing with issues of the 

performance of contracts, contractual rights and guarantees. The research covered the 

examination of these issues only because the fear of the traders’ defective performance 

is one of the grounds why the consumers might have low confidence in electronic 

commerce. However, for these matters the general rules apply since there are no 

special rules designed for electronic commerce transaction in this area either.  

 

The dissertation ends with the part on conclusions of the findings of the research.  

 

Based on the findings of the research covered by the dissertation the following 

conclusions can be made: 

 

1. The first EU attempts to regulate certain aspects of the internet and internet 

activities emerged almost at the same time as businesses in the European Union started 

to use the internet for commercial purposes. The European Union and more 

particularly the Commission acted on the belief that the legal regulation of certain 

aspects of electronic commerce would foster the development of electronic commerce. 

However, the concern that whether the early EU-wide regulation of electronic 

commerce in 2000 was too early can be a valid one. The early regulation of electronic 

commerce at EU level prevented the member states from the opportunity to invent and 
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develop their own solutions in their national laws for the legal challenges posed by the 

development of electronic commerce. Therefore the national laws could not have been 

tested as to their possible efficiency and adequacy either. On the other hand, the fact 

that since its adoption in 2000 the directive on electronic commerce has not been 

modified might show the satisfaction of the member states with both the directive and 

the fact that these issues are regulated at EU level.  

 

2. Based on the examination and analysis of the relevant legal sources and case law, it 

seems that the Court of Justice of the European Union applies the same test for 

electronic commerce transactions and traditional transactions. However, the 

importance of the interpretation of EU law provided by the Court of Justice of the 

European Union is increasing regarding the application of the secondary sources of EU 

law. It is enough to think about the characterization of car rental services concluded 

online or the liability rules applicable to intermediary services providers providing 

search engine services. 

 

3. Most of the secondary legal sources affecting electronic commerce are based on the 

principle of minimum harmonization leaving room for the member states to adopt 

rules in line with their respective national interests. Although in many cases there are 

no studies available showing that the rules in the national laws going beyond that of 

the directives based on minimum harmonization would have deterrent effects on cross-

border electronic commerce, the differences among the harmonized national laws can 

increase the transactional costs for both the businesses and consumers.  

 

4. Although it is not special only to the pieces of EU law affecting electronic 

commerce, it is important to note that the differences among the different language 

versions of the respective legal sources can increase the uncertainty concerning the 

application of these laws.   

 

5. Although adopting binding laws can be a good option to regulate certain areas of 

business activities, in the area of electronic commerce self-regulation and codes of 
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conduct should play an important role. The need for self-regulation and codes of 

conduct is also emphasized in the directive on electronic commerce itself.  

 

6. The development of electronic commerce to a large extend depends on the available 

of adequate dispute resolution mechanisms tailored especially to the needs of 

electronic commerce. Although the need for such dispute resolution mechanisms had 

been emphasized as policy objectives at the EU-level, up until December of 2011 no 

effective steps were taken. 

 

7. Regarding the examination of the subject of the research the conclusion can be 

made that the current framework of the relevant legal sources of the European Union is 

not capable of ensuring the desired level of trust in the heterogeneous European 

cultural and legal sphere. 
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folyamatos gyakorlásának elősegítéséről HL L 77., 1998.3.14., 36—43. o. 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/44/EK irányelve a fogyasztási cikkek 

adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól (HL L 171., 

1999.7.7., 12—16. o.)  

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/93/EK irányelve (1999. december 13.) az 

elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről HL L 13., 2000.1.19., 

12—20. o. 

 

A Tanács 44/2001/EK rendelete (2000. december 22.) a polgári és kereskedelmi 

ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, HL 

L 12., 2001.1.16., 1—23. o. 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső 

piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az 

elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről 

szóló irányelv) HL L 178., 2000.7.17., 1—16. o. 
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Az Európai Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve (2001. május 22.) az 

információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 

összehangolásáról HL L 167., 2001.6.22., 10—19. o. 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/19/EK irányelve (2002. március 7.) az 

elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, 

valamint azok összekapcsolásáról (Hozzáférési irányelv) HL L 108., 2002.4.24., 7—

20. o. 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/20/EK irányelve (2002. március 7.) az 

elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások 

engedélyezéséről (Engedélyezési irányelv) HL L 108., 2002.4.24., 21—32. o. 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irányelve (2002. március 7.) az 

elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös 

keretszabályozásáról (Keretirányelv) HL L 108., 2002.4.24., 33—50. o. 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/22/EK irányelve (2002. március 7.) az 

egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról 

(Egyetemes szolgáltatási irányelv) HL L 108., 2002.4.24., 51—77. o. 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az 

elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a 

magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) HL L 201., 

2002.7.31., 37—47. o. 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 676/2002/ EK határozata (2002. március 7.) az 

Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról (Rádióspektrum-

határozat) HL L 108., 2002.4.24., 1—6. o.  

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a belső 

piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 

98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 

2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról („Irányelv a 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”) (EGT vonatkozású szöveg) HL L 149., 

2005.6.11., 22—39. 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., 2. és 3. cikkek.  

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK rendelete (2004. október 27.) a 

fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti 

együttműködésről („Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről”) HL L 364., 

2004.12.9., 1—11. o. 
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Az Európai Parlament és a Tanács 864/2007/EK rendelete (2007. július 11. ) a 

szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról (Róma II.) HL L 199., 

2007.7.31., 40—49. o. 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a 

szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) HL L 177., 2008.7.4., 

6—16. o. 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve ( 2009. szeptember 16. ) az 

elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, 

folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv 

módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT-

vonatkozású szöveg)  HL L 267., 2009.10.10., 7—17. o. 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve ( 2011. október 25. ) a 

fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv 

és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, HL L 

304., 2011.11.22., 64—88. o.  

 

Fontosabb javaslatok, előkészítő iratok, közlemények:
753

 

 

Bizottság Zöld Könyve a fogyasztók jogainak bíróság előtti érvényesítéséről és a 

fogyasztói jogviták rendezéséről a belső piacon (COM (93) 576 végső) 

  

Közös Álláspont 19/95, 4 cikk (2) bekezdés, HL 1995 C288, 1. o.  

 

„Europe at the Forefront of the Global Information Society: Rolling Action Plan” 

(COM (96) 607 02/11/96) 

 

„Standardization and the Global Information Society” (COM (96) 359 final 24/06/96) 

 

“Illegal and Harmful Content on the Internet” (COM (96) 487 16/10/96) 

 

“Learning in the Information Society – Action Plan for a European education 

initiative” (COM (96) 471 02/10/96) 

 

“The Protection of Minors and Human Dignity in Audiovisual and Information 

Services” (COM (96) 483 16/10/96) 

 

Green Papers “Living and Working in the Information Society” (COM (96) 389 

24/07/96);     

 

„Putting Services to Work” CSE (96) 6 final 27/11/96     

                                                 
753

 A dolgozat elkészítése során elérhető nyelvi változat kerül megjelölésre.  
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„Europe at the Forefront of the Global Information Society: Rolling Action Plan” 

(COM (96) 607 02/11/96) 

 

UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, elfogadás időpontja: 1996. június 

12.  

 

Guide to Enactment the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, 1996 

(1998)  

 

Decision on the common position established by the Council with a view to the 

adoption of a European Parliament and Council Directive on the protection of 

consumers in respect of distance contracts (C4-0369/95 - 00/0411(COD)) (Codecision 

procedure: second reading) HL C 17, 22.1.1996, 51 o. 

 

1997 OECD Cryptography Guidelines: Recommendation of the Council, 1997 március 

27. 

 

A European Initiative in Electronic Commerce – Communication to the European 

Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of 

the Regions, 15/04/97, COM (97) 157 végső 

 

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the 

Economic and social Committee and the Committee of the regions - Ensuring security 

and trust in electronic communication - Towards a European framework for digital 

signatures and encryption, COM(97)503, 1997. október 8. 

 

Proposal for a Council Act establishing the Convention on Jurisdiction and the 

Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters in the 

Member States of the European Union, COM(97) 609 végleges, HL 98/C 33/05  

 

Commission communication to the Council and the European Parliament "towards 

greater efficiency in obtaining and enforcing judgments in the European Union' 

Hivatalos Lap 1998 C33 3.o.  

 

Proposal for a European Parliament and Council Directive on certain legal aspects of 

electronic commerce in the internal market, COM/98/0586 végső - COD 98/0325 

 

European Parliament legislative resolution on the Council common position for 

adopting a European Parliament and Council directive on certain legal aspects of 

Information Society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market 

(14263/1/1999 - C5-0099/2000 – 1998/0325(COD)) HL C 041, 2001.02.07.,  38. o. 

 

Javaslat a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról valamint az ítéletek 

elismeréséről és végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre vonatkozóan, COM (1999) 

348 végső, Hivatalos Lap 1999 C 376 1. o. 
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A 44/2001 rendeletet 15. és 73. cikkére vonatkozó tanácsi és bizottsági közös 

nyilatkozat, elérhető: 

http://ec.europa.eu/civiljustice/homepage/homepage_ec_en_declaration.pdf 

 

Recommendation for second reading on the Council common position for adopting a 

European Parliament and Council directive on certain legal aspects of Information 

Society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive 

on electronic commerce) (14263/1/1999 C5-0099/2000 1998/0325(COD)) A5-

0106/2000 végső 

 

Europe - An information society for all - Communication on a Commission initiative 

for the special European Council of Lisbon, 2000. március 23 -24, COM (99) 0687 

végső  

 

Opinion of the Economic and Social Committee on the ‘Proposal for a European 

Parliament and Council Directive on certain legal aspects of electronic commerce in 

the internal market, (1999/C 169/14) HL C 169., 1999.6.16. 

 

14263/99 ADD 1 ECO 419 CONSOM 80 CODEC 826 (2000. február 8.) 

 

14263/1/99 REV 1 ECO 419 CONSOM 80 CODEC 826 (2000. február 8.) 

 

Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the 

second subparagraph of Article 251 (2) of the EC-Treaty concerning the Council 

common position on the proposal for a Directive on certain legal aspects of 

Information Society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market 

("Directive on Electronic Commerce") /* SEC/2000/0386 final - COD 98/0325 */ 

 

eEurope - An Information Society for all - Progress report for the Special European 

Council on Employment, Economic reforms and social cohesion towards a Europe 

based on innovation and knowledge Lisbon, 23 and 24 March 2000, COM (2000) 

0130 végső 

 

Commission Working Document on the creation of a European Extra-Judicial 

Network, SEC(2000)405. Létrehozta: Council Resolution of 25 May 2000 on a 

Community-wide network of national bodies for the extra-judicial settlement of 

consumer disputes (HL 2000 C 155 1.o.). 

 

eEurope 2002 - An Information society for all - Draft Action Plan prepared by the 

European Commission for the European Council in Feira - 19-20 June 2000, COM 

(2000) 0330 végső 

 

eEurope 2002 - An Information Society For All Action Plan prepared by the Council 

and the European Commission for the Feira European Council 19-20 June 2000, 2000 

június 14.  
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Communication from the Commission to the Council and European Parliament - The 

eEurope 2002 update prepared by the European Commission for the European Council 

in Nice, 7th and 8th December 2000, COM/2000/0783 végső 

 

Common position adopted by the Council with a view to the adoption of a Directive of 

the European Parliament and of the Council on certain legal aspects of Information 

Society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market, 2000. 

február 8, 14263/99 ECO 419 CONSOM 80 CODEC 826, 30. o. 

 

Opinion of the Economic and Social Committee on the Proposal for a Council 

Regulation (EC) on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgements in 

civil and commercial matters (COM(1999) 348 final – 99/0154(CNS)) 2000. március 

1. HL. 2000. C 117 6. o.  

 

Report on the proposal for a Council regulation on jurisdiction and the recognition and 

enforcement of judgements in civil and commercial matters (COM(1999) 348 – C5 

0169/1999 – 1999/0154(CNS)), Rapporteur: Diana Wallis, A5-0253/2000, 2000. 

szeptember 18.  

 

Report on the proposal for a Council regulation on jurisdiction and the recognition and 

enforcement of judgements in civil and commercial matters (COM(1999) 348 – C5 

0169/1999 – 1999/0154(CNS)), Rapporteur: Diana Wallis, A5-0253/2000, 2000. 

szeptember 21.  

 

Amended proposal for a Council Regulation on jurisdiction and the recognition and 

enforcement of judgments in civil and commercial matters, COM(2000)689 végső, 

1999/0154 (CNS), 2000. október 26.  

 

2314th Council meeting- JUSTICE, HOME AFFAIRS AND CIVIL PROTECTION -

Brussels, 30 November and 1 December 2000, Conseil/00/457 13865/00 (Presse 457)  

 

European Parliament legislative resolution on the Council common position for 

adopting a European Parliament and Council directive on certain legal aspects of 

Information Society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market 

(14263/1/1999 / C5-0099/2000 / 1998/0325(COD)), A5-0106/2000, HL 2001 C  41 

38.o.  

 

Commission Communication of 13 March 2001 on eEurope 2002: Impact and 

Priorities A communication to the Spring European Council in Stockholm, 23-24 

March 2001, COM(2001) 140 végső, a Hivatalos Lapban nem közzétett. 

 

A fogyasztóvédelemről szóló Zöldkönyv 2001, COM (2001) 531 végső 

 

Európai Versenyképességi Jelentés 2001, 3. Fejezet: Információs és kommunikációs 

technológiák és a termelés és produktivitás növekedése, elérhető: 
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http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/competitiveness/doc/competitiveness_r

eport_2001/  

 

Commission Staff Working Document on "B2B Internet trading platforms: 

Opportunities and barriers for SMEs - A first assessment" SEC (2002) 1217  

 

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - eEurope 

Benchmarking Report - eEurope 2002, COM (2002) 0062 végső 

 

A Bizottság, a Tanács, az Európai Parlament, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a 

Régiók Bizottságának közleménye: eEurópa 2005: Információs társadalom 

mindenkinek (COM/2002/0263 végső)  

 

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - eEurope 2002 

Final Report, COM (2003) 0066 végső 

 

Council Resolution on the implementation of the eEurope 2005 Action Plan, 5197/03, 

2003  

 

„Benchmarking E-commerce in the Information Society in Europe and the US”, 

készítette a SIBIS 2003-ban 

 

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 

eEurope 2005 Mid-term Review, COM (2004) 0108 végső 

 

Communication from the Commission - Withdrawal of Commission Proposals which 

are no longer of topical interest, COM(2004) 542 végleges 

 

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági 

es Szociális Bizottságnak es a Régiók Bizottságának - Az európai információs 

társadalom kihívásai 2005 után, COM (2004) 0757 végleges 

 

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the 

European Economic and Social Committee "Enhancing Trust and Confidence in 

Business-to-Business Electronic Markets" SEC(2004) 930, COM (2004) 0479 végső 

 

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - 

eEurope 2005 Mid-term Review, COM (2004) 0108 végső 

 

Regulatory framework for electronic communications in the European Union, Európai 

Bizottság, DG Competition, Brüsszel – Luxemburg 2005.   
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Information Society Benchmarking Report, 2005 

elérhető:http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/index_en.htm 

 

Javaslat az Európai parlament és a Tanács rendelete a szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jogról (Róma I) COM(2005) 650 végleges  

 

Jelentés a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I) szóló európai 

parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2005)0650 – C6–

0441/2005 – 2005/0261(COD)), Előadó: Maria Berger, A6-0450/2007, 2007. 

november 21.  

 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2007. november 29-én került 

elfogadásra a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I). szóló 

.../2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (EP-

PE_TC1-COD(2005)0261), EP-PE_TC1-COD(2005)0261, 2007. november 29.  

 

Commission staff working paper - Communication from the Commission - “i2010 - A 

European Information Society for growth and employment” - Extended impact 

assessment COM (2005) 229 végleges, SEC (2005) 0717 végleges 

 

EP-PE_TC1-COD (2005) 0261  

 

Jelentés az elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről szóló 

1999/93/EK irányelv működéséről, COM(2006) 120 végleges 

 

Green Paper on the Review of the Consumer Acquis, COM(2006) 744 végső 

 

Kézikönyv a szolgáltatási irányelv végrehajtásáról, 2007 

 

Az egységes piacról szóló Bizottsági jelentésre (COM(2007) 724 végleges) 

 

CILT (National Centre for Languages – Nemzetközi Nyelvközpont), Effects on the 

European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise, 2007. 

 

Study on the Liability of Internet Intermediaries, készítette: Thibault Verbiest (ULYS), 

Prof. Dr. Gerald Spindler (University of Göttingen), Giovanni Maria Riccio 

(University of Salerno), Aurélie Van der Perre (CRID), 2007. november 12. 

 

A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági 

és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Egységes piac a 21. századi 

Európa számára, COM(2007) 725 végleges, {SEC(2007) 1517} {SEC(2007) 1518} 

{SEC(2007) 1519} {SEC(2007) 1520} {SEC(2007) 1521}, COM (2007) 0724 

végleges 

 

CRE 29/11/2007 - 5 
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Promoting confidence in electronic commerce: legal issues on international use of 

electronic authentication and signature methods. New York, UN, 2008. United Nations 

Commission on International Trade Law. United Nations publication, sales no. 

E.09.V.4., 17 – 27. o 

 

Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági 

és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Előkészületek Európa digitális 

jövőjéhez az - i2010 félidős értékelése {SEC(2008) 470} COM/2008/0199 végleges  

 

Javaslat: az Európai parlament és a Tanács irányelve a fogyasztók jogairól 

{SEC(2008) 2544} {SEC(2008) 2545} {SEC(2008) 2547}, COM (2008) 614 végleges 

- COD 2008/0196 */ 

 

Report of the Expert Group on B2B Internet trading platforms, Final report, elérhető: 

http://www.innovationpole.eu/wp-content/uploads/2008/10/fi_00185.pdf 

 

Special Eurobarometer 298: ‘Consumer protection in the internal market’ (2008). 

 

Flash Eurobarometer 224 (2008) 

 

A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági 

és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Többnyelvűség: európai tőke és 

közös elkötelezettség {SEC(2008) 2443} {SEC(2008) 2444} {SEC(2008) 2445}, 

COM/2008/0566 végleges 

 

A Bizottság javaslata a fogyasztók jogairól szóló az Európai Parlament és a Tanács 

irányelvéről, COM(2008) 614 végleges  

 

IMCO konszolidált változat (2011. feburár 9.) Informal Working Document  Proposal 

for a Directive of the European Parliament and of the Council on consumer rights, 

2008/0196 (COD) 

 

A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági 

és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Jelentés Európa digitális 

versenyképességéről. Az i2010-stratégia 2005–2009 közötti legfontosabb eredményei, 

COM (2009) 390 végleges 

 

Eurostat, közösségi felmérés az IKT használatáról a háztartásokban és egyénenként, 

2009 

 

A YouGovPsychonomics Intézet által az Európai Bizottság számára készített 2009-es 

„Mystery shopping evaluation of cross-border e-commerce in the EU” c. felmérés  

 

Report on cross-border e-commerce in the EU, SEC(2009) 283 végleges, 2009. 

március 5. 
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Free Movement of Goods - Guide to the application of Treaty provisions governing 

the free movement of goods (Articles 28-30 EC), SEC(2009) 673 végső 

 

A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági 

és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának - A szabadság, a biztonság és a 

jog érvényesülésén alapuló térség megvalósítása a polgárok szolgálatában A 

stockholmi program végrehajtásáról szóló cselekvési terv, COM/2010/0171 végleges  

 

EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája 

(COM/2010/2020 végleges) 

 

Commission Staff Working Paper Accompanying document to the Green Paper on on-

line gambling in the Internal Market (COM (2011) 128 végső), SEC/2011/0321 végső  

 

Commission Staff Working Paper Accompanying document to the Green Paper on on-

line gambling in the Internal Market (COM (2011) 128 végső), SEC/2011/0321 végső  

 

Roadmap for the Guidelines on the non-discrimination of service recipients under art. 

20 of the Services Directive, elérhető: 

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2011_markt_023_service_reci

pients_en.pdf (utolsó hozzéférés: 2011. december 5.) 

 

Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös európai adásvételi jogról, 

COM (2011) 635 végleges 

 

 

3. Az Európai Unió Bíróságának fontosabb feldolgozott ítéletei és 

főtanácsnoki indítványok 

 

8/74. sz. Procureur du Roi kontra Benoît és Gustave Dassonville ügyben hozott ítélet, 

EBHT 1974., 00837. o. 

 

71/76. sz. Jean Thieffry kontra Conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris ügyben 

hozott ítélet, EBHT 1977., 00765. o. 

 

120/78. sz., ReweZentral, „Cassis de Dijon” ügyben 1979. február 20 án hozott ítélet, 

EBHT 1979., 649. o. 

 

15/79. sz. P.B. Groenveld BV kontra Produktschap voor Vee en Vlees ügy, EBHT 

1979., 03409. o.  

 

107/83. sz. Ordre des avocats au barreau de Paris kontra Onno Klopp ügy, EBHT 

1984., 02971.o. 
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C-168/91. sz. Christos Konstantinidis kontra Stadt Altensteig - Standesamt és 

Landratsamt Calw - Ordnungsamt ügy, EBHT 1993., I-1191.o 

 

C-19/92. sz. Dieter Kraus kontra Land Baden-Württemberg ügyben hozott ítélet, 

EBHT 1993., I-01663. o. 

 

C-271/92. sz. Laboratoire de prothèses oculaires (LPO) kontra Union nationale des 

syndicats d'opticiens de France és Groupement d'opticiens lunetiers détaillants és 

Syndicat des opticiens français indépendants és Syndicat national des adapteurs 

d'optique de contact ügy, EBHT 1993 I-02899. o.  

 

C-275/92. sz. Her Majesty's Customs and Excise kontra Gerhart Schindler és Jörg 

Schindler ügy, EBHT 1994., I-01039. o. 

 

C-398/92 sz. Mund & Fester kontra Hatrex International Transport ügy, EBHT 1994 I-

00467.o. 

 

C-384/93. sz. Alpine Investments BV kontra Minister van Financiën ügy, EBHT 1995 

I-01141. o.    

 

C-412/93. sz. Société d'importation Edouard Leclerc-Siplec kontra TF1 Publicité SA 

és M6 Publicité SA ügy, EBHT 1995., I-00179. o. 

 

C-55/94. sz. Reinhard Gebhard kontra Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e 

Procuratori di Milano ügyben hozott ítélet, EBHT 1995  I-04165. o.  

 

C-128/94. sz. Hans Hönig kontra Stadt Stockach ügy, EBHT 1995., I 3389. o.  

 

C-34/95., C-35/95. és C-36/95. sz. 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) egyesített ügyek, EBHT 1997. I-03843 o.  

 

C-124/97. sz. Markku Juhani Läärä, Cotswold Microsystems Ltd és Oy Transatlantic 

Software Ltd kontra Kihlakunnansyyttäjä (Jyväskylä) és Suomen valtio (Etat 

finlandais) ügyben hozott ítélet, EBHT 1999., I-06067. o.)  

C-216/97. sz. Jennifer Gregg és Mervyn Gregg kontra Commissioners of Customs and 

Excise ügy, EBHT 1999., I-04947. o. 

 

C-164/98. P. sz., DIR International Film és társai kontra Bizottság ügy, EBHT 2000., I 

447. o. 

 

C-240/98-C-244/98. sz. Océano Grupo Editorial SA kontra Roció Murciano Quintero 

(C-240/98. sz. ügy) és Salvat Editores SA kontra José M. Sánchez Alcón Prades (C-

241/98. sz. ügy), José Luis Copano Badillo (C-242/98. sz. ügy), Mohammed Berroane 

(C-243/98. sz. ügy) és Emilio Viñas Feliú (C-244/98. sz. ügy) egyesített ügyek, EBHT 

2000 I-04941. o.  
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C-405/98. sz. Konsumentombudsmannen (KO) kontra Gourmet International Products 

AB (GIP) ügyben hozott ítélet, EBHT 2001., I-01795. o. 

 

C-83/99. sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság ügy, EBHT 

2001., I 00445. o. 

 

C-203/99. sz. Henning Veedfald kontra Århus Amtskommune ügy, EBHT 2001., I 

3569. o. 

 

C-390/99. sz. Canal Satélite Digital SL kontra Adminstración General del Estado, 

Distribuidora de Televisión Digital SA (DTS) részvételével zajlott ügy, EBHT 2002  I-

00607 o.  

 

C-439/99. sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság ügy EBHT 

2002., I-00305.o. 

 

C-481/99. sz. Georg Heininger és Helga Heininger kontra Bayerische Hypo- und 

Vereinsbank AG ügy, EBHT 2001., I 9945. o.  

 

C-243/01. sz. Piergiorgio Gambelli és társai elleni büntetőeljárás ügy, EBHT 2003., I-

13031.o. 

 

C-322/01. sz. Deutscher Apothekerverband eV kontra 0800 DocMorris NV és Jacques 

Waterval ügy, EBHT 2003., I 14887. o. 

 

C-80/03 sz. ügy Bizottság v Hollandia, HL L 13, 19.01.2000, 12. o.  

 

C-140/03. sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság ügy, EBHT 

2005 I-03177. o.  

 

C-336/03. sz. easyCar (UK) Ltd kontra Office of Fair Trading ügy, EBHT 2005., I 

1947. o. 

 

C-350/03. sz. Elisabeth Schulte és Wolfgang Schulte kontra Deutsche Bausparkasse 

Badenia AG. ügy, ítélet, EBHT 2005., I-09215.o. 

 

C-150/04. sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra Dán Királyság ügy, EBHT 2007., 

I-01163. o. 

 

C-170/04 sz. Klas Rosengren és társai kontra Riksåklagaren ügy, EBHT 2007., I-

04071. o.  

 

C-338/04., C-359/04. és C-360/04. sz. Massimiliano Placanica (C-338/04), Christian 

Palazzese (C-359/04) és Angelo Sorricchio (C-360/04) elleni büntetőeljárások kapcsán 

egyesített ügyek, EBHT 2007., I-01891.o. 
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C-452/04. sz., Fidium Finanz AG kontra Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht ügy, ítélet, EBHT2006.,I-09521.o.  

 

C-470/04. sz. N kontra Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo ügy, 

EBHT 2006., I-07409. o. 

 

C-65/05. sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság ügyben hozott 

ítélet, EBHT 2006., I-10341.o.   

 

C-110/05. sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság ügyben hozott 

ítélet, EBHT 2009., I 00519. o.   

 

C-180/06. sz. Renate Ilsinger kontra Martin Dreschers ügy, EBHT 2009., I 3961. o. 

 

C-244/06. sz. Dynamic Medien Vertriebs GmbH kontra Avides Media AG. ügy, 

EBHT 2008 I-00505 o. 

 

C-275/06. sz. Productores de Música de España (Promusicae) kontra Telefónica de 

España SAU. ügy, EBHT 2008 I-00271. o.  

 

C-404/06. sz., Quelle AG kontra Bundesverband der Verbraucherzentralen und 

Verbraucherverbände ügy, EBHT 2008., I-02685. o. 

 

C-531/06. sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság ügyben hozott 

ítélet, EBHT 2009., I-04103.o. 

 

C-42/07. sz. Liga Portuguesa de Futebol Profissional és Bwin International Ltd kontra 

Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa ügy, EBHT 2009., I-

07633.o. 

 

Trstenjak főtanácsnoknak a C-205/07. sz. Büntetőeljárás Lodewijk Gysbrechts és 

Santurel Inter BVBA ellen ügyben 2008. július 17-én ismertetett indítványa  

 

C-205/07. sz. Büntetőeljárás Lodewijk Gysbrechts és Santurel Inter BVBA ellen ügy, 

EBHT 2008 I-09947 o. 

 

Trstenjak főtanácsnoknak a C-261/07 és C-299/07 sz. VTB-VAB NV kontra Total 

Belgium NV és Galatea BVBA v Sanoma Magazines Belgium NV egyesített 

ügyekben 2008. október 21-én közzétett indítványa, EBHT 2009 I-02949. o.    

 

C-298/07. sz. Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – 

Verbraucherzentrale Bundesverband eV kontra a deutsche internet versicherung AG 

ügy, EBHT 2008., I-07841. o. 
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C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 és C-410/07.  sz. Markus Stoß (C-

316/07), Avalon Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07) és Olaf Amadeus Wilhelm 

Happel (C-410/07) kontra Wetteraukreis és Kulpa Automatenservice Asperg GmbH 

(C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07) és Andreas Kunert (C-

360/07) kontra Land Baden-Württemberg egyesített ügyekben hozott ítélet, EBHT-ban 

még nem közzétett ítélet 

 

C-330/07. sz. Jobra Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mbH kontra Finanzamt 

Amstetten Melk Scheibbs ügy, EBHT 2008., I-09099.o. 

 

C-489/07. sz. Pia Messner kontra Firma Stefan Krüger ügy, EBHT 2009 I-07315. o.  

 

C-549/07. sz. Friederike Wallentin-Hermann kontra Alitalia - Linee Aeree Italiane 

SpA ügy, EBHT 2008 I-11061. o.  

 

C-557/07. sz. LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH 

kontra Tele2 Telecommunication GmbH ügy, EBHT 2009., I-01227. o. 

 

C-46/08. sz. Carmen Media Group Ltd kontra Land Schleswig-Holstein és 

Innenminister des Landes Schleswig-Holstein ügy, EBHT-ban még nem közzétett 

ítélet 

 

C-64/08. sz. Ernst Engelmann elleni büntetőeljárás ügy, EBHT-ban még nem közzétett 

ítélet 

 

C-96/08. sz. CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltató, 

Tanácsadó és Keresdedelmi kft kontra Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) 

Hatósági Főosztály ügy, EBHT 2010., I-02911. o. 

 

C-155/08. és C-157/08. sz. X (C-155/08) és E. H. A. Passenheim-van Schoot (C-

157/08) kontra Staatssecretaris van Financiën egyesített ügyek, EBHT 2009., I-05093. 

o. 

 

C-236/08., C-237/08. és C-238/08. sz. Google France SARL és Google Inc. kontra 

Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL kontra Viaticum SA és 

Luteciel SARL (C-237/08) és Google France SARL kontra Centre national de 

recherche en relations humaines (CNRRH) SARL és társai (C-238/08) egyesített 

ügyek, EBHT 2010., I-02417. o. 

 

C-258/08. sz. Ladbrokes Betting & Gaming Ltd és Ladbrokes International Ltd kontra 

Stichting de Nationale Sporttotalisator ügy, EBHT 2010., I-04757.o. 

 

C-511/08. sz. Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH kontra Verbraucherzentrale 

Nordrhein-Westfalen eV.  ügy, EBHT 2010  I-03047. o.  
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Trstenjak főtanácsnoknak a C-585/08 sz. Peter Pammer kontra Reederei Karl Schlüter 

GmbH & Co. KG és C-144/09 sz. Hotel Alpenhof GesmbH kontra Oliver Heller 

egyesített ügyekben 2010. május 18-án előterjesztett, EBHT-ban még nem közzétett  

 

Paolo Mengozzi főtanácsnoknak a C-108/09. sz. Ker-Optika Bt. kontra ÁNTSZ Dél-

dunántúli Regionális Intézete ügyben 2010. június 15-én előterjesztett indítványa 

 

C-108/09. sz. Ker-Optika Bt. kontra ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete ügy, 

EBHT-ban még nem közzétett ítélet 

 

C-161/09. sz. Kakavetsos-Fragkopoulos AE Epexergasias kai Emporias Stafidas 

kontra Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias ügyben hozott ítélet, EBHT-ban még nem 

közzétett ítélet 

 

C-291/09. sz. Francesco Guarnieri & Cie kontra Vandevelde Eddy VOF ügyben hozott 

ítélet, EBHT-ban még nem közzétett ítélet 

 

C-324/09. sz. L’Oréal SA és társai kontra eBay International AG és társai ügy, EBHT-

ban még nem közzétett 

 

C-421/09. sz. Humanplasma GmbH kontra Osztrák Köztársaság ügy, ítélet, EBHT-ban 

még nem közzétett ítélet 

 

C-439/99. sz. Európai Közösségek Bizottsága kontra Olasz Köztársaság ügy, ítélet, 

EBHT 2002., I-00305.o. 

 

C-462/09. sz. Stichting de Thuiskopie kontra Opus Supplies Deutschland GmbH és 

társai ügy, ítélet, EBHT-ban még nem közzétett 

 

C-509/09. és C-161/10. sz. eDate Advertising GmbH kontra X (C-509/09) és Olivier 

Martinez és Robert Martinez kontra MGN Limited (C-161/10) egyesített ügyek, 

EBHT-ban még nem közzétett ítélet 

 

C-70/10. sz. Scarlet Extended SA kontra Société belge des auteurs, compositeurs et 

éditeurs SCRL (SABAM) ügy ítélet, EBHT-ban még nem közzétett ítélet 

 

C-287/10. sz. Tankreederei I SA kontra Directeur de l’administration des contributions 

directes ügy, EBHT-ban még nem közzétett ítélet 

 

C-443/10. sz. Philippe Bonnarde kontra Agence de Services et de Paiement ügy, 

EBHT-ban még nem közzétett ítélet 

 

C-454/10. sz. Oliver Jestel kontra Hauptzollamt Aachen ügy, EBHT-ban még nem 

közzétett ítélet 
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C-190/11. sz. Daniela Mühlleitner kontra Ahmad Yusufi, Wadat Yusufi ügy, EBHT-

ban még nem közzétett ítélet 

 

 


