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RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 
 
 

Aarhusi Egyezmény a környezeti ügyekben az információhoz való 
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban 
történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én 
elfogadott Egyezmény  

Aarhus-rendelet az Európai Parlament és a Tanács 1367/2006/EK 
rendelete (2006. szeptember 6.) a környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló 
Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi 
intézményekre és szervekre való alkalmazásáról (HL L 
264., 2006.9.25., 13-19.) 

Ajánlás (kollektív jogorvoslati) az Európai Bizottság 2013/396/EU ajánlása (2013. június 
11.) az uniós jog által biztosított jogok megsértése 
tekintetében a jogsértés megszüntetésére és kártérítésre 
irányuló tagállami kollektív jogorvoslati mechanizmusok 
közös elveiről (HL L 201., 2013.7.26., 60-65.) 

Alapjogi Charta az Európai Unió Alapjogi Chartája (HL C 326., 
2012.10.26., 391-407.) 

Alaptörvény Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 
Alkotmány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi 

XX. törvény 
Áe.  az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 

1957. évi IV. törvény módosításáról szóló 1981. évi I. 
törvény (Magyarország) 

Bizottság az EUSz. 13. cikke szerint uniós intézményként működő 
Európai Bizottság 

BGH  a Német Szövetségi Köztársaság Szövetségi Legfelsőbb 
Bírósága (Bundesgerichtshof) 

Bíróság  az EUSz. 19. cikke szerint az EuB részeként működő 
Bíróság, amely az EuB-on belül a legmagasabb szintű 
ítélkező fórum 

BVerwG   a Német Szövetségi Köztársaság Szövetségi Legfelső 
Közigazgatási Bírósága (Bundesverwaltungsgericht) 

Dömpingellenes Rendelet  a Tanács 1225/2009/EK (2009. november 30.) az Európai 
Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból 
érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről (HL 
L 343., 2009.12.22., 51-73.) 

ERÜ   az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (European 
Aviation Safety Agency)  

EÉBH  az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (European 
Food Safety Agency) 

EÉBH-rendelet  az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete 
(2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és 
követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra 
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vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 
2002.2.1., 1-24., magyar különkiadás 15 fejezet 6. kötet 
463-486) 

EÉPH   az (uniós pénzügyi) Hatóságok közé tartozó Európai 
Értékpapír-piaci Hatóság (European Securities and 
Markets Authority) 

EFM   az EKB részeként működő egységes felügyeleti 
mechanizmus (Single Supervisory Mechanism) 

EFM-rendelet a Tanács 1024/2013/EU rendelete (2013. október 15.) az 
Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális 
felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön 
feladatokkal történő megbízásáról (HL L 287., 
2013.10.29., 63-89.) 

EGYÜ  az Európai Gyógyszerügynökség (European Medicines 
Agency) 

Eljárási rendelet (kartelljogi) a Tanács 1/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a 
Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott 
versenyszabályok végrehajtásáról (HL L 1., 2003.1.4., 1-
25., magyar nyelvű különkiadás: 8. fejezet 2. kötet 205-
229.) 

EKB  az EUSz. 13. cikke alapján az Európai Unió 
intézményeként működő Európai Központi Bank 

ESA-Rendeletek az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU 
rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti 
hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 
716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK 
bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 
331., 2010.12.15., 12-47.) 

  az Európai Parlament és a Tanács 1094/2010/EU 
rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti 
hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK 
határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági 
határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 
2010.12.15., 48-83.) 

  az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU 
rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti 
hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) 
létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és 
a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84-119.) 

ESZM   az egységes szanálási mechanizmus (Single Resolution 
Mechanism) 

EuB  az EUSz. 13. cikke alapján az Európai Unió Bírósága, az 
Európai Unió intézménye, amely az EUSz. 19. cikke 
szerint a Bíróságból, a Törvényszékből, valamint a 
Közszolgálati Törvényszékből áll, Lisszaboni Szerződés 
hatályba lépése előtt az Európai Közösségek Bírósága 

EUMSz. az Európai Unió működéséről szóló szerződés (HL C 
326., 2012.10.26., 47-390.) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32010R1093&qid=1461514123823&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32010R1093&qid=1461514123823&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32010R1093&qid=1461514123823&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32010R1093&qid=1461514123823&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32010R1093&qid=1461514123823&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32010R1094&qid=1461514273521&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32010R1094&qid=1461514273521&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32010R1094&qid=1461514273521&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32010R1094&qid=1461514273521&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32010R1094&qid=1461514273521&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32010R1094&qid=1461514273521&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32010R1095&qid=1461514302093&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32010R1095&qid=1461514302093&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32010R1095&qid=1461514302093&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32010R1095&qid=1461514302093&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32010R1095&qid=1461514302093&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32010R1095&qid=1461514302093&rid=1
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Euratom-Szerződés az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 
(HL C 327., 2012.10.26., 1-107.) 

EUSz. az Európai Unióról szóló szerződés (HL C 326., 
2012.10.26., 13-46.) 

EÚÜ az Európai Újjáépítési Ügynökség (European Agency for 
Reconstruction)  

EVÜ   az Európai Vegyianyag-ügynökség (European Chemicals 
Agency) 

Fgytv. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 
(Magyarország) 

Fúziókontroll Rendelet a Tanács vállalkozások közötti összefonódások 
ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK (2004. január 20.) 
rendelet (HL L 24., 2004.1.29., 1-22., magyar nyelvű 
különkiadás: 8. fejezet 3. kötet 40-61.) 

GWB (német) a Német Szövetségi Köztársaság versenykorlátozó 
magatartásokat szabályozó törvénye (Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen) 

Hatóságok (uniós pénzügyi)  az uniós pénzügyi felügyeletért felelős európai felügyeleti 
hatóságok: az Európai Bankhatóság, az Európai 
Értékpapír-piaci Hatóság és az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság, amelyeket az ESA-
rendeletek hoztak létre 

Kartellgesetz (osztrák) az Osztrák Köztársaság kartelltörvénye (Kartellgesetz) 
Ket. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(Magyarország) 

Közszolgálati Törvényszék az EUSz. 19. cikke szerint az EuB részeként működő 
különös hatáskörű törvényszék 

Lisszaboni Szerződés Lisszaboni Szerződés az Európai Unióról szóló szerződés 
és az Európai Közösséget létrehozó szerződés 
módosításáról, amelyet Lisszabonban, 2007. december 
13-án írtak alá (HL C 306., 2007.12.17., 1-271.) 

Pp.  a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
(Magyarország) 

REACH-rendelet az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK 
rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-
ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv 
módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, 
az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi 
irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 
2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1-851.) 

Támogatási Rendelet  a Tanács 2015/1589 rendelete (2015. július 13.) az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének 
alkalmazására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról (kodifikált szöveg) (HL L 248., 
2015.9.24., 9-29.) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1907&qid=1461519616295&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1907&qid=1461519616295&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1907&qid=1461519616295&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1907&qid=1461519616295&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1907&qid=1461519616295&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1907&qid=1461519616295&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1907&qid=1461519616295&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1907&qid=1461519616295&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1907&qid=1461519616295&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1907&qid=1461519616295&rid=1
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Törvényszék az EUSz. 19. cikke szerint az EuB részeként működő 
Törvényszék (korábbi Elsőfokú Bíróság) 

Tpvt.  a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás 
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Magyarország) 

UWG (német) a Német Szövetségi Köztársaság tisztességtelen piaci 
magatartásokat szabályozó törvénye (Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb)  

UWG (osztrák) az Osztrák Köztársaság tisztességtelen piaci 
magatartásokat szabályozó törvénye (Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb) 

VwGH az Osztrák Köztársaság Szövetségi Közigazgatási 
Bírósága (Verwaltungsgerichtshof) 

VwGO  a Német Szövetségi Köztársaság közigazgatási perjogi 
kódexe (Verwaltunggerichtsordnung) 
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 “A közigazgatási bíróságnak soha nem szabad elfelejtenie, hogy a szubjektív 
jogok főczélja mellett érvényesülési tere van...az objektív jogrend védelmének is.” 
 
       /Wlassics Gyula7/ 
 
 
 
 
 “A Törvény bejárata előtt őr áll. Ehhez az őrhöz messziről jött ember érkeik, és 
bebocsátást kér a Törvény kapján. Az őr azonban azt mondja neki, hogy most nem 
engedheti be. Az ember elgondolkodik, és aztán megkérdi, hogy akkor később beléphet-e 
majd? - Lehetséges - mondja az őr -, most azonban nem.” 
 

/Franz Kafka8/ 
 
 
 
 
  

                                                 
7 Wlassics Gyula: Perjogi alapelvek a közigazgatási bíráskodásban, Jogállam, Budapest, 1913/3. szám, 1-9. p. 7.  
8 Kafka, Franz: A per, Helikon Kiadó, Budapest, 2015, pp. 247-248. (Györffy Miklós fordítása, amely az alábbi kiadás 
alapján készült: Franz Kafka: Der Prozeß, Suhrkampf Verlag, Berlin, 2000.) 
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I. ELŐSZÓ 

A XIX. század végének társadalmi és gazdasági változásai következtében a liberális állam 
feladta korábbi pozícióját és jelentősen kiterjesztette hatalmát. Ezzel párhuzamosan 
megerősödött a társadalom igénye a megnövekedett állami hatalom korlátozására.9 Ehhez 
hasonló folyamatot figyelhetünk meg az utóbbi évtizedekben az Európai Unió és a 
tagállamok között is. Ennek eredményeként az európai integráció közösségi (majd uniós) 
hatáskörei egyre több szakpolitikai területet ölelnek fel, és az Európai Unió az egyes 
szakpolitikai területeken egyre mélyebb integráció megvalósítására törekszik.  
 
Az európai integrációt annak kezdeteitől fogva áthatja az a kérdés, hogy mi az integráció 
végcélja. Föderális struktúra nem alakult ki, ugyanakkor a nemzetállamok Európája 
helyett szupranacionális szervek kapnak egyre nagyobb szerepet. A létrejött rendszerben 
a „befejezetlen funkcionalizmus”10 és az állam nélküli európai (belső) piac működésének 
állandó jellemzője lett a demokratikus és a végrehajtási deficit.11 A közösségi, majd uniós 
intézmények és szervek számának növekedésével az uniós rendelkezések végrehajtását 
az EU egyre inkább saját apparátusa révén oldja meg, és korábbi tagállami közigazgatási 
hatáskörök uniós hatáskörbe kerülnek át. Ennek következtében egyre több területen 
szorul háttérbe a tagállami közigazgatás, melynek korábbi, a közösségi (majd uniós) 
rendelkezések szinte kizárólagos közvetett végrehajtói szerepe szükségszerűen átalakul.  
 
Az európai integrációt mind a mai napig alapvetően a négy alapszabadság határozza meg. 
Ennek következtében az integráció – egyre több szakterületre kiterjedő, és a szakpoltikai 
területeken egyre mélyülő − bővülése szükségszerűen hasonló dilemmákat vet fel, mint 
amelyekkel a XIX. század végén az akkori liberális állam jogalkotója és jogalkalmazója 
szembesült. Egyik ilyen dilemma az alapvető garanciális követelmények biztosítása a 
tagállamok állampolgárai számára. Ez megvalósulhat közvetett módon, tagállami 
közigazgatás útján, vagy közvetlenül, az Unió intézményei vagy szervei fellépése révén.  
 
A garanciális követelmények kiemelt eleme a bírói jogvédelem. A közigazgatási 
bíráskodás tekintetében az európai kontinens államai eltérően ismerik el annak objektív, 
valamint szubjektív jogvédelmi funkcióit.  Az utóbbi évtizedekben azonban általánosan 
megfigyelhető, hogy az európai közigazgatási bíráskodás fejlődésének tendenciája az 
objektív jogvédelmi funkció irányába való eltolódás.12  
 

                                                 
9 Szamel Katalin: A közigazgatás közérdekűségének elvi jelentőségéről és gyakorlati használhatóságáról, in: Szamel 
Katalin (szerk.): Közérdek és közigazgatás, MTA Jogtudományi Intézet, 2008a, 19-32, p. 23.  
10 A jelenség leírásáról ld. bővebben Pogátsa Zoltán: Álomunió – Európai piac állam nélkül, Nyitott Könyvműhely, 
Budapest, 2009, pp. 22-31. 
11  Az EU általi demokratikus hatalomgyakorlás alapvető modelljeivel kapcsolatban ld. bővebben: Knapp László: A 
részvételi demokrácia modelljei és az Európai Unió legitimitása, In: Szoboszlai-Kiss, Katalin/Deli, Gergely (szerk.): 
Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére, Universitas-Győr, Győr, 2013, pp. 283-291.  
12 Ld. Trócsányi László: A közigazgatási bíráskodás és az alapjogok védelmének egyes aspektusai, Acta Humana, 
1991/4. szám, 39-50, p. 41. 
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Bár a közérdek érvényre juttatásában központi szerep jut a közigazgatásnak, a 
közigazgatás nem monopolizálhatja a közérdek érvényre juttatását.13 A közérdekre 
hivatkozással történő fellépést a demokratikus keretek között működő államban a 
közigazgatástól függetlenül is biztosítani kell.  
A dolgozat így a társadalmi- érdekvédelmi szervezeteknek a közigazgatási bíróságok 
előtti közérdekű keresetindítási jogát, valamint az érdek-, illetve jogsérelmet 
szenvedettek keresetindításának uniós kiszélesítését helyezi vizsgálatának a 
középpontjába. Tágabb értelemben ezzel a közérdekű, de egyes elemeiben szubjektív 
igényérvényesítéssel is foglalkozik. A XX. század második felében ugyanis a 
közigazgatási jog egyik fontos fejlődési iránya a kibővített állampolgári részvétel a 
közigazgatási döntéshozatalban.14 Hosszútávon pedig ezeket a kis társadalmi 
közösségeket “a közszektor tekintetében ígéretesnek, a jövő erősödő intézményének 
tekintjük…”15  
 
A közigazgatási bíráskodás és a bírói jogvédelem európaizálódásának vizsgálatára a 
keresetindítási jog kiszélesítése egyértelmű lehetőséget kínál. A keresetindítási jog 
kiszélesítésével olyan társadalmi-, érdekvédelmi szervezetek kapnak keresetindítási 
jogot, amelyek szubjektív jogsérelem hiányában objektív jogvédelmi funkciót ellátva 
lépnek fel. Emellett olyan, szubjektív jogsérelem esetén igénybe vehető keresetindítási 
lehetőségek is megjelennek e folyamat által, amelyek az adott tagállam jogvédelmi 
keretei között korábban ismeretlenek voltak.  
 
A vizsgálat egyszerre foglalkozik az uniós normák végrehajtásának tagállami (közvetett) 
és Unió általi (közvetlen) végrehajtásával, valamint az ezek szemben biztosított bírói 
jogvédelemmel. Tagállami szinten a vizsgálat öt olyan államra terjed ki, amelyeket 
jogtörténetileg egyértelműen összekapcsol a közigazgatási bíráskodás szubjektív 
jogvédelmi funkciója. Így választottam ki Németországot, Ausztriát, Csehországot, 
Szlovákiát, és Magyarországot. Ez nem azt jelenti, hogy a térségben ne találnánk még 
olyan államokat, amelyek szintén a közigazgatási bíráskodás szubjetív jogvédelmi 
modelljét követnék. A vizsgált öt tagállamot azonban ez a funkció egyértelműen 
összeköti, és megfelelő mennyiségű szakirodalom is ezen államok szabályozásával és 
joggyakorlatával összefüggésben állt rendelkezésemre. 
 
 A vizsgálni kívánt öt uniós tagállam esetén az igényérvényesítés bővítése, annak 
kiszélesítése egyfajta idegen testként hat a létező, vagy sok esetben még kevéssé 
kidolgozott közigazgatási perjogi dogmatika keretei között. Az Unió azonban 
szorgalmazza a perbeli fellépés kereteinek tagállami kibővítését, mivel a nem feltétlenül 
lojális tagállami közigazgatással szemben ilyen módon is kikényszerítheti az uniós 
rendelkezések tagállami érvényesülését.  

                                                 
13 Szamel, 2008a, p. 32.  
14 Szalai Éva: A nyilvános, „sokügyfeles” eljárás szabályozásának a problémái a magyar közigazgatási eljárásjogban, 
In: Ünnepi kötet Schmidt Péter egyetemi tanár 80. születésnapja tiszteletére, Rejtjel Kiadó, Budapest, 2006, 292-302, 
p. 292.   
15 Berényi Sándor: Az európai közigazgatási rendszerek intézményei - Autonómiák és önkormányzatok, Rejtjel Kiadó, 
Budapest, 2003, p. 457.  
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Az uniós jogalkotói és az EuB esetjogában tetten érhető jogalkalmazói akarat annak 
kapcsán kap különös jelentőséget, hogy az EuB az előtte meginduló bírósági eljárásokban 
(kifejezetten az ebből a szempontból releváns semmisségi eljárásokban) máig ellenáll a 
szubjektív jogsérelemtől (a kapcsolódó doktrína szerinti személyes érintettség megszorító 
értelmezésétől) való elszakadásnak. A máig fennálló, döntően szubjektív jogvédelmi 
irányultság oka uniós szinten az, hogy a jogvédelmi garanciarendszer egyes elemei 
változatlanul az integráció kezdeti szakaszának igényeihez szabottak. Ennek megfelelően 
a felperesi státusz kiszélesítését az uniós jogalkotó, legfőképpen pedig a jogalkalmazó 
azért tartja a tagállami bíróságok szintjén, mert az uniós rendelkezések végrehajtása is 
közvetett módon e bíróságok révén, valamint a tagállami közigazgatás által valósul meg. 
Látható azonban, hogy a közvetlen végrehajtás kiszélesedésével ez a felfogás egyre 
inkább meghaladottá válik. 
 
Értelemszerűen, még egy ilyen terjedelmű munka esetében sem lehet az összes ágazat és 
összes szakpolitka elemzését célul tűzni. A releváns területek kiválasztásakor arra 
törekedtem, hogy az egyes ágazatokkal kapcsolatos jogértelmezési tapasztalatok kellő 
mélységben álljanak rendelkezésre, és – az integráció máig meghatározó gazdasági 
jellegére tekintettel – a belső piaccal is szoros összefüggésben álljanak. Így esett a 
választásom a szakpolitikák anyajogának tekinthető versenyjogra, valamint az ugyancsak 
piackorrekciós célzatú környezetvédelmi területre. Az EUMSz. 3-4. cikkei szerint az 
előbbi terén az Unió kizárólagos hatáskörrel, míg az utóbbi terén megosztott hatákörrel 
rendelkezik. Mindkét ágazatban jelentős a tagállami és az uniós bíróságok által 
kidolgozott bírói esetjog. Ennek elemzésével kellőképpen rá lehet irányítani a figyelmet 
arra, hogy milyen módon térnek el az egyes jogvédelmi mércék attól függően, hogy 
melyik szinten jelentkezik az egyéni és/vagy kollektív jogvédelmi igény. Kérdés az, hogy 
ez az eltérés mennyiben és mivel igazolható.  
 
Emellett a versenyjog anyajogi szerepköréből fakadóan vélelmeztem, hogy az itt 
megjelent, leghosszabb múlttal rendelkező jogvédelmi vívmányok idővel elveszítették 
ágazatspecifikus jellegüket és kihatottak, illetve kihathatnak a jogvédelmi rendszer 
egészének kiépítésére. A környezetvédelem abból a szempontból tekinthető úttörőnek, 
hogy a kollektív fellépést előtérbe helyező egyes szervezetek ezen a területen a 
legaktívabbak. Végül, olyan területeket kellett választanom, ahol egyértelműen 
bemutatható a szubjektív jogvédelmi rendszer meghaladása. Ez azokban az ágazatokban 
lehetséges, ahol a védett jogi tárgy nem egyetlen, jól körülhatárolható potenciális 
felperesi körre vonatkozik. A verseny tisztaságára vagy a környezet védelmére való 
hivatkozás tipikusan azt a lehetőséget hordozza magában, hogy a szubjektív jogsérelmet 
szenvedett felperesi kör mellett – vagy akár annak hiányában is – előtérbe kerülhet a 
közérdekű igényérvényesítés lehetősége. Ezt az uniós jogalkotó és jogalkalmazó az 
eljárásjogi szabályozás befolyásolásával, nevezetesen a bíróságok előtt az uniós 
rendelkezések kikényszerítésének érdekében a felperesi kör bővítésével erősítheti. 
 
A jelen munka célja az uniós szinten konzervatív, tagállami szinten aktivista jogvédelmi 
mércék elemzése, valamint az ezek mögött meghúzódó szándékok és motivációk 
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feltárása. Ezen szándékokból és motivációkból következtetni lehet mind az uniós 
jogvédelem fejlődésének irányára, mind pedig az EuB esetleges jövőbeli 
szerepfelfogására is. Ha ugyanis az EuB saját esetjogában adott indokainak változása 
ellenére is fenntartja konzervatív hozzáállását, az jelzésértékű az EuB intézményi 
szerepfelfogását illetően, és a közvetlen végrehajtás megerősödésére tekintettel számos 
kérdést vet fel.  
 
Nem kívánok sem a szubjektív, sem az objektív jogvédelem mellett érvelni. Célom annak 
nyilvánvalóvá tétele, hogy e modellek kialakulása társadalmilag kötött, és a történelmi 
(jog)fejlődés által meghatározott jelenség. Értelmetlen ezért bármelyik modell elé 
bármilyen előjelet tenni. A vizsgálat ugyanakkor kiterjed arra, hogy a jogvédelmet 
megvalósító intézmény – jelen esetben az EuB – esetjogában kifejezésre juttatott 
jogvédelmi koncepció mennyiben következetes.  
 
E célból és a tézis koncepciójából fakadóan a közvetett, majd a közvetlen végrehajtás 
jogvédelmi szempontrendszerű vizsgálata során a vizsgálat tárgya némileg 
túlterjeszkedik az eredetileg vizsgálni kívánt két ágazaton, valamint a közigazgatási 
bíráskodás klasszikus értelemben vett aktusfelülvizsgálati jogkörén. A közvetett 
végrehajtás kizárólagosságát hirdető doktrína válságának bemutatása ugyanis a közvetlen 
végrehajtást illetően szükségessé teszi a nem szektor-specifikus jogfejlődési 
jellegzetességek bemutatását is. Az egyén számára biztosított (főleg eljárási értelemben 
vett) alanyi jogok, majd a szervezetileg a közvetlen végrehajtásáért felelős EU 
ügynökségek elszaporodásának bemutatása a közvetlen végrehajtást illetően három 
további kérdéskört von magával.  
 
Egyrészt vizsgálni kell az uniós közszolgálati jogot, amely esetében az Európai 
Közösségek talán először kényszerült rá arra, hogy – a saját „köszolgáival” szembeni 
jogviták során – az egyén számára biztosítandó eljárási követelmények dilemmájával 
foglalkozzon. .  
Másrészt, az Európai Bizottságon mellett, idővel a szabályozó ügynökségek váltak olyan 
szervekké, amelyek erősebb vagy gyengébb hatáskörökkel, de közvetlenül hajtották 
végre a közösségi normákat. Emiatt az általuk kibocsátott aktusokkal szembeni 
jogvédelem már évtizedekkel ezelőtt is alapvető jelentőségű volt.  
Harmadrészt – az előző kérdéskörhöz kapcsolódóan – alaposan meg kell vizsgálni a 
normatív aktusokkal szembeni jogvédelem kérdését is. Ez a vizsgálat annak bemutatása 
szempontjából fontos, hogy az uniós jogalkotónak és jogalkalmazónak hogyan sikerült a 
– tagállamok közigazgatási szervezetrendszerében is szükségszerűen meglévő – 
felhatalmazáson alapuló jogalkotással kapcsolatos dilemmákat feloldani. Nem 
kapcsolódik azonban szervesen jelen elemzés témájához az akár tagállami (közvetett 
végrehajtás), akár uniós (közvetlen végrehajtás) szinten eredeti jogalkotói jogkörben 
kibocsátott jogszabályokkal szembeni, főleg alkotmánybírósági normakontroll. Az 
elemzés célja kizárólag a közigazgatási normaalkotás eredményeként megjelenő, főleg 
piacszabályozási célzatú uniós aktusok vizsgálata, még ha ezek körülhatárolása nem is 
egyszerű.  
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A jelen munka szerkezeti felépítését és vizsgálati szintjeit – az ágazati példák elemzése 
mellett – meghatározza, hogy a jogvédelem szükségessége felmerülhet a tagállamok 
egyes aktusaival szemben abban az esetben, ha azok az uniós rendelkezések közvetett 
végrehajtójaként lépnek fel, valamint az uniós szervekkel szemben, ha azok közvetlenül 
hajtják végre az uniós jogot. 
 
A dolgozat vizsgálati módszere a közvetett végrehajtást illetően az egyes tagállamokat 
érintő jogösszehasonlítás, hiszen a régió tagállamait rendszer szinten a közigazgatási 
bíráskodás szubjektív jogvédelmi jellege kapcsolja össze, amely többek között a bírói 
jogvédelem szubjektív jogsérelemhez való kötésében mutatkozik meg. A vizsgálat 
tárgya, hogy e hasonlóság mellett miképpen reagálnak e tagállamok az EU jogból fakadó 
kiszélesítési tendenciára.  
 
 Továbbá, a vizsgálat egésze tekintetében meghatározó a jogtörténeti megközelítés, mivel 
álláspontom szerint valamely jogintézmény megértéséhez elengedhetelen annak 
végigkövetése, hogy az adott jogintézmény milyen funkcióváltozásokon ment keresztül, 
miben és mennyiben módosult az eredetileg fennálló társadalmi és történelmi közeghez 
képest, amelyben létrejött. Az ilyen felvetések különösen relevánsak a jelen vizsgálat 
tárgyát képező témakörben. Ugyanis az, hogy az egyes jogvédelmi modellek közül 
melyek honosodnak meg, alapvető fontosságú és garanciális jelentőségű. 
Disszertációmban arra is rá fogok világítani, hogy a múltban az egyik vagy másik modellt 
kiválasztó döntések – amiket az adott kor viszonyai, az adott társadalmi és történelmi 
közeg határozott meg – nem feltétlenül örök érvényűek az átalakuló tagállami és uniós 
keretek között.  
 
Végül, szükségessé vált egyes jogintézmények dogmatikai vizsgálata is, hiszen a 
jogvédelem a demokratikus működés, a törvényhez kötött közigazgatási tevékenység, 
valamint a különböző felhatalmazások gyakorolhatóságának kérdéseit is felveti – igaz, 
már nem feltétlenül csak tagállami szinten. 
 
Összességében tehát olyan téma képezi e dolgozat tárgyát, amely látszólag ugyan kis 
terjedelemben jelenik meg a hatályos rendelkezések között, de az uniós jogvédelem 
egészét meghatározó jelentőségű. 
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II. Általános alapvetések 

2.1. A közigazgatási bírói jogvédelem és az egyén 

2.1.1. A jogvédelmi funkciók és az egyén szerepe 

A közigazgatási bíráskodás – akár tagállami, akár uniós szinten valósul meg – vagy az 
egyéni jogok, vagy az objektív jogrend védelmét szolgálja. Jellemzően mindkét modell 
jellegzetességei felismerhetőek benne, hiszen a gyakorlatban igen ritka a tisztán egyik 
vagy másik lehetőséget megvalósító jogvédelmi rendszer.  
 
2.1.1.1. Az egyéni és a kollektív jogvédelem alanyai 

Az európai közigazgatási bíráskodás fejlődésében már két évtizeddel ezelőtt érzékelhető 
volt az objektív jogvédelmi funkció irányába történő elmozdulás.16  Dolgozatom e 
tendencia egyes elemei közül részletesebben a keresetindításra jogosultak körének 
kiszélesítésével foglalkozik. Ez a kiszélesítés megfigyelhető a közvetlen és a közvetett 
végrehajtás szintjén is. Tagállami szinten a tagállami eljárási autonómia elméletileg 
napjainkban is kiterjed az eljárásjogi és perjogi szabályozásra, bár – amint látni fogjuk – 
az EU a tagállamok autonómiáját ebben a tekintetben több alkalommal is áttörte a 
végrehajtási deficit leküzdése érdekében. Az a kérdés, hogy a közigazgatási bíráskodás 
célja alapvetően az egyéni jogvédelem vagy pedig az objektív jogrend védelme-e 
tagállamonként változó, és állandó elméleti és gyakorlati viták tárgyát képezi (ld. 3.1.-
3.2. sz. részeket). Az uniós bírói jogvédelem szintjén az egyén jogosultságai egyre több 
tekintetben kerültek elismerésre, és ez a folyamat elvezetett az Alapjogi Chartában 
intézményesített jogvédelemhez. Az integráció kezdetekor egyértelműen a vállalkozások, 
mint gazdasági szereplők jelentek meg a jogvédelem alanyaiként. Ezekhez jöttek a 
munkavállalás alapszabadsága révén a közösségi közszolgálati jog alanyai, azaz a 
természetes személyek bizonyos csoportjai. Idővel ez a személyi kör további egyének 
csoportjaival bővült ki. A vállalkozói, a természetes személyek és azok 
csoportosulásaiban közös elem, hogy az EuB ezen személyeket és 
személycsoportosulásokat a semmisségi eljárásokban összefoglaló jelleggel egyénként 
(nem-privilegizált felperesként) kezelte.17 
 
Érdemes azt is megvizsgálni, milyen az egyén, az egyének csoportjai, valamint a 
környezetnek és a versenynek, mint a vizsgált ágazatok jogvédelmi tárgyának a viszonya.  
A környezetvédelemben különösen megmutatkozik – annak egyre inkább globális 
szabályozása következtében –, hogy a felelősségi körök, valamint az adott célok 
kikényszerítéséért való felelősök kijelölésekor perjogilag szükséges valamilyen szintű 
felperesi egyéniesíthetőség. Ezt azonban megnehezíti mind térben, mind pedig időben az 

                                                 
16 Trócsányi, 1991, p. 41. 
17 Saurer, Johannes: Der Einzelne im europäischen Verwaltungsrecht, Mohr Siebeck Verlag, Tübingen, 2014, pp. 43-
48. 
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olyan fogalmak feltűnése, mint az emberiség közös öröksége és a jövő generációk joga.18 
Gyakran előfordul, hogy az egyéni felperesek által a sikeres peres eljárással elérhető 
előnyök jelentéktelenek, ami összefügg a környezeti károk, kihatások szétterjedt, de az 
egyént közvetlenül csekély mértékben érintő jellegével (rational apathy).19  Ezért az 
igényérvényesítés ösztönzésének irányába hatna, ha a perrel elérhető előnyök szintje 
költség-haszon alapon növekedne. Ha ilyen előny kimutatható, akkor általában az az 
alanyi kör is azonosítható, amelyik a környezeti károk miatt polgári jogi, vagy hatósági 
eljárásban közigazgatási jogi alapon, saját jogai sérelmére hivatkozva fellép.  Az ilyen, 
racionális megközelítéssel szemben a civil szervezeti fellépés és a kollektív 
igényérvényesítés éppen arra adhatnak választ, hogy az egyéni szinten jelentéktelennek 
tűnő károk, kihatások esetén is a kumulatív károkkal, kihatásokkal szembeni fellépést 
érdemes felvállalnia akár az egyéni jogsérelmet elszenvedőkből álló, ezen egyéneket 
egyesítő szervezetnek, vagy a jogsérelemtől függetlenül, közérdekű alapon fellépni 
kívánó kollektívának.  
 
Hasonló kérdés vetődik fel a verseny védelmével kapcsolatban is. Ráadásul a belső piac 
létezésének és működőképességének nemcsak a verseny, hanem a piacgazdasági keretek 
megléte is alapvető fontosságú eleme.20 A versenyjogi szabályozást illetően Tóth András 
kifejti, hogy annak célja modellenként változó módon vállalja fel az össztársadalmi jólét 
érvényesítését és a fogyasztóvédelmi célok megvalósítását.21 A fogyasztóvédelem, illetve 
a tisztességtelen gyakorlatok piaci elterjedése elleni fellépés értelemszerűen a társadalmi 
közösség egészétől elkülöníthető, az adott piaci szegmens tekintetében releváns 
versenytársat, valamint a fogyasztót is védi.  A piacgazdasági keretek miatt azonban az 
egyéni (általában polgári jogi) igényérvényesítés mellett a piaci szegmensek egészét vagy 
azok egyes részeit, valamint a fogyasztói közösség egészét vagy nagyobb csoportjait 
védeni hívatott fogyasztóvédelmi szervezeti kereseteknek is szükségszerűen helyet kell 
kapniuk. S ezen kereseteket értelemszerűen kiegészíti – az adott tagállamok 
érdekvédelmi-kamarai öszabályozási hagyományainak megfelelően – az egyes 
hivatásrendekhez kötődő érdekvédelmi-kamarai keresetindítás lehetősége. 
 
E dolgozat alapvetően a közigazgatási perben fellépésre jogosultak körének bővülését 
vizsgálja, ugyanakkor látni fogjuk, hogy ezek a bővülési és kiszélesítési tendenciák nem 
csupán a közigazgatási bíráskodásban, hanem – az adott tagállam jogdogmatikai-
jogvédelmi megközelítéséből fakadóan – egyéb, főképpen polgári peres eljárásokban is 
érvényesülnek. 
 
                                                 
18 Ld. bővebben Bándi Gyula: Introduction to the Concept of Environmental Democracy, In: Bándi Gyula (ed.): 
Environmental Democracy and Law, European Law Publishing, Groningen/Amsterdam, 2014, 3-23, pp. 10-14. 
19 Maastricht University, Faculty of Law: Possible initiatives on access to justice in environmental matters and their 
socio-economic implications; Report submitted to European Commission, Jan 2013, Maastricht, Online elérhető, (a 
továbbiakban: Maastricht Report), p. 43. 
20 A verseny a piacgazdaság védelméről mind tagállami, mind uniós szinten ld. bővebben: Kovács András György: 
Piacszabályozás és jogorvoslat – A piacszabályozói döntések bírói gyakorlata, különös tekintettel az elektronikus 
hírközlésre, HVG-Orac Kiadó, Budapest, 2012, pp. 25-34. 
21 Tóth András: Tpvt. Preambulumának magyarázata, In: Kommentár a tisztességtelen piaci magatartás és a 
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényhez, Gazdasági Versenyhivatal, Budapest, 2015, 31-33, p. 
31. 
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2.1.1.2.  A potenciális felperesek jogvédelmi alapon történő csoportosítása 

 
A jogorvoslathoz való jogot minden vizsgált tagállam alkotmánya, eljárásjogi, illetve 
perjogi szabályozása azzal a feltétellel biztosítja, hogy a jogosult saját jogát, jogos 
érdekét érvényesíti.  
 
A vizsgált országokban a felperesek jogvédelmi alapú kategorizálása esetén alapvető 
jelentőségű csoport a szubjektív jogsérelem (bizonyos feltételekkel érdeksérelem) 
alapján érintettek csoportja. A szubjektív jogsérelem alapulhat anyagi jogi sérelmen, de 
az is elképzelhető, hogy a hatósági eljárásjog által intézményesített egyes jogosultságok 
révén a jogsérelem eljárásjogi alanyi jogot érint. Erre szolgálhat példaként, amikor a 
német közigazgatási bíróságok az egyes környezetvédelmi egyesületek számára 
intézményesített részvételi jogokat ismertek el a megkövetelt szubjektív jogsérelem 
alapjaként. A jogsértés – mindkét vonatkozásban – alapvető jogokat is érinthet. 
Szubjektív jogsérelmi alapon ilyenek is felmerülhetnek a vizsgált tagállamokban. 
Vizsgálatuk attól függően lehetséges, hogy milyen a rendes bíróságok és az egyes 
alkotmánybíróságok közötti hatáskör-megosztás, valamint az ahhoz kapcsolódó 
alkotmánybírósági esetjog.  
 
A felperesek e jogvédelmi alapú megkülönböztetésének a másik csoportja az objektív 
alapon (közérdekű igényérvényesítésre) feljogosítottak kategóriája. A szubjektív 
jogsérelemáltal érintettekkel szemben itt a perképesség általában nem a konkért ügyhöz 
vagy eljáráshoz kötődik, hanem a jogalkotónak a közérdekű igényérvényesítésre való 
felhatalmazásán alapul. Azt tehát, hogy melyek azok a közérdekű szempontok, amelyek 
az objektív jogvédelmet megalapozzák, a jogalkotó határozza meg. A szabályozásra 
azonban szükségképpen kihat a közérdek fogalma. 
 
A közérdek fogalmi körülhatárolásának rendkívül szerteágazó az irodalma.22  A dolgozat 
e témákör összetettsége okán nem kíván a körülhatárolás kérdésével bővebben 
foglalkozni. Ebben a tekintben pusztán utalni kívánok Szamel Katalin megállapítására, 
amely szerint a „közérdek […] megragadása kettős jogászi feladat… egyfelől a 

                                                 
22 Ld. bővebben: Cooper, Jeremy – Dhavan, Rajeev (ed.): Public Interest Law, Basil Blackwell, Oxford, 1968.; 
Weisbrod, Burton A.: Public interest law: an economic and institutional analysis, University of California, Berkley, 
1978.; Fishman, Ethan (ed.): Public Policy and the Public Good, Greenwood Press, London – New York – Westport, 
1991.; Kopp, Ferdinand O.: Die Vertretung des öffentlichen Interesses in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, Passavia 
Verlag, Passau, 1982.; Iro, Stephan Philippe: Öffentliche Interessen bei den Genehmigungen von 
Stromerzeugungslagen, Nomos Verlag, Baden-Baden, 1997.; Uerpman, Robert: Das öffentliche Interesse: seine 
Bedeutung als Tatbestandsmerkmal und als dogmatischer Begriff, Mohr Siebeck Verlag, Tübingen, 1999. A korábbi 
francia közigazgatási jog magyar nyelvű értékelését illetően ld. Valló József: A service public eszméje a mai francia 
közigazgatási jogban, Magyar Közigazgatástudományi Intézet, Budapest, 1940, p. 8.; A közvetlen és a közvetett 
közérdek fogalmáról ld. Angyal Pál: A közigazgatásellenesség büntetőjogi értékelése, Grill Kiadóvállalat, Budapest, 
1931. pp. 38-46.; A közérdek mai magyar jogirodalmi értékeléseit illetően ld. Kiss Barnabás: Van-e ideológiamentes 
közérdek? In: Szamel Katalin (szerk.): Közérdek és közigazgatás, MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, 2008a, pp. 
54-63.; Kántás Péter: A közérdek fogalma a közigazgatásban, In: Szamel Katalin (szerk.): Közérdek és közigazgatás, 
MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, 2008, pp. 63-79.; Szamel, 2008a, pp. 19-33.; A közérdek jogéletben betölött 
eltérő szerepét illetően ld. Sajó András: A közérdek fogalma, In: Csizner Ildikó (szerk.): Van és legyen a jogban - 
Tanulmányok Peschka Vilmos 70. születésnapjára, KJK-MTA Jogtudományi Intézete, Budapest, 1999, pp. 241-267.; 
Földesi Tamás: Hasznos vagy káros kategória a közérdek? Rendészeti Szemle, 2008/1. szám, pp. 78-88. 
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jogalkotónak a megfelelő mértékben részletezett jogi szabályok megalkotásával, 
másfelől a jogalkalmazónak a normatív alapon nyugvó közjó-értelmezéssel.”23  
Ez a megközelítés „általánosan definiálható közérdek hiányában közérdekek meglétét 
feltételezi, vagyis különféle közösségek, amelyek érdekei általános társadalmi érdekként 
tüntethetőek fel […] és amelyek konfliktusa esetén a ténylegesen működő jog (a 
jogalkotás és a jogalkalmazás) egy arányossági tesztnek veti alá”24.  
 
Az említett arányossági tesztek megjelennek az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a 
továbbiakban: EJEB), az EuB-nak és a magyar Alkotmánybíróságnak a gyakorlatában is.  
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye25 (a továbbiakban: EJEE) lehetőséget biztosít a 
benne rögzített jogok, elvek korlátozására, s ezek indokait (közrend, közbiztonság, 
nemzetbiztonság, közegészségügy, erkölcsi okok, zavargás vagy bűncselekmény 
megelőzése, ország gazdasági jóléte, területi sérthetetlenség, bíróságok tekintélye és 
pártatlansága) az egyes jogosultságok szabályozásánál részletezi.26  A teszt során az 
állam eljárása először formai (jogszerűségi teszt), majd tartalmi vizsgálat (demokratikus 
társadalomban van-e jogszerű célja az alkalmazott korlátozásnak, illetve annak eszközei 
arányosak-e a jogszerűen követett céllal) alá esik.27  
Az Európai Unió elsősorban az egyes államok gazdasági együttműködéséből fejlődött ki, 
így az együttműködés alapját a négy alapszabadság adja. Az uniós érdekkel szembeni a 
tagállami közérdek a közösségi jogalkotás hatálya alá tartozó normák alóli kivételeket 
jelenti.28 Itt tehát a szükségességi-arányossági teszt nem az alapjogok korlátozása, hanem 
a közösségi norma, intézkedés, aktus, illetve a közösségi jog hatálya alá tartozó tagállami 
intézkedések köre kapcsán vetődik fel.29 
A magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában is egyértelműen megjelent a közérdek 
vizsgálata annak kapcsán, hogy testület alapjogok korlátozása esetén a jogok lényeges 
tartalmát a korlátozás arányossága és szükségessége vizsgálatával állapítja meg.30 A 
közérdek, köznyugalom vagy a közerkölcs túl általános mércéivel szemben az 
Alkotmánybíróság elviekben is kifejtette, hogy annyiban használhatóak jogkorlátozás 

                                                 
23 Szamel, 2008a, p. 30.  
24 Uo. 28-29.  
25 Az Európa Tanács 1950. november 4-én kelt ETS-005 sz. „Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló egyezménye”, annak módosító, valamint kiegészító jegyzőkönyvei, amelyet a magyar jogrendbe az 
1993. évi XXXI. törvény hirdetett ki.  
26 Kiss Barnabás: Az alapjogok korlátozása és a közérdek, In: Szamel Katalin (szerk.): Közérdek és közigazgatás, MTA 
Jogtudományi Intézet, Budapest, 2008b, 169-182, p. 174. 
27 Uo. 176.  
28 Tóth Judit: Közérdek az Európai Bíróság előtt, In: Szamel Katalin (szerk.): Közérdek és közigazgatás, MTA 
Jogtudományi Intézet, Budapest, 2008, 140-168, p. 149.  
29 Uo. 153.  
30 Ld. 13/2001. (V. 14.) AB határozatot: „Az Alkotmánybíróság az alapjog-korlátozás szükségességének és 
arányosságának megítéléséhez megkísérelte a közbiztonság fogalmi megközelítését. A közbiztonság mibenléte, 
viszonya a közrendhez, a belső rendhez, illetve utóbbiak fogalmi meghatározása tudományos viták tárgya. Az 
Alkotmánybíróságnak nem feladata ezekben állást foglalni. A jogrendszer e szempontból releváns elemeinek 
áttekintése is azt mutatja azonban, hogy a közbiztonság többértelmű kategória, a kifejezés mögött tartalmilag többféle 
érdek és érték, illetve több, alapvetően eltérő jellegű feladat húzódik. A jogrendszerben a közbiztonság hol a közrend 
egyik elemeként jelenik meg […] A közbiztonság kétségtelenül alkotmányos értéktartalommal bír. A fogalom, a 
jelenség és a cél struktúrája azonban olyan bonyolult és szerteágazó, hogy az értelmezésben nagyfokú bizonytalanságra, 
illetve önkényességre vezethet. Így általánosságban nem jelölhető meg a fogvatartott véleménynyilvánítási szabadsága 
és a sajtószabadság korlátozásának okaként.” 
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igazolására, amennyiben konkrét alanyi jogok sérelmével járnak, vagy pedig azzal 
fenyegetnek.31 
 
Tevékenysége és működése során a közigazgatásnak a közérdeket képviselve kell 
eljárnia, de nem monopolizálhatja a közérdek érvényesítését, és ha más lépne fel 
közérdek érvényesítésére hivatkozva, azt nem kell a közigazgatással szembeni 
bizalmatlanság kifejezéseként értékelni (a német szakirodalomban a társadalmi, 
érdekvédelmi szervezetek perindítási jogával szemben ez érvként merült fel).  
Máshol, így az Egyesült Államokban a közérdekű fellépés egyfajta mozgalommá nőtte 
ki magát: „az átlagpolgárok környezeti, fogyasztói, polgári jogainak védelmét és – a 
joghoz való egyenlő hozzáférés jegyében – a közérdekű perlést az 1910-es évektől a 
közérdekből eljáró jogászok végzik, míg Nyugat-Európában és nálunk elsősorban az 
ügyészség.”32 Az erősödő tendencia azonban nem csupán az egyes államok szintjén 
mutatkozik meg, hiszen „egyre jelentősebb, közérdeket megtestesítő elemként jön 
számításba a nemzetközi jog, amely az államnál nagyobb közösségek érdekeit is 
érvényesíteni törekszik”33. A kiszélesítés kifejezés erre a fejlődési irányra kívánja felhívni 
a figyelmet. Ez a tendencia nemcsak abban mutatkozik meg, hogy a közösségi 
(nemzetközi) jog rendelkezései hivatkozási alapul szolgálhatnak a tagállami bíróságok 
előtt, hanem a „határon átnyúló” fellépés lehetőségében is.   Ezen lehetőségeken keresztül 
– például – a közösségi fogyasztók egészének, vagy a környezetvédelem terén a tagállami 
állampolgárok összességének vagy egy-egy lokális csoportjuknak az érdekei 
érvénysíthetők.34  Ez a kiszélesítő tendencia globális szinten elvezethet olyan, soft law 
jellegű nemzetközi egyezményekben használt általános kategóriáig, mint a fenntartható 
életminőség, amely „országhatárokon átívelő jelentőséggel fogalmazza meg az 
emberiség legjelentősebb közös érdekét”35. Persze annak megválaszolása, hogy az igen 
távoli jövőben a fenntartható életminőség védelmére hivatkozva ki léphetne fel, 
meghaladja ezen elemzés kereteit.  
 
Ahogy utaltam rá, alanyi oldalról a közérdekű igényérvényesítés során kiemelkedő az 
ügyész szerepe. A dolgozatban vizsgált közép-kelet-európai államok szocialista 
korszakában a közigazgatási bíráskodás szerepét közérdekvédelmi szempontból a 
törvényesség őreként működő ügyészség vette át. Az ügyész közérdekű 
igényérvényesítési szerepe Magyarországon máig megmaradt a közigazgatási 
perekben.36 A vizsgált német nyelvű államokban ez kevésbé jellemző.  Ám az Európa 
                                                 
31 Sólyom László: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon, Osiris Kiadó, Budapest, 2003, p. 408.  
32 Tóth, 2008, p. 145.  
33 Szamel, 2008a, p. 24.  
34 A közösségi részvétel, a környezeti demokrácia és a jog összefüggéseiról ld. bővebben Bándi, 2014, pp. 3-23. 
35 Szamel, 2008a, p. 31.  
36Az Alaptörvény keretei között is az Alkotmánybíróság 3063/2013. (II. 28.) AB határozatában fenntarotta a korábbi 
ügyészséggel kapcsolatos megállapításait. Így az 1/1994 (I. 7.) AB határozat szerint az ügyész elsődleges feladata a 
Magyar Köztársaságban elsősorban a vádfunkció ellátása. Ezt támasztja alá az Alkotmány 51.§ (1) és (2) bekezdése. A 
fél rendelkezési jogának elvonása, illetve “helyettesítése” sérti az Alkotmány 57.§ (1) bekezdését. A jogvitában érintett 
félnek joga van ügyét bíróság elé vinni, de ahhoz is, hogy ezzel a jogával ne éljen. Az önrendelkezési jog, mint az 
általános cselekvési szabadsághoz való jog, a nem cselekvés jogát is magába foglalja. A 3063/2013. (II. 28.) AB 
határozat hasonlóképpen hangsúlyozta, hogy a felek rendelkezési jogát tiszteletben kell tartania a keresetet indítani 
szándékozó ügyésznek. A 2/2012. KMPJE határozat alapján a Pp. XX. fejezetében szabályozott közigazgatási perekben 
a Pp. 327/A. § (1) bekezdése alapján az ügyész akkor kérheti a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát, ha azt 
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Tanács kutatása alapján a két poszt-szocialista államban, így Csehországban és 
Szlovákiában is az ügyész máig rendelkezik a büntetőjogon kívüli területeken 
különböző jogkörökkel, bár ez közigazgatási perekben nem terjed ki a 
keresetindításra.37 
 
A közérdekű igényérvényesítésnek vannak tagállam-specifikus módozatai is. A német 
közigazgatási perjog ismeri a közérdekű képviselő (Vertreter des öffentlichen 
Interesses) intézményét, aki szövetségi szinten a lipcsei székhelyű Szövetségi Legfelső 
Közigazgatási Bíróság (Bundesverwaltungsgericht) előtt, míg tartományi szinten a 
közigazgatási felsőbíróságok (Oberverwaltungsgericht) vagy az alsófokú közigazgatási 
bíróságok (Verwaltungsgericht) előtt a szövetségi, ill. tartományi érdekeket képviseli. 
Bár a közérdekű fellépés lehetőségét nem zárja ki, de több tényező is árnyalja a 
jogintézményről kialakított képet.38 Egyfelől a szövetségi képviselőt kötik a szövetségi 
kormány utasításai, másfelől a tartományi érdekek képviselete nem azt jelenti, hogy a 
részes hatóságok álláspontjának képviseletéről lenne szó.39  
A közérdekű képviselő jogintézményén kívül egyéb tagállam-, és szektor-specifikus 
közérdekű igényérvényesítési formák is kialakultak. Példaként az osztrák 
kartellügyekkel foglalkozó ügyész40 (Bundeskartellanwalt) említhető. Ezen 
jogintézmények részletesebb elemzése azonban az említett specifikus jelleg miatt jelen 
munkának nem tárgya.  
 
Kiemelkedően fontos viszont a társadalmi- és érdekvédelmi szervezetek közigazgatási 
perbeli részvétele, hiszen ez tagállamokon és különböző szektorokon (ágazatokon) 
átívelő jelenség. Emellett az uniós jog fellépési kereteket kiszélesítő tendenciája 
alapvetően ezen felperesi kategóriánál érhető tetten. Bándi szerint: „A felismert 
érintettségen és informáltságon alapuló felelős egyéni és kollektív társadalmi részvétel 
joga és kötelezettsége, mint alapelv a jogállam megteremtésének folyamatában egyre 
erősödő követelményt jelent. Bár a társadalmi részvétel elvi indokoltságának elfogadása 
és hasznosságának megállapítása nem feltétlenül vezet arra, hogy a környezetvédelem 
vagy bármely más közérdekű területen érvényesülni is fog a részvétel és az ezzel 
kapcsolatos együttműködés elve.”41 
 
                                                 
megelőzően – az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.) szerinti felhívásában 
megállapított határidőn belül a közigazgatási szerv a törvénysértést nem orvosolta. A már kifejtettek, valamint a Pp. 
327/A. § (1) bekezdésének megfogalmazása  alapján az ügyészt közigazgatási perekben is absztrakt jogalanynak kell 
tekinteni, aki tevékenysége körében az Ütv.-ben, illetve az Ütv. felhatalmazása alapján kiadott legfőbb ügyészi 
utasításban meghatározottak szerinti ügyészi szervezet útján jogosult eljárni. Ugyanez irányadó abban az esetben, 
amikor az ügyész Ket. 20. § (9) bekezdése alapján nemperes eljárást kezdeményez. Az ügyészség közjogi hatásköreiről 
ld. bővebben: Varga Zs. András: Az Alaptörvény és az ügyészség közjogi hatáskörei, Magyar Jog, 2012/3. szám, pp. 
129-136. 
37 Council of Europe, Bureau of the Consultative Council of European Prosecutors: Report on the Public Prosecution 
Service outside the Field of Criminal Justice, drafted by András, Varga Zs., 5 May 2008, Strasbourg, Online elérhető, 
pp. 6-10. 
38 VwGO (2015. október 24-i szövegváltozat szerint, BGBl. I S. 1722) 35-37. §-ai. 
39 Hufen, Friedhelm: Verwaltungsprozessrecht, München, 2000, § 4 Rn. 34. 
40 A 2002-es versenyjogi novellával bemutatott új szereplő feladata a közérdekű képviselet ellátása a kartellügyekben 
eljáró bíróságok előtt, ám tevékenysége kiterjed a jelentős piaci erőfölénnyel való visszaélésre, valamint a 
fúziókontrollal kapcsolatos ügyekre is.  
41 Bándi Gyula: Környezetjog, Osiris Kiadó, Budapest, 2006, pp. 46-47.   
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Ezen szervezetek részvételi és keresetindítási jogainak kiszélesítéséről a 
szakirodalomban is megfogalmazódtak érvek és ellenérvek. E közösségek 
önszerveződésének erősítése magában hordozza a határokon átnyúló párbeszéd 
felerősödését, csökkentve az Unió működésében egyre inkább megmutatkozó 
demokratikus deficitet.42  A helyi szinten szerveződött közösségek – elsősorban a 
környezetvédelem kapcsán – gyorsabban reagálhatnak a helyi viszonyokat érintő 
közigazgatási döntésekre, és szervezettebb, összehangoltabb fellépésre képesek. A 
keletkező kár az egyes egyének között olyan mértékben oszlik szét, és az okozati 
összefüggések bizonyítása annyira körülményes, hogy az egyéni fellépés lehetősége 
racionális alapon mérlegelve nem motiválja a potenciális felpereseket a 
keresetindításra.43 Ezt küszöbölheti ki a szervezetek általi fellépés a bíróságok előtt. A 
szervezeti fellépéssel szembeni ellenérvként – főleg a német jogirodalomban – a 
parlamenttől származó legitimáció hiányát vetik fel, de ez az érvelés figyelmen kívül 
hagyja, hogy a jogvita során  a döntés joga a független bíróságokat illeti meg, a 
szervezetek pusztán „kezdeményezőként” lépnek fel anélkül, hogy a köz érdekében 
igazgatási tevékenységet végeznének.44 A közigazgatás feletti „gyámkodás”45 érve is 
felmerült, amit Koch azzal utasít vissza, hogy itt pusztán egy perbeli pozíció 
biztosításáról van szó, amelyet nem szabad érzelmi alapon megtagadni.46 Ezen 
szervezetek perindítása azonban az eljárások időbeli elhúzódásával és költségesebbé 
válásával járhat. 
 
Az a tény, hogy a közösségi részvétel efféle biztosítása mellett érveket lehet 
felsorakoztatni, nem jelenti azt, hogy az említett kettős jogászi feladatot ne kellene 
elvégezni az ilyen szervezetek közérdekű igényérvényesítése kapcsán. Egyfelől tehát a 
jogalkotónak megfelelően részletezett jogi szabályokat kell alkotnia, másfelől a 
jogalkalmazónak el kell végeznie a normatív alapon nyugvó közjó-értelmezést.  
 
2.1.2. Összegzés 

A tagállami, vagy uniós szinten megvalósuló közigazgatási bírói jogvédelem egyik 
meghatározó eleme, hogy a jogvédelmi modell mennyiben követeli meg, hogy a fellépni 
kívánó felperes saját jogai (esetleg érdekei) sérelmére hivatkozzon a bíróság előtti 
fellépésekor. Különösen a dolgozat által vizsgált két ágazatban a védett jogi tárgy jellege 
miatt nehezen határolható körül egy olyan potenciális felperesi kör, akik a verseny 
tisztaságára vagy a környezet védelmére saját jogaik sérelmeként hivatkozhatnának. 
Mivel az egyéniesíthetőség ebben a tekintetben alacsony, potenciális szerephez juthat 
ezekben az ágazatokban a közérdekű igényérvényesítés. A közérdekű igényérvényesítés 
megvalósítási formái különbözőképpen nyertek elismerést az egyes jogrendszerekben. 

                                                 
42 Csefkó Ferenc: A civil társadalmi részvétel európai trendjei, In: Pálné Kovács Ilona (szerk.): Európában a megye ─ 
„Uniós tagság a közigazgatás tükrében”, Pécs, 2005, 99-103, p. 100.  
43 Maastricht Report, 2013, p. 55-56. 
44 Ld. Koch, Hans-Joachim: Die Verbandsklage im Umweltrecht, Neue Zeitschrift füt Verwaltungsrecht, Heft 4, 2007, 
369-379, p. 371.  
45 Horn, Hans-Detlef, Schmitt-Gläser, Walter: Verwaltungsprozeßrecht – Kurzlehrbuch mit Systematik zur 
Fallbearbeitung, Verlag C. H. Beck, München, 2000, p. 118 
46 Koch, 2007, 371.  
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Ezek közül egyre fontosabb szerepet játszik a társadalmi- és érdekvédelmi szervezetek 
közigazgatási perbeli részvétele. Ez a tendencia szükségszerűen viták középpontjába 
helyezi a szervezeti fellépés megítélését.  
 
2.2. A közigazgatási eljárásjog és a bírói jogvédelem európaizálódása 

2.2.1. Az integráció fejlődéstörténete jogvédelmi szempontból 

2.2.1.1. A Van Gend & Loos-ítélet kiemelkedő szerepe 

Az európiai integráció kezdeti szakaszában az egyén és a közösségi jogrend viszonyának 
meghatározásában, valamint a tagállami bíró közösségi bírókénti szerepfelfogásának 
kialakításában az EuB kiemelt szerepet kapott.  
 
Különösen a Van Gend & Loos-ítéletet47 kell megemlíteni, amely Pernice szerint 
„bármely más szakpolitikánál, európai politikusnál, vagy bírói ítéletnél jobban 
meghatározta az európai integráció történetét”48. Ezért mindenképpen érdemes annak 
mélyebb vizsgálata, hogy miből fakad ennek az ítéletnek a különleges szerepe. Az 
európai integráció a 1960-as években kialakulóban lévő gazdasági integrációnak volt 
tekinthető, amelyben kivételes volt az egyes tagállamok állampolgárai és az integrációs 
intézmények közötti közvetlen jogviszony, és a közvetlen joghatás kifejtése.  Ezért az 
integrációs akaratot formálisan közvetítő, végrehajtó tagállamok meghatározó szerepet 
töltöttek be, az integrációs folyamat intézményesített szereplői és alakítói voltak. A 
kezdeti időszakban az integráció gazdasági meghatározottsága alapvetően behatárolta 
azokat az ágazatokat, amelyekre az integrációs folyamat kihathatott. Azonban már ebben 
az időszakban is felvetődött, hogy az egyénekkel szemben nem pusztán felülről jövő 
hatás érvényesül, s az egyént az integrációs jogi követelmények kikényszerítőjeként is 
számításba vették. 
 
A Van Gend & Loos-ítélet évtizedekkel az uniós polgárság elsődleges jogi elismerését 
megelőzően közvetlen jogi kapcsolatot teremtett az egyén, valamint a közösségi jogrend 
között. Ez az ítélet speciális szerepet biztosított az egyénnek, ugyanis a tagállami 
bíróságok előtt a közösségi normák kikényszerítésének felelősévé az egyént tette meg.49 
Ennek a fejlődési folyamatnak szükségszerű eszköze lett a keresetindítási jog 
kiszélesítése. Sajátos módon összekapcsolódott a végrehajtási és demokratikus deficit az 
egyén jogi helyzetével, attól függően, hogy az egyénre, mint a tagállami jogrend 
címzettjére, vagy a közösségi jog rendelkezéseinek kikényszerítőjére tekintünk.  
 

                                                 
47 Van Gend & Loos-ítélet, C-26/62, EU:C:1963:1. 
48 Pernice, Ingolf: The Autonomy of EU Legal Order – Fifty Years After Van Gend, In: Court of Justice of the European 
Union: 50th Anniversary of the Judgement in Van Gend & Loos (1963-2013), Conference Proceedings, Luxembourg, 
13th May 2013, 55-81, p. 55. 
49 De Witte a citizens infringement procedure kifejezését használja ennek leírásához (ld. bővebben De Witte, Bruno: 
The Impact of Van Gend & Loos on Judicial Protection at European and National Level: Three Types of Preliminary 
Questions, In: Court of Justice of the European Union: 50th Anniversary of the Judgement in Van Gend & Loos (1963-
2013), Conference Proceedings, Luxembourg, 13th May 2013, 93-103, p. 96.) 
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A tagállamok demokratikus keretei között − amelynek intézményei biztosítják az egyén 
ráhatását a jogalkotás folyamatára − az egyén mint politikai szereplő jelenik meg.50  Az 
európai kormányzás demokratikus legitimáció tekintetében deficites keretei között az 
egyén sokkal kisebb mértékben tud hatni a jogalkotás folyamatára. A közvetlen hatály 
alkalmazása az egyént – lényegében – objektivizálja olyan normák tekintetében, amelyek 
megalkotására nem tudott érdemben hatni.51 Ezen fejlődés eredményeként az egyén a 
közösségi, majd uniós normák címzettje, s egyúttal a normákban foglalt tartalmak 
kikényszerítésének őre is lett. A demokratikus deficit az Unió egyéb működési területeit 
is áthatja. Az uniós ügynökségek elterjedése a demokratikus legitimáció hiányát ismét 
felvetette az EuB által kidolgozott Meroni-doktrína miatt.52 Az uniós ügynökségi 
fellépés, az egyén jogi helyzetére közvetlenül kiható ügynökségi aktusok kibocsátása 
miatt felmerül annak dilemmája, hogy megfelelő demokratikus legitimációval bírnak-e 
ezek a szervek. Az említett doktrína ezt máig az ügynökségre való hatáskörök 
átruházásának korlátozásával oldja meg, holott a hatékony uniós szintű fellépés általános 
fellépési keretek biztosítását követelné meg (ld. 4.3.2. pontot).  
 
Az EuB már az integráció kezdeti szakaszában felismerte az egyén (azaz a tagállami 
bíróság előtt önálló fellépésre jogosult jogalany) individualizált, de valójában az objektív 
(uniós) jogrendet is védő funkcióját.  Azonban sem az EuB alapvető jelentőségű ítéletei, 
sem a legfontosabb elsődleges jogi rendelkezések nem hoztak létre európai 
identitástudatot, amely a puszta jogi kapcsolaton túl egyfajta érzelmi azonosulást is 
biztosítana a magát a gazdasági integráción túl értékközösségként is meghatározni 
próbáló Unió és annak polgárai között.53  
 
A Van Gend & Loos-ítélettel az EuB megnyitotta az utat a tagállami bíró számára a 
közösségi rendelkezéssel ellentétes nemzeti szabályozás alkalmazásának mellőzéséhez 
is.54 Az ítélet alapjául szolgáló ügyben az akkori EGK-Szerződés 12. cikkének közvetlen 
hatályáról döntött a Bíróság. Ezzel megteremtette a közösségi jogrend egyéni 
kikényszeríthetőségének a lehetőségét. Dolgozatom szempontjából – amely tagállami 
szinten az Aarhusi Egyezmény, mint jogvédelmi reformot kiváltó nemzetközi egyezmény 
hatásaival is foglalkozik – különös jelentőséggel bír ez a jogeset, amelynek kapcsán a 
luxemburgi testület az akkori Benelux-vámuniót nemzetközi egyezményként szabályozó 
Brüsszeli Protokoll jogforrási hierarchiában betöltött szerepével foglalkozott (az EGK-
Szerződés és a Brüsszeli Protokoll összeegyeztethetőségének vizsgálatától azonban 

                                                 
50 Weiler H. H., Joseph: Revisiting Van Gend & Loos: Subjectifying and Objectifying the Individual, In: Court of 
Justice of the European Union: 50th Anniversary of the Judgement in Van Gend & Loos (1963-2013), Conference 
Proceedings, Luxembourg, 13th May 2013, 11-23, p. 20. 
51 Uo. 20. 
52 Az Európai Bizottság egyes hatásköreinek delegálásáról az európai ügynökségekre, valamint azok nem-policy jellegű 
döntések meghozatalával való megbízásáról ld. bővebben Hofmann, Herwig C.H.-Morini, Alessandro: The 
Pluralisation of EU Executive – Constitutional Aspects of ’Agencification’, European Law Review, Vol. 37(4)2012, 
pp. 419-443.; Griller, Stefan-Orator, Andreas: Everything under Control? − The ’Way forward’ for European Agencies 
in the Footsteps of the Meroni doctrine, European Law Review, Vol. 35(1)2010, pp. 3-36.  
53 Barnard, Catherine: Van Gend & Loos to(t) the future In: Court of Justice of the European Union: 50th Anniversary 
of the Judgement in Van Gend & Loos (1963-2013), Conference Proceedings, Luxembourg, 13th May 2013, 117-123, 
pp. 117-118. 
54 Pernice, 2013, p. 58. 
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tartózkodott). Ehelyett kijelölte mind saját szerepkörét azzal, hogy döntött az EGK-
Szerződés jogi helyzetéről a tagállami jogforrási hierarchiában, és meghatározta a 
tagállami bíróságok szerepét is, amelyek számára rögzítette a közvetlen hatály és az abból 
származó egyéni jogok védelmének kötelezettségét.55  
 
Korábban is adott jogrendszerek biztosították önvégrehajtó (self-executing) 
mechanizmusok alkalmazásával, hogy adott nemzetközi egyezmények egyes 
rendelkezései közvetlen hatállyal bírjanak.56 Ugyanakkor Weiler szerint ettől a nemzeti 
bírák azért tartózkodtak, mert ezzel „idegen” jogot alkalmaztak volna57, emellett pedig 
saját államuk állampolgáraként fellépő magánszemély felperesek ügyében szembe 
kerültek volna saját államuk kormányának érdekeivel, amikor döntenek a közvetlen 
hatályú rendelkezés alapján.58 Az EuB és a tagállami bíróságok közötti egyedi 
viszonyrendszer megteremtésével – amelynek központi eleme lett az előzetes 
döntéshozatali eljárás – megszűntek azok a tényezők, amelyek a nemzeti bírákat 
esetlegesen hátráltatták az „idegen” jog egyes rendelkezéseinek alkalmazásában. Ebben 
a viszonyrendszerben az alkalmazandó közösségi norma tartalmát az EuB értelmezte, a 
közösségi norma alkalmazója az egyedi ügyekben azonban a közösségi jog bírájaként 
eljáró tagállami bíró lett, aki a közvetlenül hatályos közösségi norma számára a tagállami 
bírósági döntésekhez szükségszerűen kapcsolódó nagyobb megfelelési készséget is 
biztosította.59 
 
2.2.1.2. Az integráció fejlődéstörténetének egyes korszakai 

Az integráció fejlődéstörténetének e kezdő mozzanata után röviden azt is be kell mutatni, 
hogy a későbbi időszakokban az integráció miképpen hatott ki a tagállami közigazgatási 
eljárásjogra, a közigazgatási perjogra, valamint a tagállami közigazgatási rendszerekre. 
Az integráció fejlődéstörténete többféleképpen korszakolható.60 Jelen esetben pusztán a 
legfontosabb tendenciák bemutatására kívánok szorítkozni. E tendenciák a dolgozat 
vizsgálati tárgya, így a közvetlen-közvetett végrehajtás szempontjából a legfontosabbak. 
 
Az integrációtörténet kezdeti évtizedeiben (az 1960-70-es években) az Európai 
Gazdasági Közösségnek az integráció előmozdítására hozott döntései alapvetően olyan 
aktusok formájában jelentek meg, amelyek elsősorban az integráció magját képező belső 
piaci alapszabadságok érvényesítéséhez kötődtek. A közösségi elvárások és jogi normák 
– közösségi szintű végrehajtásért felelős szervek hiánya miatti − közvetett jellegű 
végrehajtása a tagállami jogalkalmazók feladata volt. Ekkor még viszonylag 

                                                 
55 Cremona, Marise: The Judgement, Framing the Argument, In: Court of Justice of the European Union: 50th 
Anniversary of the Judgement in Van Gend & Loos (1963-2013), Conference Proceedings, Luxembourg, 13th May 
2013, 23-29, pp. 26-27. 
56 Weiler H. H., 2013, pp. 13-14. 
57 Uo. 14. 
58 Uo. 14. 
59 Uo. 15. 
60 Ld. példaként v. Danwitz, Thomas: Europäisches Verwaltungsrecht, Springer Verlag, Köln, 2008. pp. 476-495.; 
Hofman, Herwig C.H.-Rowe, Gerard C.-Türk, Alexander H. (ed.): Administrative Law and the Policy of the European 
Union, Oxford University Press, 2011, pp. 3-11, 259-281. 



 28 

egyértelműen gazdasági kötődésűek és szűkek voltak a közösségi hatáskörök. A 
közösségi szakpolitikák lefektetésekor a rendelet−irányelv−határozat hármasának adtak 
kiemelt jelentőséget. Jogvédelmi szempontból e jogforrásokkal szembeni alapvető 
bírósági esetjog is az 1960-70-es években alakult ki (ld. a 2.2.2.2. pontot). Ebben az 
időszakban kellett azt tisztázni, hogy a közösségi jogrend elvárásainak megvalósításakor, 
a közvetett végrehajtás során mennyiben és konkrétan miben marad meg a tagállamok 
szabályozási joga a közösségi rendelkezésekhez képest. Ennek eredményeként a 
közérdekű, illetve az egyéni igényérvényesítés kérdéskörét lefektető bírói esetjog nagyon 
erősen gazdasági, piacszabályozási kötődésű. Különösen jellemzőek erre az időszakra a 
közös agrárpolitikához és a versenypolitikához kötődő esetek (ld. a 4.1.2. pontot). 
 
A következő integrációs szakaszban (1980-2008) a tagállami és a közösségi hatáskörök 
viszonyában a közösségi hatáskörök jelentős bővülése figyelhető meg (témánk 
szempontjából mindenképpen ki kell emelni az Egységes Európai Okmánnyal megjelenő 
környezetvédelmet).  
Ennek ellensúlyozásaképpen a tagállamok kísérletet tettek arra, hogy az integráció csak 
olyan területekre terjedjen ki, ahol az egyes feladatok ellátása szükségszerűen 
hatékonyabban látható el a közösségi fellépés révén (Maastrichti Szerződés által 
bevezetett szubszidiaritás elve). Egyértelművé vált, hogy jelentős a végrehajtási deficit 
az uniós elvárások tagállami közvetett végrehajtása során, ugyanakkor a hatósági eljárás 
tagállami autonómiája miatt az EuB csak alapelvi szinten fogalmazhatott meg 
követelményeket a közvetett végrehajtás során eljáró tagállami szervekkel szemben. Bár 
az egyénnek a tagállami bíróságok előtt is lehetősége nyílik közvetlenül az uniós jogon 
alapuló igények érvényesítésére, ám uniós eljárási szabályok tipikusan nem társulnak az 
igényérvényesítés lehetőségéhez.61 A közigazgatási eljárásjog és bíráskodás 
európaizálódását leginkább az EuB több évtizedes gyakorlatában lefektetett hatékony és 
egyenértékű jogvédelem követelménye  határozta meg. A kifejezés a francia Államtanács 
(Conseil d’Etat) II. világháborút követő joggyakorlatában tűnt fel, és onnan került át 
utóbb az EuB szóhasználatába. A Milchkontor-ügyben született ítélet szerint a hatékony 
jogvédelem követelménye miatt a nemzeti eljárási jog nem akadályozhatja, illetve 
aránytalanul nem nehezítheti az uniós jog végrehajtását.62 A tagállamok kötelezettségük 
elmulasztása esetén nem hivatkozhatnak saját jogrendszerükre vagy belső 
körülményeikre.63 Ezt a Johnston-ügy kapcsán annak kimondásával egészítette ki az EuB, 
hogy a közigazgatási döntések bíróság előtti megtámadásának lehetősége a hatékony 
jogvédelem lényeges előfeltétele.64 A későbbiekben még hangsúlyosabbá vált a 
hatékonyság követelménye.  
A tagállami eljárási autonómia máig fennáll. Mivel azonban a közösségi (majd uniós) jog 
a szakpolitikákon keresztül közvetlenül befolyásolhatta a tagállamok ágazati 
szabályozását, ez visszahatott az általános közigazgatási eljárási törvényekre és perjogi 

                                                 
61 Ld. bővebben Gombos Katalin: Az uniós jogból fakadó bírói jogvédelmi eszközök szintjei és lépcsőfokai, Európai 
Jog, 2011/5. szám (a), 35-45, p. 37. 
62 Deutsche Milchkontor ítélet, C-205/82-215/82, EU:C:1983:233, 22-24. pontok. 
63 Bizottság kontra Németország („asztali bor” ügy) ítélet, C-217/88, EU:C:1990:290, 27-28. pontok. 
64 Johnston ítélet, C-222/84, EU:C:1986:206, 13-21. pontok.  
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szabályozásra is.65 A közigazgatási eljárásjogot és perjogi szabályozást érő európai 
hatások persze több tényező révén is erősödnek, így például az uniós jogon kívül az 
európai jog vívmányai következtében is. Emiatt a dolgozatban az Alapjogi Charta mellett 
röviden kitérek az Emberi Jogok Európai Egyezményére, valamint az Európa Tanács 
egyes ajánlásainak66 szerepére is (ld. a 4.4.1.2. pontot). A közigazgatási eljárásjog, és a 
közigazgatási perjog általános szabályozása tekintetében elméletileg máig érvényesül a 
tagállami autonómia elve, míg a tagállami bíró az uniós jog bírájaként67 jár el. 
 
Az európai integráció legújabb kori szakasza (2008-), annak a pénzügyi majd a gazdasági 
világválság által felszínre hozott funkciózavarai, valamint az integráció működésében 
továbbra is fennálló végrehajtási és demokratikus deficit több szempontból is 
rávilágítottak a szervezetileg a közvetett végrehajtás, eljárási oldalról pedig a tagállami 
autonómia fogalma által meghatározott viszonyrendszer meghaladott voltára.68 A válság 
egyértelművé tette, hogy az uniós alapszabadságok alapján létrejött belső piac sok 
tekintetben megrekedt egy olyan köztes állapotban, amely lehetővé teszi a 
válságjelenségek, az egyes diszfunkciók és anomáliák átterjedését, ugyanakkor nem 
képes a további integráció biztos alapjaként szolgálni.69 Legfőképpen a határokon átnyúló 
tevékenységet folytató piaci szereplők mérete, jelentősége, és az ebből fakadó kockázat 
teszi indokolttá a határokon átnyúló, megerősített közigazgatási hatósági tevékenységet 
ellátó, kellőképpen erős hatáskörökkel felruházott szervek életre hívását (ld. ennek 
kapcsán a 4.3.2. pontot). A válság egyértelműen megmutatta, hogy az államra nem a piac 
tökéletlen működésének okozójaként, hanem a megoldás kulcsfontosságú szereplőjeként 
kell tekinteni.70 Az állami szerepvállalás, egyúttal a közérdek érvényre juttatása, a 
nemzetállamok szintjéről áttevődött a nemzetállamok együttműködése alapján létrejött 
szupranacionális szervezetek szintjére.71 Az ezzel párhuzamosan zajló, már korábban 
megindult elsődleges jogi reformok a Lisszaboni Szerződésben magukkal hozták az 
egyén, mint uniós polgár és az immár önálló jogi személyiséggel rendelkező Európai 
Unió közötti viszony egyre mélyrehatóbb intézményesítését (az EUSz. 11. cikke szerinti 
európai polgári kezdeményezés megjelenése; az EUMSz. 264. cikke szerinti, az EU 

                                                 
65 Rozsnyai Krisztina: Európai hatások a közigazgatási eljárásjogban, In: Fazekas Marianna (szerk.): Közigazgatási jog 
– Általános rész III., ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013a, pp. 259-275.; Götz, Volkmar: Europarechtliche Vorgaben 
für das Verwaltungsprozessrecht, Deutsches Verwaltungsblatt, Ausgabe 1/2002, 1-7, p. 2. 
66Az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága 2007. június 20-án elfogadott (2007) 7. számú ajánlása és annak függeléke 
a jó közigazgatásról; (77) 31. számú határozata az egyének közigazgatási hatóságok határozataival szembeni 
védelméről; (80) 2. számú ajánlása, a közigazgatási hatóságok mérlegelési jogkörének gyakorlásáról; (81) 19. számú 
ajánlása a közigazgatási hatóságok által kezelt információkhoz való hozzáférésről; (91) 10. számú ajánlása a hatóságok 
által kezelt személyes adatok harmadik személyeknek történő kiadásáról; (2002) 2. számú ajánlása a hivatalos iratok 
hozzáférhetőségéről; (2003) 16. számú ajánlása közigazgatási és bírói döntések végrehajtásáról a közigazgatási jog 
területén; (2004) 20. számú ajánlása a közigazgatási aktusok bírói felülvizsgálatáról. 
67 Lenaerts a francia terminológia alapján a juge de droit commun of Community law kifejezéssel utalt arra, hogy a 
tagállami bíróra a közösségi jog alkalmazójaként kell tekinteni (ld. bővebben Lenaerts, Koen: The rule of law and the 
coherence of the judicial system of the European Union, Common Market Law Review, Vol. 44(6)2007, 1625-1659, p. 
1659.). 
68 Ld. bővebben Guckelberger, Annette: Gibt es bald ein unionsrechtliches Verwaltungsverfahrensgesetz? Neue 
Zeitschrift für Verwaltungsrecht, Heft 10, 2013, 601-611, p. 602. 
69 A válság és az állami szerepvállalás átalakulásának összefüggéseiről ld. bővebben Forgács Imre: Mégsem éjjeliőr? 
– Az európai kormányzás esélyei és a pénzügyi válság, Osiris Kiadó – Zrínyi Kiadó, Budapest, 2009.  
70 Ld. bővebben Stiglitz, Joseph E.: A globalizáció és visszásságai, Napvilág Kiadó, Budapest, 2003. 
71 Imre Miklós: A társadalmi koordinációs mechanizmusok változása és az állam gazdasági szerepe, In: Pro Publico 
Bono, 2011/1.  szám, 29-38, p. 35-36.  
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ügynökségi aktusok bírói felülvizsgálhatósága az ilyen aktusok joghatása által érintett 
harmadik felek kezdeményezése alapján), és a közvetlen végrehajtás egyes eszközeinek72 
kiszélesítését. 
 
2.2.1.3. A felemás bírói jogvédelmi rendszer fejlődéstörténete 

A Van Gend & Loos-ítélettel az integráció kezdeti szakaszában már létrejött a potenciális 
közvetlen kapcsolat az egyének és az integráció egyes intézményei között, valamint 
kijelölésre került a tagállami bíró szerepe is, aki egyúttal a közösségi jog bírája is lett.  
 
Ebben a tekintetben a kialakuló elsődleges jogi keretek azt szabályozták, hogy 
amennyiben a közösségi jog bírájaként eljáró tagállami bíró előtti eljárásban közösségi 
jogértelmezési kérdés merül fel, akkor ezt egységesen egyetlen fórumon, előzetes 
döntéshozatali eljárással az EuB válaszolja meg. Tagállami szinten a jogvédelem ebben 
a formában vált biztosítottá az egyén, mint a közösségi, majd uniós jogi normák címzettje 
számára. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy az egyén számára az előzetes 
döntéshozatali eljárás iránti kérelem beterjesztésének a lehetősége adott ugyan, de a 
tagállami bíró autonóm joga annak eldöntése, hogy kezdeményezi-e az eljárást. Ebben a 
tekintetben fontos megjegyezni, hogy az érvényességi típusú előzetes dötéshozatli eljárást 
meg kell különböztetni az értelmezési típusú előzetes dötéshozatali eljárástól. Ha ugyanis 
valamely uniós intézmény, szerv, vagy hivatal jogi aktusainak érvénytelensége merül fel, 
akkor a tagállami bírónak kötelessége előterjesztéssel élnie (ld. bővebben 4.1.1.2. pontot). 
 
Ezen túlmenően, a közvetett végrehajtás során megmutatkozó végrehajtási deficit 
leküzdéseképpen idővel felismerték az eljárásjogi pozíciók megerősítésének, és a 
jogérvényesítés eszközrendszerének a fontosságát. A keresetindítási jog kiszélesítése a 
végrehajtási deficit leküzdésének olyan eszközévé vált, amely különös szerepet kapott az 
Európai Unió és a tagállami közigazgatási rendszerek, valamint közigazgatási bíróságok 
viszonyának meghatározásában. Ennek oka éppen az, hogy az EuB a Van Gend & Loos-
ítélet óta szorgalmazza az uniós polgárok keresetindítási jogának kiszélesítését, mivel 
rájuk akként tekint, mint akik a nem feltétlenül lojális tagállami közigazgatással szemben 
elősegíthetik a tagállami bíróságok előtt az uniós jog végrehajtását.73 Ilyen módon az 
egyének nem pusztán a közösségi (uniós) szabályok címzettjei lettek, hanem – ahogyan 
azt a fentiekben röviden vázoltam, a tagállami keresetindítási jog kiszélesítésével – az 
egyes közösségi, majd uniós rendelkezések kikényszerítői is.  
 
Az EuB előtti közvetlen fellépés tekintetében másképpen alakult a luxemburgi testület 
hozzáállása. Az EuB a természetes- és jogi személyek közvetlen fellépését igen 
korlátozottan ismerte el. Az egyéni jogvédelem szempontjából legmeghatározóbb 

                                                 
72 Az uniós jogalkotó az elsődleges jogi keretek legutóbbi módosításakor (Európai Unió működéséről szóló szerződés 
291. cikk (2)-(3) bekezdései) már számolt a közvetlen végrehajtás jogi lehetőségével, így az Európai Bizottságot 
végrehajtási hatáskörökkel ruházta fel a tagállamokban egységesen végrehajtandó uniós jogi aktusok kibocsátásának 
biztosítékaképpen. 
73 Ld. bővebben Wegener, Bernhard W.: Rechtsschutz für gesetzlich geschützte Gemeinwohlbelange als Forderung des 
Demokratieprinzips?, Humboldt Forum Recht 2000, Beitrag Nr. 3, Online elérhető, p. 2. 



 31 

semmisségi eljárásokban ugyanis erősen leszűkítette azon természetes- és jogi személyek 
felperesi fellépését, akik nem voltak az adott aktusok címzettjei. Az EuB esetjogában 
kidolgozott Plaumann-teszt szerint a személyes érintettség követelményét csak egy 
meghatározott időpontban vagy időintervallumban zárt csoportot alkotó, a címzettekhez 
hasonlóan egyéniesített személyek teljesíthették. Ez a megszorító értelmezés utóbb 
doktrínává merevedett, amely leszűkítette a felperesi perképesség74 elismerését (ld. 
bővebben 4.1.2.1. pontot). Ezen a helyzeten az uniós bíróságok differenciálódása sem 
változtatott. Az akkori Elsőfokú Bíróságnak (a későbbi Törvényszék) a Plaumann-teszt 
felülvizsgálatát szorgalmazó álláspontját a Bíróság nem fogadta el. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy végül a lisszaboni reformok eljutottak odáig, hogy egyes normatív 
aktusokkal szembeni jogvédelem tekintetében törölték az EUMSz hatályos 
szövegváltozatából a személyes érintettség követelményét (ld. bővebben a 4.3.3. pontot). 
 
Annak következtében, hogy az uniós (szabályozó) szervek száma és jelentősége az utóbbi 
időben megemelkedett, az előzetes döntéshozatali eljárás révén megvalósítható tagállami 
szintű jogvédelmi funkció értelemszerűen átalakul, és felértékelődik az uniós szintű 
eljárásjogi jogvédelem szerepe. Ennek az az oka, hogy az uniós normák végrehajtása 
egyre inkább közvetlenül az Unió saját apparátusa (ügynökségei és erre feljogosított 
egyéb szervek) révén valósul meg. Ezzel óhatatlanul azzal jár együtt, hogy biztosítani kell 
a potenciális felperesi kör közvetlen fellépési lehetőségét. A lisszaboni reformok az 
elsődleges jog módosításával jelzésértékű módon egyértelművé tették – anélkül, hogy 
bármilyen más értelemben tisztázták volna az ügynökségek szerepét és helyét –, hogy 
aktusaikkal szembeni jogvédelem biztosított az EuB előtt. A hatósági jellegű 
tevékenységek fokozatos uniós szintre emelésével egyre inkább felvetődik az a kérdés, 
hogy a jogvédelem e két szintjének felemás viszonya, valamint az ennek kapcsán 
kialakult EuB esetjogi doktrínák nem szorulnak-e felülvizsgálatra. Az EuB a vizsgálni 
kívánt környezetvédelem terén alig, a versenyjogban azonban némileg felülírta korábbi 
hozzáállását. Ám egyre szükségesebb lenne a bővülő közvetlen végrehajtás nem szektor-
specifikus eljárásjogi és közigazgatási bírói jogvédelemet jelentő aspektusainak 
újragondolása is. 
 
2.2.2.  A közvetett végrehajtás válságának egyes jelei 

2.2.2.1.  A közvetlen végrehajtás erősödése 

A közvetett végrehajtás válsága vagy legalábbis kizárólagosságának elvesztése miatt 
egyértelműen erősödik az uniós szervek szerepe. Ezek saját köztisztviselői karuk 
közreműködésével közvetlenül hajtják végre az uniós jogot, értelemszerűen elsősorban a 

                                                 
74 Fejes a semmisségi eljárás kapcsán a felperes kereshetőségi jogáról beszél, ugyanakkor a tagállami szintű közvetett 
végrehajtás alapján vett terminológia miatt, amely szerint a kereshetőségi jog már az ügy érdemében kerül vizsgálatra, 
helyesebbnek tartom, ha az EuB előtti semmisségi eljárás kapcsán a felperesi perképességéről beszélünk, ahogy arra 
Szalayné Sándor Erzsébet is utal (ld. bővebben Fejes Gábor: A kardot válaszd! – A közösségi jogi normák alkotmányos 
kontrollja: megjegyzásek az EU Bíróság „Jego-Quéré” döntéséhez, Európai Jog, 2002/4. szám, 33-38, p. 36.; Szalayné 
Sándor Erzsébet: A magánszemély perképessége az Európai Alkotmányos Szerződés alapján: kis lépés sok értelmezési 
problémával, Európai Jog, 2004/6. szám, pp. 12-19.). Ebben a tekintetben jelen dolgozat a perképesség fogalmát nem 
tagállami perjogi értelemben, hanem sui generis uniós fogalomként használja. 
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határozatokat és a rendeleteket. Ebben a tekintetben adott az EuB felülvizsgálati 
lehetősége (Europäisches Eigenverwaltungsrecht). Ennek keretében átalakul az a 
feltételrendszer, amelyben az uniós rendelkezések közvetett végrehajtójaként fellépő 
tagállami közigazgatás tevékenykedik (Gemeinschaftsverwaltungsrecht).75 Emellett 
azonban az is megfigyelhető, hogy a kizárólagos hatáskörök mellett és helyett az uniós, 
valamint a tagállami szervek egyre több területen egymással együttműködve látják el a 
kapcsolódó végrehajtási feladatokat, és ehhez megosztják az egyes végrehajtással 
kapcsolatos hatásköröket is (Verwaltungsverbund).76  
 
Balázs István − idézve Ziller kategorizálását − az együttes igazgatás kategóriáját 
használja, ám itt sem teljesen lehetséges a megfeleltetés, hiszen tipikusan azokra a 
területekre alkalmazza ezt a fogalmat, ahol együttesen lelhető fel a közvetett és közvetlen 
végrehajtás valamelyik típusa.77 Ezek alapján jelen dolgozat legnagyobb része is ebbe a 
körbe sorolható be a környezetvédelmi, a versenyjogi és az együttes végrehajtás egyéb 
formáinak ismertetésével. Ennek oka, hogy ma még kivételes, hogy csak a közvetlen 
végrehatás lépne fel, de már az is, hogy az uniós jogtól teljesen függetlenül 
tevékenykedhetne a tagállami közigazgatás. Összességében a lezajló folyamatok alapján 
az uniós jogszabályok közvetlen végrehajtása egyértelműen teret nyer a korábbi hatáskör-
megosztáshoz képest.  
 
Szervezeti oldalról a közvetett végrehajtás válságjelenségeként egyre több uniós szereplő 
felel az uniós jog közvetlen végrehajtásáért, így bővül folyamatosan az EU saját 
„végrehajtó apparátusa” és ennek hatásköre. Korábban is létezett egyes szakpolitikai 
területeken a tagállami szervek és az uniós szintű szereplő hálózati együttműködésén 
alapuló modell, amely ismerte az uniós szintű hatóságot. Így a kartelljog területén az 
Európai Bizottság számára biztosították a közvetlen fellépési lehetőséget. Ugyanakkor 
már az alapvető fogalmi keretek megváltozását jelzi az elsődleges jogi keretek Lisszaboni 
Szerződéssel bevezetett módosítása, hiszen az EUMSz. 298. cikke szerint feladataik 
ellátása során az Unió intézményei, szervei és hivatalai egy nyitott, hatékony és független 
európai igazgatásra támaszkodnak. A hivatalok között szerepelnek az uniós jog közvetlen 
végrehajtásában egyre nagyobb szerepet játszó uniós ügynökségek.  
 
A jelenleg zajló változások így messze túlmutatnak az együttműködés eddigi szintjein. 
Az Európai Bizottság hatáskör-átruházásával ugyanis az egyes uniós ügynökségek is 
mind több esetben nem-policy jellegű egyedi és bizonyos normatív aktusokat hozhatnak 
meg, valamint a magyar közigazgatási eljárásjog fogalmai szerinti, tágabb értelemben 
                                                 
75 A közvetett, valamint közvetlen végrehajtás, valamint a német terminológia szerinti Gemenischaftsverwaltungsrecht, 
valamint Eigenverwaltungsrecht megkülönböztetéséről (ld. bővebben v. Danwitz, Thomas, 2008, p. 312-313.). 
76 Ld. bővebben Weiß, Wolfgang: Der Europäische Verwaltungsverbund – Grundfragen, Kennzeichen, 
Herausforderungen, Duncker&Humboldt Verlag, Berlin, 2010, p. 37.; Geber, Frederic: Bankaufsicht ohne 
Verwaltungsverfahrensrecht?, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, Vol. 24, No. 8., 2013, 298-320, pp. 298-
299.; Guckelberger, 2013, pp. 601-602. 
77 Balázs István idézi Ziller csoportosítását: Ld. Ziller, Jacques: Les concepts d’administration directe, d’administration 
indirecte et de co-administration et les fondements du droit administratif européen, In: Auby, Jean-Bernard - Dutheil 
De La Rochere, Jacquelin: Droit administratif européen, Bruylant, Bruxelles, 2007, pp. 235-244. (idézi Balázs István: 
Az európai közigazgatási jog és közigazgatás értelmezéséről, In: Gerencsér Balázs-Berkes Lilla-Varga Zs. András: A 
hazai és uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései, Pázmány Press, Budapest, 2015, 13-31, p. 20.) 
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vett hatósági jogkörben járhatnak el.78 Alapvetően változhat meg az uniós jog közvetett 
tagállami végrehajtásán alapuló hatáskör-megosztási doktrína, ha az ügynökségi 
határozathozatal joga mellett a tagállami hatóságok nem kapnak azt kiegészítő 
végrehajtási hatásköröket.79 Ezáltal kialakulhatnak a tényleges közvetlen végrehajtás 
keretei. Hasonló kérdéseket vethet fel, ha folytatódik a korábban alapvetően tagállami 
közigazgatási hatáskörök uniós szintre való áthelyezése. Ennek egyik igen aktuális 
példája az EKB számára újonnan biztosított bankfelügyeleti szerepkör, amikor már nem 
az Európai Bizottságot tekintették az eljárásjogi hatáskörök elsődleges címzettjének. Ez 
a szervezeti keretek átalakulása mentén jelzi a szektor-specifikus szakosodás további 
erősödését is (ld. a 4.5.1. pontot).80  
 
Eljárásjogi értelemben a szervezeti reformokkal egyidejűleg alakul át a tagállamok 
intézményi és eljárási autonómiáján nyugvó doktrína.81 A közvetett végrehajtás területén 
a tagállami autonómia egyre több esetben háttérbe szorul az uniós rendelkezések 
hatékonyabb végrehajtása érdekében. Az uniós szervek közvetlen végrehajtásának 
területén pedig a nem-policy jellegű, egyedi és egyes normatív aktusok kibocsátása az 
eljárásjogi és bírói jogvédelem meglévő kereteinek újragondolását vonhatja magával 
uniós szinten. Alapvető probléma az uniós intézmények és az uniós polgárok közötti 
közvetlen jogviszonyoknak a dogmatikai kidolgozatlansága, ahogyan nem tisztázottak az 
alapvető garanciális követelmények sem. Az egyes szakpolitikai területeken az uniós és 
a tagállami hatáskörök megosztottsága szerint eltérő a szabályozás kidolgozottsága, azok 
jogi alapja, de még az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozó szakpolitikai területeken is 
csak adott kérdésköröket ölel fel a szabályozás (részleges és ágazati kodifikáció 
ellentmondásai), valamint nehezen tárható fel az alkalmazandó jog.82  
 
A felvetett dilemmák egyik – a közvetlen végrehajtást érintő − megoldása lehetne az 
Európai Parlament által támogatott modellkódex83 elfogadása, amely az Unió egységes 
közigazgatási eljárásrendjének lefektetését tűzte ki célul az Európai Bizottság számára, 
de ez több gyakorlati akadályba is ütközik (ld. a 4.5.3. pontot). Ezek közül a 
leglényegesebbek a máig rendezetlen fogalmi és elméleti keretek, amelyek gátolják, hogy 
a horizontális jogfejlesztés és kodifikáció ezen a területen is megindulhasson. Ennek 

                                                 
78 Az európai pénzügyi felügyeleti hatóságok egyedi határozatok meghozatalára  való felhatalmazásának dilemmáiról 
ld. bővebben Szegedi László: A pénzügyi piacok közvetlen európai felügyeletének kihívásai, Pénzügyi Szemle, 2012/3. 
szám, 368-379, pp. 368-373. 
79Az ERÜ kizárólagos hatáskörrel módosíthatja, függesztheti fel vagy vonhatja vissza a légialkalmassági és 
környezetvédelmi bizonyítványokat [ld. az Európai Parlament és a Tanács 216/2008/EK rendelete (2008. február 20.) 
a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 
91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 79., 
2008.3.19., 1-49.) 20. cikk i) pontját]. Az EÉPH az uniós hitelminősítőkkel szemben kizárólagos felügyeleti 
hatáskörökkel rendelkezik [ld. az Európai Parlament és a Tanács 513/2011/EU rendelete (2011. május 11.) a 
hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 145., 2011.5.31., 30-56.)]. 
80 A bankunió kialakítása kapcsán ld. bővebben az EFM-rendeletet. 
81 A lezajló folyamatokkal kapcsolatban ld. bővebben Boros Anita: Úton egy európai közigazgatási (eljárási) jog felé, 
MTA Law Working Papers No. 2014/58, Online elérhető. 
82 Ld. bővebben Geber, 2013, pp. 298-301.  
83 Az Európai Parlament 2013. január 15-i állásfoglalása a Bizottságnak szóló ajánlásokkal az Európai Unió 
közigazgatási eljárási jogáról [Ref.No. 2012/2024(INL)], Online elérhető. 
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egyik alapkérdése az uniós szintű jogvédelem máig kidolgozatlan volta, és az EuB 
konzervatív jogvédelmi felfogásának kihatása.   
 
2.2.2.2. Az uniós jogforrások egyes jogvédelmi jellegzetességei 

Az uniós jogvédelem fejlődéstörténetéban mindenképpen figyelmet érdemelnek az 
EUMSz. 288. cikkében meghatározott jogilag kötelező másodlagos jogforrások. E 
jogforrások alapvető jogvédelmi jellegzetességeit tárgyaló bírói esetjog az 1960-1970-es 
évekhez kötődik. Ugyanakkor a legújabb kori integrációs fejlődéstörténet e 
jellegzetességekben is változást hozott. Emellett az EUMSz. 290-291. cikkeiben foglalt 
felhatalmazás alapján kibocsátott normatív aktusok átalakították a jogvédelem eddigi 
rendszerét. Utóbbiak közé sorolhatóak az Bizottság speciális rendeleti aktusai, az EU 
ügynökségek normatív (jellegű) aktusai, amelyek a szektor-semleges jogvédelmi 
dilemmák vizsgálata kapcsán kerülnek majd elemzésre (ld. a 4.3.3. pontot).  
 
Azt, hogy az egyének, illetve kollektívák mennyiben hivakozhatnak az EUMSz. 288. 
cikke szerinti határozatokra, irányelvekre, végül pedig a rendeletekre alapvetően 
meghatározza a közvetlen hatály doktrínája. Annak fogalmával az EuB a már elemzett 
Van Gend & Loos-ügyben foglalkozott. E döntésében kimondta, hogy a közösségi jog 
közvetlen hatállyal bíró rendelkezéseit a magánszemélyek (az ügy tekintetében a 
tagállamok állampolgárai) érvényesíthetik, valamint a nemzeti bíróságok (tágabb 
értelemben a tagállami jogalkalmazók) előtt ezek kikényszeríthetőek.84  
 
A határozat az EUMSz. 288. cikke alapján teljes egészében kötelező. Ha a határozat 
megjelöli a címzetteket, akkor azokra kötelező, akiket a határozat ekként megjelöl. Ebben 
a tekintetben lényeges, hogy a határozatok címzettje is lehet akár több természetes- és 
jogi személy is, vagy akár egy vagy több tagállam is. A magászemélyeknél ez nem azt 
követeli meg, hogy „név szerint kell megjelölni őket, elég, ha egyediesíthetőek azon a 
kategórián belül, melyhez tartoznak”85. Az EuB a Grad-ügyben86 kimondta, hogy a 
határozatok feltétel nélküli, eléggé egyértelmű és pontos rendelkezéseinek is lehet 
közvetlen hatálya87, ha nem-címzettek hivatkoznának rá. Emellett pedig a lisszaboni 
reformok egyik lényeges változása volt, hogy bevezettésre kerültek az általános hatályú 
határozatok is.88 
 
Ehhez képest az irányelvek az EUMSz. 288. cikke alapján jogi kötőerővel pusztán a 
tagállamokkal szemben bírnak, amelyekkel szemben elvárás, hogy az irányelvi 
rendelkezéseket megfelelő átültető rendelkezésekkel tegyék saját jogrendszerük részévé. 
Ám a forma és az eszközök megválasztását a tagállamokra hagyja. Ezek alapján, bár az 

                                                 
84 Elsőként a Van Gend & Loos-ítéletben mondta ki az EuB (ld. erről részletesebben a 2.2.1.1. sz. fejezetet). 
85 Gombos Katalin: Az Európai Unió jogának alapjai, Complex Kiadó, Budapest, 2012, p. 130. 
86 Grad ítélet, C-9/70, EU:C:1970:78, 9-10. pontok. 
87 A határozatok közvetlen hatályáról ld. bővebben Kecskés László: EU-jog és jogharmonizáció, HVG-Orac Kiadó, 
Budapest, 2011, pp. 590-600. 
88 A határozatokat érintő változásokról ld. bővebben: Fazekas Judit: Az EU jogrendszere, In: Osztovits András (szerk.): 
EU-jog, HVG-Orac Kiadó, 2015, 165-257, pp. 181-182. 
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irányelvek a tagállamokra hárítanak átültetési kötelezettséget, ugyanakkor az EuB 
esetjoga idővel az átültetés elmaradása, vagy nem megfelelő megtörténte esetén elismerte 
magánszemélyek jogai biztosítása érdekében az irányelvek közvetlen hatályát. 
Esetjogában az EuB azt is tisztázta, hogy az irányelvek fordított vertikális közvetlen 
hatályának tilalma alapján magánszemélyre nézve irányelvi rendelkezés alapján 
kötelezettség nem állapítható meg. Ennek az elvnek a közigazgatási perekben 
meghatározó a szerepe az egyéni és kollektív jogvédelem szempontjából. 
 
A Bíróság a Van Duyn-ügyben tért ki arra, hogy az irányelvek (és az azokat átültető 
tagállami jogszabályok) hatékony érvényesülése sérülne, ha az érintett jogalanyok nem 
hivatkozhatnának rá a tagállami bíróságok előtt, és ezen bíróságok a közösségi jog 
elemeként nem vehetnék azokat figyelembe.89 Az ilyen esetekben a tagállamok azáltal 
fosztják meg a magánszemélyeket a jogaiktól, hogy elmulasztottak eleget tenni a 
számukra előírt átültetési kötelezettségnek. A Bíróság ezt kívánta orvosolni annak 
kimondásával, hogy az adott irányelv rendelkezései a  magánszemélyek számára 
közvetlenül a tagállami bíróságok által védendő jogokat keletkeztetnek.  
A Ratti-ügyben mondta ki, hogy az irányelv átültetésére rendelkezésre álló határidőn 
belül a tagállam „szabadon járhat el” −, azonban a határidő lejárta után nem hivatkozhat 
magánszemélyekkel szemben az irányelvből fakadó kötelezettségek nem teljesítése 
esetén az irányelv átültetésének elmulasztására.90  
A Bíróság ezt később annyival egészítette ki a Becker-ügyben, hogy lefektette: a 
tagállami átültetés elmaradása, vagy nem megfelelő átültetése esetén akkor lehet 
hivatkozni az adott irányelv szabályaira, ha azok feltétlenek, kellően pontosak és a 
magánszemélyek részére az állammal szemben érvényesíthető jogokat határoznak meg.91 
E döntések már egyértelműen utaltak a közvetlen hatályra való hivatkozás asszimetrikus 
jellegére, amely egyfajta védelemben részesítette a magánszemélyeket az átültetést 
elmulasztó tagállamokkal szemben.  
A tilalom lefektetése kapcsán máig meghatározó Marshall(I)-ítélet szerint: egyrészt 
magánszeméllyel szemben nem lehet közvetlenül az irányelvre hivatkozni, másrészt a 
határidőre nem vagy nem megfelelően átültetett irányelv nem szolgálhat alapul 
kötelezettség megállapításához magánszeméllyel szemben.92 Bár az alapul fekvő esetben 
a Bíróság Marshall asszony és az őt foglalkoztató vállalat jogvitájában  döntött, 
ugyanakkor kevés kétséget hagyott afelől, hogy az alperest állami szervnek tekintette.93 
Így a Marshall(I)-ítéletben szereplő elvi tételre nem pusztán a horizontális közvetlen 
hatály tilalma kapcsán hivatkoznak, hanem az irányelvek fordított vertikális közvetlen 
hatálya tilalmaként is. A magánszemélyeket terhelő kötelezettségekre vonatkozóan 
ugyanis ezt általános jelleggel alkalmazta a Bíróság azzal, hogy a foglalkoztatót állami 
szervnek tekintette.94 Ekként a „vertikális” kifejezés valamely magánszemély és egy 
tagállam (illetve tagállami jogalkalmazó) közötti jogviszony jellegére vonatkozik, míg 

                                                 
89 Van Duyn ítélet, C-41/74, EU:C:1974:133, 12. pont. 
90 Ratti ítélet, C-148/78, EU:C:1979:110, 22. pont. 
91 Ursula Becker kontra Finanzamt Münster-Innenstadt ítélet, C-8/81, EU:C:1982:7, 25. pont. 
92 Marshall ítélet, C-152/84, EU:C:1986:84, 48. pont. 
93 Marshall ítélet, EU:C:1986:84, 50. pont. 
94 Ld. Blutman László: Az Európai Unió joga a gyakorlatban. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2013, p. 364. 



 36 

annak “fordított” jellege a hivatkozás irányának megfordulását jelenti, amelynek révén a 
magánszeméllyel szemben hivatkoznak az irányelvi rendelkezésekre. 
A Faccini Dori-ítéletben95 a Bíróság tisztán horizontális jogviszony kapcsán erősítette 
meg a Marshall(I)-ítéletben kimondott tételét. Kifejtette viszont, hogy itt a tilalom 
alkalmazása, az irányelvi rendelkezések másik magánszeméllyel szembeni 
kötelezettséget keletkeztető hivatkozása, az irányelv és a rendelet közötti határok 
elmosását eredményezné.96  
A Mangold-ítéletben97 a tagállamok irányelvekkel összefüggő kötelezettségei kapcsán a 
Bíróság egyrészt megerősítette az Inter-Environnement Wallonie-ügyben98 kimondott 
elvi tételét. Eszerint a tagállamoknak már az átültetésre egyébként rendelkezésre álló 
határidőn belül tartózkodniuk kell az olyan jellegű rendelkezések meghozatalától, 
amelyek komolyan veszélyeztetnék a szóban forgó irányelv célját.99 Másrészt a Bíróság 
az általános jellegű követelmények érvényre juttatását elválasztotta a formális átültetési 
határidőktől. A konkrét ügyben a Bíróság kimondta, hogy az egyenlő bánásmód, 
konkrétan az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma az uniós jog általános 
elve; amelynek érvényesülése nem függhet valamely irányelv átültetésére előírt 
határidőtől.100 
 
A közigazgatási perek révén megvalósuló jogvédelem szempontjából lényeges az a 
változás, hogy az irányelvek fordított vertikális közvetlen hatályának tilalmát a Bíróság 
bizonyos, jól körülhatárolható ágazatokban másképpen kezdte el értelmezni. Különösen 
a környezetvédelmi hatásvizsgálatok elvégzésekor olyan háromoldalú jogi helyzet jön 
létre, amelyben a környezeti szennyezést, mint szubjektív jogsérelmet elszenvedő 
magánszemély − hivatkozva a tagállami jogalkalmazónál a környezetvédelmi 
hatásvizsgálati irányelv101 által előírt hatásvizsgálat elmaradására − közvetett módon 
hátrányt háríthat a másik ellenérdekű ügyfélre. Általában a szubjektív jogsérelme alapján 
érintett magánfél és a másik magánfél, jellemzően az engedélyes között közvetlen jogvita 
(ld. Marshall(I)- és Faccini Dori-döntéseket) nem jön létre, de az engedélyes számára 
közvetett módon hátrányt keletkeztet az, hogy a szubjektív jogsérelmet szenvedett 
magánfél fellépése miatt a hatásvizsgálat lefolytatására kötelezik. Emellett az objektív 
jogvédelmi alapon fellépő, a hatásvizsgálat lefolytatását kikényszerítő civil 
szervezeteknek is kiemelt szerepük van.102  
A Wells-ügyben103 sem jött létre közvetlenül jogvita az engedélyes bányatársaság, 
valamint a szubjektív jogsérelme miatt érintett (ügy)fél, Wells asszony között. A 

                                                 
95 Faccini Dori ítélet, C-91/92, EU:C:1994:292. 
96 Faccini Dori ítélet, EU:C:1994:292, 24. pont. 
97 Mangold ítélet, C-144/04, EU:C:2005:709. 
98 Inter-Environnement Wallonie ítélet, EU:C:1997:628, 45. pontja, 45. pontja 
99 Mangold ítélet, EU:C:2005:709, 73. pont. 
100 Mangold ítélet, EU:C:2005:709, 76. pont. 
101 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/35/EK irányelve (2003. május 26.) a környezettel kapcsolatos egyes tervek 
és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 
Európai Parlament és a Tanács 2011/92/EU irányelve (2011. december 13.) az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (HL L 26., 2012.1.28., 1-21., a továbbiakban: 2011/92/EU irányelv). 
102 Ld. 2003/35/EK irányelv 10, 15. cikkeit; 2011/92/EU irányelv 11. cikkét. 
103 Wells ítélet, C-201/02, EU:C:2004:12. 
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Marshall(I)-ítéletben kimondott tételre utalva vonta le azt a következtetést a Bíróság, 
hogy magánszemély nem hivatkozhat irányelvre valamely tagállammal szemben abban 
az esetben, ha olyan állami kötelezettségről van szó, amely közvetlenül másféle, 
ugyanezen irányelv alapján harmadik személlyel szemben fennálló kötelezettség 
teljesítéséhez kapcsolódik.104 A Bíróság ugyanakkor az ítélet 57. pontjában – a tilalom 
fenntartása mellett – megállapította, hogy „harmadik felek jogait érintő puszta 
joghátrányok105 – még akkor sem, ha e joghátrányok egyértelműek – nem 
akadályozhatják meg az egyént, hogy az érintett tagállammal szemben az irányelv 
rendelkezéseire hivatkozzon”. A Bíróság emellett kimondta, hogy a bányászati 
tevékenységek felfüggesztése a hatásvizsgálat elvégzéséig nem tekinthető a 
bányatulajdonosokkal szemben a fordított vertikális közvetlen hatály elismerésének.106  
 
A Salzburger Flughafen-ügyben107 az érintett osztrák repülőtér engedélyesével szembeni 
negatív járulékos joghatás jelent meg amiatt, hogy a hatásvizsgálat elmaradására a 
szubjektív jogsérelmet szenvedett magánszemélyek hivatkoztak. A Bíróság Wells-ügyre 
hivatkozva ismét kimondta, hogy el kell ismerni annak a lehetőségét, hogy valamely 
magánszemély a kapcsolódó irányelv rendelkezéseire hivatkozzon, és másrészt azt, hogy 
a kérdéses földtulajdonosoknak (jelen esetben a repülőtér földtulajdonosának, illetve 
üzemeltetőjének) viselniük kell az irányelv alapján az érintett tagállam tekintetében 
fennálló kötelezettségek (hatásvizsgálat elvégzése) késedelmes teljesítésének a 
következményeit. Azért kellett némileg hosszabb ismertetést szentelni e jogvédelmi 
jellegzetességnek, mert a tilalom átértelmezése nem pusztán az osztrák gyakorlatban, 
hanem a később elemzendő magyar kötődésű ügyben is feltűnt már (ld. a 3.3.2.6. pontot). 
 
A rendeletek kapcsán elengedhetetlen a közvetlen hatály mellett a közvetlen 
alkalmazhatóság doktrínájának tisztázása is.108 Blutman szerint a norma közvetlen 
alkalmazhatósága alapján kellően konkrét rendelkezéseket tartalmaz, és nem kíván 
további átültető, kihirdető, egyéb jogszabályt ahhoz, hogy belépjen a belső 
jogalkalmazásba és ott a konkrét ügyekben alkalmazzák.109 A szakirodalomban sem 
egyértelmű, hogy meg kell-e különböztetni a közvetlen hatály és közvetlen 
alkalmazhatóság fogalmát.110 Álláspontom szerint viszont éppen a majd elemzésre kerülő 
jogvédelmi okokból kell mélyebb vizsgálatnak alávetni, hogy az „rendeleti jellegű jogi 
                                                 
104 Wells ítélet, EU:C:2004:12, 55-56. pontok. 
105 A Bíróság ebben az ítéletében árnyalta a Marshall-ügyben kimondott azon tételt, amely szerint „az irányelv 
önmagától nem hozhat létre kötelezettségeket valamely magánszemélyre nézve”. E kötelezettség és az 57. pontban 
említett „puszta joghátrány” közötti különbség abban lelhető fel, hogy az előbbi a magánszemély fennálló 
jogviszonyaitól függetlenül keletkezik, az utóbbi pedig a már meglévő jogviszonyok tartalmát illetően eredményez 
negatív változást (ld. Wells ítélet, EU:C:2004:12, 57. pontját.). 
106 Wells ítélet, EU:C:2004:12, 58. pontja. 
107 Salzburger Flughafen ítélet, C-244/12, EU:C:2013:203. 
108 Elsőként a Variola-ítéletben került kimondásra (Variola ítélet, C-34/73, EU:C:1973:101, 10. pont). 
109 Ld. Blutman, 2013, p. 378. 
110 Eltérőek az álláspontok, hogy el kell-e kell elkülöníteni a közvetlen hatály és a közvetlen alkalmazhatóság fogalmait. 
Egyes vélekedések szerint nem (ld. Jakab András: A magyar jogrendszer szerkezete, Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-
Pécs, 2007, p. 230, valamint a 805. sz. lj). Más álláspontok szerint szükséges az uniós rendelkezések automatikus belső 
jogi megjelenését jelentő közvetlen alkalmazhatóság és az önvégrehajtással rokonítható közvetlen hatály 
megkülönböztetése [ld. bővebben Blutman László, 2013, pp. 376-382.; Csuhány Péter-Sonnevend Pál: Az Alkotmány 
2/A. §-ának magyarázata, In: Jakab András (szerk.): Az Alkotmány Kommentárja I-II., Századvég Kiadó, Budapest, 
2009, 238-270, p. 248.]. 
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aktusokhoz” a tagállami jogalkotó mennyiben fűzhet végrehajtási intézkedéseket (ld. 
4.3.3.3. pont). Bár az uniós aktusok e típusa már nem feltétlenül csak rendeleteket ölel 
fel.  
 
Az EuB Variola-ügy kapcsán kialakított gyakorlata alapján a rendelet közvetlen 
alkalmazhatósága, így annak hatályba lépése és alkalmazása az állampolgárok 
tekintetében független attól, hogy annak nemzeti átvételére vonatkozóan a tagállam 
hozott-e valamilyen intézkedést. A tagállam kötelessége a Szerződés alapján, hogy ne 
akadályozza a közösségi jog szerves részét alkotó rendeletek és más szabályok 
alkalmazását. Ennek az oka, hogy a tagállamok nem vezethetnek be olyan intézkedést, 
amely érintené az EuB-nak azt a hatáskörét, hogy nyilatkozzon bármely olyan kérdésben, 
ami érinti a közösségi jog értelmezését, tehát nem engedhető meg olyan eljárás, amely 
által elrejtik egy jogszabály közösségi jellegét azok elől, akikre vonatkozik.111  
Ez a fajta tagállami jogalkotás és egyéb társító célzatú normatív aktus kibocsátásának 
tilalma az EuB gyakorlata alapján az alábbi esetköröket is felöleli.  
A Bizottság kontra Olaszország-ügyben Olaszország bizonyos a közös agrárpolitikához 
kapcsolódó uniós (közösségi) rendeletetbe foglalt rendelkezéseket nem hajtott végre, 
valamint olyan tagállami jogszabályt alkotott, amely az uniós rendelet normaszövegét 
pusztán megismételte, amelynek tilalmát az EuB kimondta.112  
Hasonlóképpen döntött arról az EuB, hogy tilos ilyen vegyes típusú kihirdetéssel 
tisztázatlan helyzetet teremteni a közösségi jogi aktus hatályát illetően.113  
Ezt kiegészíti az esetjog annyiban is, hogy a rendeletet végre kell hajtani a tagállami 
végrehajtási aktusok lététől függetlenül is.114 A rendszer alapja az egységesen kihirdetett 
rendelkezéseket illetően persze az is, hogy nem megengedhető, hogy a tagállami jogok 
(társító célzatú rendelkezések) különbözősége miatt az uniós jog érvényesülése az egyik 
tagállamban a másiktól eltérjen.115  
A Leonesio-ítélet kimondta, hogy annak érdekében, hogy a rendeletet valamennyi 
tagállam állampolgárával szemben azonos érvénnyel alkalmazzák, azok az ország 
területén alkalmazandó tagállami jog részévé válnak, ami lehetővé teszi, hogy az (akkori) 
189. cikkben előírt közvetlen hatályuk oly módon működjön, hogy az egyénekkel 
kapcsolatos érvényesülését ne akadályozzák helyi rendelkezések és gyakorlatok.116 
Értelmezési szabályokat a rendelethez kapcsolódóan csak annyiban bocsáthatnak ki a 
tagállamok, amennyiben annak értelmezései összhangban vannak az uniós joggal, 
valamint nem bírnak kötelező erővel.117 
  
A hatályosulást segítő tagállami jogalkotás megengedhetőségét illetően meg kell 
jegyezni: a Leonesio-ügyben a kapcsolódó főtanácsnoki vélemény118 rámutatott arra, 
hogy ez a lehetőség pusztán elméleti jellegű. Eszerint, ha egy rendelet adott 
                                                 
111 Variola ítélet, EU:C:1973:101, 10. pont. 
112 Bizottság kontra Olaszország ítélet, C-39/72, EU:C:1973:13, 15-17. pontok. 
113 Bizottság kontra Olaszország ítélet, EU:C:1973:13, 17-20. pontok. 
114 Bussone ítélet, C-31/78, EU:C:1978:217, 30. pont. 
115 Maris ítélet, C-55/77, EU:C:1977:203, 11. pont. 
116 Leonesio ítélet, C-93/71, EU:C:1972:39, 21-22. pontok. 
117 Zerbone ítélet, C-94/77 ítélet, EU:C:1978:17, 27. pont. 
118 A Leonesio-ügyben Roemer főtanácsnoki indítványa, C-93/71, EU:C:1972:3. 
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rendelkezésének végrehajtása a tagállami intézkedés megtételétől függ, abban a konkrét 
esetben nem keletkeztet jogot egyének számára. Az általános kihirdetési-végrehajtási 
tilalom ellenére is lehetséges a kapcsolódó tagállami végrehajtási jogalkotás, ugyanakkor 
az EuB idézett ítélkezési gyakorlata ezt mindenképpen korlátozza, valamint azt a 
tagállamok a lojalitási klauzula alapján kötelesek végrehajtani.  
Az EuB azt is egyértelművé tette az Eridania-ügyben, hogy annak az intézkedésnek a 
közvetlen alkalmazhatósága, amely felhatalmazza a tagállamot arra, hogy tagállami 
intézkedéseket tegyen, azt jelenti, hogy a tagállami bíróság eldöntheti, hogy ezek a 
tagállami intézkedések megfelelnek-e a rendelet tartalmának.119 Ezek alapján a tagállami 
bíró vizsgálja meg, hogy vajon az uniós rendelettel összhangban voltak-e a tagállami 
intézkedések. 
   
Jogvédelmi szempontból a rendeletek, pontosabban bizonyos „rendeleti jellegű” jogi 
aktusok (utóbbi aktusok körülhatárolásáról ld. 4.3.3. pont) esetében e kérdés azért 
releváns, mert az elsődleges jogi keretek legutóbbi módosítása nyomán a semmisségi 
eljárások megindításának a személyes érintettség már nem feltétele, csak a közvetlen 
érintettség megléte.  
Ugyanakkor az aktus megtámadására csak a nem feltétlenül egyértelmű terminológiájú 
olyan „rendeleti jellegű” aktusok esetében van mód, amelyek nem vonnak magukkal 
végrehajtási intézkedéseket. Ráadásul éppen az válik e kategória kapcsán kérdésessé, 
hogy kizárhatja e ilyen normatív aktusok megtámadását, ha a tagállami jogalkotó ahhoz 
a közvetelen alkalmazhatóság biztosítása érdekében tagállami végrehajtási 
intézkedéseket fűz (ld. bővebben 4.3.3. sz. részt). 
 
2.2.3. Összegzés 

Az egyéni és kollektív bírói jogvédelem európaizálódásának vizsgálata során elemezni 
kell, hogy az európai integráció kezdeteitől fogva az egyén milyen formában nyert 
elismerést a közösségi jogalkotó, illetve a közösségi jogot alkalmazó EuB által. Az egyén 
egyszerre lett a közösségi normák címzettje, valamint a tagállami bíróságok előtt azok 
kikényszerítője. Utóbbi jelenség miatt a közösségi jogalkotó és jogalkalmazó ki kívánja 
szélesíteni a tagállami állampolgárok keresetindítási lehetőségét a tagállami bíróságok 
előtt, hiszen ezzel saját követelményeinek a kikényszerítését segíti elő. Eközben a 
közvetett végrehajtás elsődleges szerepe miatt a magánfelek EuB előtti közvetlen 
fellépésének lehetőségét a luxemburgi esetjog máig szűkítően értelmezi. Alapvetően 
változhat meg a felvázolt viszonyrendszer, ha az uniós normák végrehajtása egyre inkább 
közvetlenül az Unió saját intézményei, valamint szervei által történik meg. A közvetlen 
végrehajtás erősödése márpedig megindult, s e folyamat szükségszerűen kihat a 
közvetlen-közvetett végrehajtás közötti hatáskörök megosztására, valamint az uniós, 
legfőképpen a másodlagos jogforrások jogvédelmi jellemzőire.  
  

                                                 
119 Eridania ítélet, C-230/78, EU:C:1979:216, 34. pont. 



 40 

III. A tagállami közvetett végrehajtás jogvédelmi kihívásai 

3.1. A közigazgatási bíráskodás jogvédelmi funkciójának történeti változásai120 

3.1.1. Változási tendenciák az európai történeti modellekben 

3.1.1.1 Objektív és szubjektív jogvédelmi célú német történeti modellek 

Németországban a közigazgatási bíróságok és bíráskodás megszervezésére 
tartományonként eltérő időben és módon került sor, amelynek következtében egykor két, 
egymással konkuráló iskola létezett a XIX. század második felében. Míg az észak-német 
(porosz) iskola részben az objektív, addig a dél-német, az utóbb egyeduralkodóvá vált, 
szubjektív jogvédelmi funkciót hirdette meg a közigazgatási bíráskodás fő funkciójaként. 
A kialakuló modellek egyes jellemzőinek vizsgálata lehetővé teszi a hasonlóképpen 
megjelent jogvédelmi igényekre adott különböző válaszok okainak elemzését.  
 
Gneist neve fémjelzi a porosz irányzatot. Saját felfogásának középpontjába az állam és 
az állampolgárok szigorú elválasztásának szükségességét helyezte. Egyúttal kimondta, 
hogy a rendes bíróságok nem alkalmasak a közigazgatás kontrollálására, a közjó 
megvalósítására, a közjog alkalmazására.121 A közigazgatási jog szerinte olyan „objektív 
jogrendet alkot, amelyet a felek kérelmétől függetlenül a közjog és a közjó javára kell 
alkalmazni, így a közigazgatás minden fajta kontrollja egyidejűleg szolgálja a köz 
egészének, ahogyan az egyénnek is a védelmét.”122 Ezen túlmenően, egyfajta sorrendet 
is felállított a funkciókat illetően: álláspontja szerint − a közigazgatási bíráskodás útján 
kifejtett jogvédelem lényege a közigazgatás ellenőrzésében nyugszik, ezzel szemben csak 
másodlagos szerepet kap az egyéni jogok védelme.123 A fél jogai ezen a területen csak 
másodlagos, a közjogból levezetett szerephez jutnak, amint a büntetőeljárásban a vádló 
és a vádlott formális helyzete, amely alárendelésébe kerül a büntető törvény abszolút 
parancsával szemben.124 Ez szervezetileg megyei szinten szervezett bíróságokat jelentett, 
amelyekben közszolgák kapták a fő feladatokat, ezek tevékenységét fogta össze a csak 
jogkérdésekben dönteni hivatott legfelsőbb fórum. 
 
A kialakuló porosz modell – főleg az 1876 és 1883 közötti törvények – visszatükrözték 
Gneist objektív jogvédelmi funkciót hirdető elgondolásait, bár az ágazati szabályozásban 
sosem tűnt el teljesen a szubjektív jogvédelmi célzat. A perindítás lehetőségét nem 
korlátozták alanyi jogok érvényesítésére, mód volt a hatóság és bíróság vezetője általi – 
hivatalból történő – keresetindításra, illetve közérdekű kereset benyújtására egyes 

                                                 
120 Az elemzés egy korábbi változata megjelent ld. Szegedi László: Szubjektív jogvédelmi tradíciók uniós revízió alatt 
a környezetvédelmi ágazatban, Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, 2014/1. szám (a), pp. 97-116.  
121 Hufen, 2000, § 2 Rn. 8. 
122v. Gneist, Rudolf: Der Rechtsstaat und die Verwaltungsgerichte in Deutschland, Verlag von Julius Springer, Berlin, 
1879, p. 270.: „…eine objective Rechtsordnung, welche auch unabhängig Parteianträgen um des öffentlichen Rechts 
und Wohles willen zu handhaben ist. Folgeweise sind alle Controlen der Staatsverwaltung gleichzeitig zum Schutz der 
Gesammtheit wie des Einzelnen bestimmt.” 
123 Ld. v. Gneist, 1897, pp. 226-233.  
124 Uo. 271.  
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közutakat érintő döntések ellen.125 Azonban a bírói gyakorlat (konkrétan az 
Oberverwaltungsgericht Preußen) már 1877-ben kimondta, hogy mint minden jogvitát 
eldönteni hivatott bíróság előtt folyó eljárás – saját eljárása is − azon érdekek védelmét 
szolgálja, melyek megsértése egyidejűleg egyéni jogsérelmet is jelent.126 1883-ban pedig 
már a jogalkotó rendelkezett úgy, hogy a rendőrségi intézkedéssel szemben kereset csak 
annak állításával indítható, hogy a határozat jogaiban sérti a felperest.127 Összességében 
a Gneist-féle iskola hosszútávon nem tudott érvényesülni a jogirodalom túlnyomó 
többsége által képviselt szubjektív irányzattal szemben.  
 
Boér Elek a porosz modellel szemben Bähr munkájára hivatkozik a szubjektív jogvédelmi 
felfogás bemutatásakor, aki ellentétben Gneist-tal és a porosz megközelítéssel – nem az 
állam és állampolgárok közötti merev választóvonal meghúzásában látta a közigazgatási 
bíráskodás kiépítésének alapját.128 Éppen ellenkezőleg − az államot, a társadalom 
legmagasabb szintjén létrejövő intézményként mutatta be, és az egyéni jogszféra rendes 
bírósági védelme mellett kardoskodott.129 Bár a mai német modell a szervezeti felépítés 
oldaláról nem az ő elgondolását követi, ám a keresetindítási jog szempontjából az egyéni 
igényérvényesítés vált uralkodóvá. Jellinek a német közigazgatási bíráskodást máig 
meghatározó alanyi közjogok (subjektiv-öffentliche Rechte) fogalmát „a jogi normák 
egyéni érdekből fakadó érvényesítésének a képességeként”130 definiálta. Alanyi 
közjoggal szembeállította az államtól függetlenül is létező alanyi magánjogot. Az alanyi 
közjogok léte azért függ az államtól, mert e jogokról csak ott lehet beszélni, ahol az egyén 
bír ama jogképességgel, hogy közjogi szabályokat a maga érdekében érvényesítsen.131 
 
Bühler az utóbbi fogalmat abban ragadta meg, hogy az „az alattvaló államhoz fűződő jogi 
helyzete, amelynek keretében egy kikényszeríthető, egyéni érdekeinek védelmére rendelt 
jogszabály alapján, amelyre a közigazgatással szemben hivatkozhat, követelhet az 
államtól, illetve adott magatartást tanúsíthat vele szemben”132. Tulajdonképpen ez utóbbi 
meghatározás írja le a német szubjektív jogvédelmi rendszert meghatározó tan, az ún. 
Schutznormlehre alapját is. Mai napig a német (és az osztrák) dogmatika a közérdek 
mellett az egyéni érdekeket is szolgáló közjogi norma (Schutznorm) létét követeli meg a 
nem-címzettek keresetindítási jogának elismeréséhez.133 Az említett norma léte emellett 

                                                 
125 Fleiner, Fritz: Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, Verlag von J. C. B. Mohr, Tübingen, 1911, p. 215-
223.; Masing, Johannes: Die Mobilisierung des Bürgers für die Durchsetzung des Rechts: Europäische Impulse für 
eine Revision der Lehre vom subjektiv-öffentlichen Recht, Duncker und Humboldt Verlag, Berlin, 1997, p. 80.  
126 Masing, 1997, p. 82.  
127 Uo. 83.  
128 Boér idézi Bähr szubjektív jogvédelmi megközelítését: Ld. Bähr, Otto: Der Rechtsstaat, Wigand Verlag, Cassel und 
Göttingen, 1864, pp. 18-44. (idézi Boér Elek: Közigazgatási bíráskodás – Tanulmány a közigazgatási jog köréből, Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1907, pp. 16-17.) 
129 Boér idézi Bähr állásfoglalását: Ld. Bähr, 1864, pp. 45-73. (idézi Boér, 1907, p. 17.) 
130 Masing, 1997, p. 51. 
131 Jellinek, Georg: Das System der subjektiven öffentlichen Rechte, Akademische Verlagbuchhandlung, Verlag J.C.B. 
Mohr, Freiburg, 1892, p. 82. 
132 Uo. 60.: “rechtliche Stellung des Untertanen zum Staat in der er auf Grund eines zwingenden, zum Schutz seiner 
Individualinteressen erlassenen Rechtssatzes, auf den er sich der Verwaltung gegenüner berufen können, vom Staat 
etwas verlangen kann oder gegenüber ihm etwas tun darf.” 
133 Schmidt, Rolf-Seidel, Stephanie: Verwaltungsprozessrecht, Verlag Rolf Schmidt, Bremen, 2000, p. 53.; Allenweldt, 
Ralf: Verbandsklage und gerichtliche Kontrolle von Verfahrensfehlern: Neue Entwicklungen im Umweltrecht – Zum 
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feltételezi egy, a társadalmi közösség egészétől elkülönülő, a norma által védeni kívánt 
személyi kör különválasztását is, akik a közigazgatási per potenciális felpereseként 
hivatkozhatnak a normában biztosított jogaik megsértésére.134 Az egyes történeti 
példákhoz visszatérve megemlíthető a württembergi 1876-os szabályozás, amely szerint 
a közigazgatási határozatokat abban az esetben lehetett megtámadni, ha a döntés jogilag 
alaptalan volt, és az a panasztevőt jogában sértette vagy rá nézve jogtalan kötelezettséget 
rótt.135 
 
Masing a dél-német tan elterjedésének történelmi-társadalmi okait abban véli felfedezni, 
hogy a szubjektív jogvédelmi felfogás nemcsak a közigazgatási perjog fejlődését, hanem 
az állam és az állampolgár viszonyát, az állampolgárok jogrendszeren belüli helyzetét is 
tükrözi. A XIX. század második felének német jogfejlődése, a demokrácia és a monarchia 
között egyensúlyozva, nem tette lehetővé, hogy a köz ügyeiért tevékenykedő 
közigazgatás felelőssége tágabb értelemben vita tárgya lehessen.136 Bár elismerték az 
egyén jogképességét, de csak akkor és annyiban, amikor és amennyiben saját érdekeit 
érvényesítve lépett fel, ám a közügyek egészére vonatkozó „politikai implikációkat” 
tabuvá tették.137 Így Németországban a közigazgatási bíráskodás elsődleges célja máig az 
egyén védelme maradt a közigazgatással szemben, akárcsak a vizsgált többi uniós 
tagállamban. 
 
A német közigazgatási per keresetindítási jogot leszűkítő, hatályos rendelkezései 
egyértelműen az egykori dél-német modell ma is jelenlévő hatásaként foghatóak fel, 
ugyanakkor már 2000-ben számolt a német jogirodalom annak lehetőségével, hogy az 
európai jog növekvő befolyása az egykori porosz iskola egyes elemeinek újbóli 
megjelenésével járhat.138  
 
3.1.1.2 A francia objektív modell, mint ellenpélda 

Ellenpéldaként hivatkozhatunk a nagy francia forradalom következményeként a 
népszuverenitás elvének oly módon történő érvényesülésére, amely során 
Franciaországban meghonosodott annak a gondolata, hogy a végrehajtó hatalom 
legitimációja is a néptől ered.139 Montesquieu elméletének lényegével tartották 
ellentétesnek, hogy az államfő, mint az államhatalom birtokosa − más felekkel 
megegyezően – alávesse magát azon bíróságoknak, amelyek bíráskodási joga tőle 
származik.140 1790-ben a forradalmi törvényhozás megtiltotta a rendes bíróságoknak a 
közigazgatás kontrollját, és a közigazgatás elleni panaszok elbírálását a végrehajtó 

                                                 
Einfluss der Aarhus-Konvention und der Richtlinie 2003/35/EG auf die deutsche Rechtsordnung, Die öffentliche 
Verwaltung, Heft 15, 2006, 621-631, p. 623. 
134 Schwerdtfeger, Günther: Öffentliches Recht in der Fallbearbeitung, München, 2004, p. 86.: „ein geschützter 
Personenkreis...der sich von der Allgemeinheit unterscheidet” 
135 Dudás Gábor: A magyar közigazgatási bíráskodás néhány kérdése a francia és német modell tükrében, Magyar 
Közigazgatás, 1998/3. szám, 158-167, p. 160.  
136 Masing, 1997, p. 219. 
137 Uo. 219.  
138 Ld. bővebben Hufen, 2000, § 2 Rn. 14. 
139 Masing, 1997, p. 84.   
140 Ld. bővebben Boér, 1907, p. 2. 
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hatalom fejére bízta, akinek véleményező szerveként funkcionált az Államtanács (Conseil 
d’Etat).141 El is tűnt ezáltal minden elvi megfontolás alapja, amely szerint a jogvédelmet 
csak a szubjektív jogsérelmek körére kellene korlátozni. Máig a felperest – a 
közigazgatási per közigazgatási eljáráskénti meghatározásából fakadóan – a hivatali 
visszaélés bepanaszolójának, ezáltal a közérdek őrének tekintik, ám ettől függetlenül 
elvárás már az is, hogy ehhez kétségtelenné kell tennie a jogvita elbírálásában való 
érdekeltségét.142 
 
3.1.1.3. Az osztrák történeti modell 

A közép-kelet-európai régióban a XIX. század végén a német mellett az osztrák 
szabályozásnak jutott meghatározó szerep, amely utóbb a cseh, a szlovák, valamint a 
magyar modellre is kihatott. Míg szervezetileg Németországban a különbíróság 
megjelenése birodalmi szinten egészen 1918-ig váratott magára, addig Ausztriában már 
az 1867-től a Birodalmi Bíróság (Reichsgericht) gyakorolta a bírói kontrollt a birodalmi 
szintű közigazgatás felett.143  
 
Természetesen az akkori osztrák jogirodalom is reagált a közigazgatási bíráskodás 
funkciója, a hatásköri kérdések és az alanyi közjogok kapcsán kialakult modellbeli 
eltérésekre és különböző jogirodalmi felfogásokra. Szervezetileg és hatáskörileg 
megoszlottak a vélemények, hogy elegendő egy már korábban is létező, bírói és udvari 
minisztériumi képviselőkből álló, alapvetően pénzügyi tárgyú ítélkezést folytató fórum 
vagy szükséges – ahogyan Unger egykori igazságügyminiszterként is képviselte – egy 
általános hatáskörű különbíróság felállítása.144 Alapvetően az utóbbi valósult meg az 
egész országra kiterjedő illetékességgel. E fórum azokban az esetekben járhatott el, 
amelyekben bárki azt tartotta, hogy bármely közigazgatási hatóság törvényellenes 
határozata vagy egyéb intézkedése jogaiban megsértette.145 Kelsen felfogása szerint az 
alanyi közjogok biztosításakor a központi elem a kikényszeríthetőség, amelyet az egyén 
saját személye biztosít, valamint az, hogy a jogosított elméleti alapon részt vehessen az 
őt jogosító norma megalkotásában (ebben a tekintetben absztrakt módon a választójoga 
gyakorlásával).146 Túl ezen az elméleti megfontoláson a dél-német modellhez hasonlóan 
mégis a Schutznormlehre vált meghatározóvá az alanyi közjogok azonosításakor.147 
 
A kontroll későbbi alapjául az 1875. évi 36. számú birodalmi törvénnyel létrehozott 
Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság szolgált, amely egyfokú, alapvetően kasszációs 

                                                 
141 Fazekas Marianna - Ficzere Lajos (szerk.): Magyar közigazgatási jog (Általános Rész), Budapest, Osiris Kiadó, 
2004, p. 464.  
142 Ld. Broyelle, Camille: Contentieux Administratif, Librairie générale de droit et de jurisprudence (LGDJ), Paris, 
2013, p. 47., 62-63.; Dudás, 1998, p. 163.  
143 Stipta István: Der Einfluss des Österreichischen Verwaltungsgerichtshofes auf die Gestaltung der Rechtskontrolle 
der Verwaltung in Ungarn, In: István Stipta: Die vertikale Gewaltentrennung (Verfassungs- und rechtsgeschichtliche 
Studien), Gondolat Verlag, Budapest, 2005, 127-148, p. 127. 
144 Uo. 131. 
145 Uo. 132. 
146 Kelsen, Hans: Tiszta Jogtan (Bibó István fordításában, szerkesztette: Varga Csaba) ELTE Bibó István 
Szakkollégiuma, Budapest, 1988, p. 43. 
147 Uo. 15-17. 
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jogkörrel bíró, jogbíróságként működő különbíróságként148 jött létre és járt el.149 E 
bíróságot létrehozó törvény külön előnyeként hivatkoznak tömörségére, amely egyrészt 
lehetővé tette a bírói esetjog felvirágzását, valamint a viszonylag könnyű átvételét, hiszen 
1918 után az önálló Ausztriában és Csehszlovákiában továbbra is alkalmazták e törvény 
egyes rendelkezéseit, valamint a későbbi kodifikációk alapjául is szolgált.150 
 
A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság hatáskörét a korban egyedülálló módon negatív 
taxációval151 határozta meg a törvényalkotó. Ami a szubjektív jogvédelmi jelleget illeti, 
hivatalbóli felülvizsgálatra nem volt lehetősége e fórumnak, a per mindig panasszal 
indult. Az osztrák jogfejlődés ebben a tekintetben követte a német Schutznormlehre által 
kijelölt utat, bár bizonyos eltérések fellelhetőek voltak. Az alanyi közjogok e modell 
szerint ismertetett rendszerében a jogvédelem pusztán a jogi normák által védett 
jogosultságokra terjedt ki, így nem lehetett eredménnyel megtámadni olyan döntéseket, 
amelyek a közérdeket, az általános közjót szolgálták (amely például kizárta a kisajátítások 
közérdekűségének vitatását).152 
 
A XIX. század végén megszilárdult jogvédelmi rendszeren a XX. század elejének 
történései, amelyek az első Osztrák Köztársaság kikiáltásához, majd a létrejövő 
alkotmányos keretek további módosításához vezettek, csak bizonyos szükségszerű 
pontokon változtattak.153 Így módosult a bírák kinevezési rendje az államformában és az 
államfői tisztségben bekövetkezett változás miatt, utóbb bővült a bíróság hatásköre és 
kivételesen reformatorius jogkörben is eljárhatott. Szükségessé vált a Birodalmi Bíróság 
helyébe lépő Alkotmánybírósággal (Verfassungsgerichtshof) való hatáskör-megosztás 
tisztázása is (alkotmányos alapjogsértést okozó hatósági döntés esetén az 
Alkotmánybíróság járt el).154 Ez viszont nem érintette azt, hogy az osztrák történeti 
modellben mindvégig megmaradt annak alapgondolata, hogy az osztrák közigazgatási 
bíráskodás alapvető célja a szubjektív jogvédelem. Emellett az Alkotmánybírósággal 
kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az osztrák történeti modellben általános 
állampolgári panaszjog hiányában indítványt csak a jogvitában közvetlenül érintettek 
terjeszthettek elő.155 
                                                 
148 2. §, 10-11. § vom Gesetz 22. Oktober 1875 über die Einrichtung eines Verwaltunggerichtshofes, österr. RGBl. 
1876/36. 
149 Ld. bővebben Stipta István: Az 1875. évi osztrák közigazgatási bíróság hatása a magyar közigazgatás jogvédelemre, 
In: Tóth Károly (szerk.): Emlékkönyv Szabó András egyetemi tanár 70. születésnapjára, József Attila 
Tudományegyetem, Állam-és Jogtudományi Kar, Szeged, 1998, pp. 353-362.; Szabó István: Közjogi bíráskodás az I. 
Osztrák Köztársaságban, Iustum Aequum Salutare, 2009/4. szám, pp. 65-83. 
150 The Czech Supreme Administrative Court: The History of the Czech Supreme Administrative Court, Part 1867-
1918., 2015, Online elérhető. 
151 Így a hatáskört a törvény által ki nem zárt ügyek alkották, a kizárt hatáskörök közé tartoztak a más bíróságok 
hatáskörébe tartozó ügyek, amelyeket már korábban is a legfelsőbb törvényszékek bíráltak el, kiegyezéssel létrejött 
közös ügyeket, szabad mérlegeléssel hozott döntéseket, fegyelmi ügyeket (ld. bővebben 3.§ vom Gesetz 22. Oktober 
1875 über die Einrichtung eines Verwaltunggerichtshofes, österr. RGBl. 1876/36). 
152 Ld. Stipta, 2005, p. 135. 
153 Ld. Szabó, 2009, pp. 68-83. 
154 Az Alkotmánybíróság (Verfassungsgerichtshof) hatósági döntés általi alkotmányos alapjogsértés ügyében született 
elutasító döntése esetén külön meg kellett vizsgálni, hogy a Közigazgatási Bíróság eljárása indokolt volt-e a szükséges 
áttétel elvégzése mellett. Hasonló hatásköri-összeütközés jöhetett létre az egyes államhatalmi egységekkel kapcsolatos 
vagyonjogi jogviták esetén, amikot a Közigazgatási Bíróság akkor járhatott el, ha a jogvita sem a rendes bíróságok, 
sem az Alkotmánybíróság (Verfassungsgerichtshof) hatáskörébe nem tartozott (ld. Szabó, 2009, p. 82.). 
155 Ld. Szabó, 2009, p. 79. 
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3.1.1.4. Jogvédelmi tradíciók a cseh és szlovák történeti modellben 

Az első Cseh Köztársaság (1918-1938) megalakulását követően létrejött Legfelsőbb 
Közigazgatási Bíróságra erősen hatottak a régiós szabályozási modellek, ezek közül főleg 
az osztrák, ám sok tekintetben egyedi vonásokat is mutatott.156 Az osztrák hatás 
egyértelmű volt, hiszen bizonyos tekintetben hűen követte az 1875-ös birodalmi törvényt, 
melynek egyes rendelkezéseit továbbra is alkalmazták egészen a XX. század közepén 
mgvalósuló kommunista hatalomátvételig.157 Ugyanakkor a koncepcionális alapvetések 
lefektetői mind Ferdinand Pantůček, mind Emil Hácha szervezetileg a porosz többszintű 
modellt favorizálták volna, bár a szubjektív jogvédelmi irányt megtartva.158  Ez sose jött 
létre, ami – függetlenül a bírói létszámok emelésétől – megmutatkozott az egyre inkább 
elhúzódó pertartamokban.159 Jól jelzi az osztrák (és egyúttal a dél-német) modell erős 
hatását az is, hogy mindkét említett cseh jogtudós egykoron az osztrák Legfelsőbb 
Közigazgatási Bíróság tagjai voltak, majd az új csehszlovák bíróság elnökei lettek.160 
 
A bíróság hatáskörét illetően generálklauzulát alkalmazott az 1918 utáni cseh modell, ám 
az osztrák modellel szemben nem negatív taxációt honosított meg. Ehelyett az 1920-as 
Alkotmánynak megfelelően általánosan kívánta biztosítani a bírói utat a „közigazgatási 
hivatalokkal szemben” (aktusokat és az egyes intézkedéseket is felölelve) kasszációs 
jogkör biztosításával.161 Emellett etikai, fegyelmi ügyek, közigazgatási szervek 
mérlegelési jogkörben hozott döntései, valamint az egyes közigazgatási szervek hatásköri 
összeütközései esetén is eljárhatott.  
 
A II. világháború a közigazgatási bíráskodásra is rányomta a bélyegét, így a 1939-45 tartó 
időszakot a közigazgatási bíráskodás sötét időszakaként jellemzi a jogirodalom, amely 
ugyan átvészelte ezt a korszakot, de 1945 után eredeti formájában sem jogállása, sem 
presztízse nem állt vissza.162 Ismét Csehszlovákia egészét illetően a közigazgatási 
bíráskodás hivatalos megszűnése az 1952. évi 65. számú törvényhez kapcsolódott, amely 
kimondta, hogy a közigazgatási bíráskodás helyett elsődlegesen az ügyészség gyakorolja 
a közigazgatás tevékenysége feletti kontrollt. Egyedüliként a társadalombiztosítási 
határozatok bírói felülvizsgálhatósága maradt meg, ugyanakkor annak szabályozása, 
ahogyan a poszt-szovjet térség más államaiban is, a polgári perrendtartás révén történt 

                                                 
156 Ld. Schelle, Karel: Organizace československého státu v meziválečném období (1918-1938), EurolexBohemia, 
Praha, 2006, pp. 415-418.; A közigazgatási bíráskodást alakító történeti háttérrel ld. bővebben Malý, Karel (szerk.): 
Dějiny českého a česko-slovenského práva do roku 1945, Leges, Praha, 2010. 
157 The Czech Supreme Administrative Court: The History of the Czech Supreme Administrative Court, Online 
elérhető, Part 1918-38. 
158 Uo. Part 1918-38. 
159 Uo. Part 1918-38. 
160 Uo. Part 1918-38. 
161 Uo. Part 1918-38. 
162 Ld. Matyášová, Lenka: Soudní kontrola veřejné správy - se zaměřením na přezkoumávání rozhodnutí správních 
orgánů soudem podle soudního řádu správního, Masarykova  univerzita, Právnická fakulta, Katedra  správní vědy, 
správního práva a finančního práva, Brno, 2006, pp. 6-8.; Mazanec, Michal: Správní soudnictví, Linde, Praha, 1996, p. 
33.  
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meg.163 Ennek megfelelően a közigazgatási bíráskodás nem pusztán szervezetileg, hanem 
a jogterület szabályozását illetően sem őrizhette meg önállóságát. 
 
Szlovák történeti modellről csak a II. világháború alatti átmeneti államiság időszakában 
beszélhetünk. A közigazgatási bíráskodás működésére is nagyban kihatottak a háborús 
események. Az önálló Szlovák Köztársaságban az 1940. május 7-i alkotmánytörvény 
állította fel az elkülönített Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságot. Összességében azonban 
a háború alatti tevékenysége minimális volt.164  
 
A II. világháború lezárását követően egyértelmű problémát jelentett a cseh bírósággal 
szembeni hatáskör megosztásának kérdése is, majd a cseh bíróság székhelyének 
Pozsonyba való áthelyezése. Ez tulajdonképpen már a közigatási bíráskodás egész 
államalakulatra kiterjedő felszámolását célozta meg.165  
 
3.1.2. A magyar történeti modell vegyes rendszere 

A magyar közigazgatási bíráskodás két lépcsőben teremtették meg: először az 1883. évi 
XLIII. törvénycikk megalapította a Pénzügyi Közigazgatási Bíróság, majd az 1896. évi 
XXVI. törvénycikk szólt a Magyar Királyi Közigazgatási Bíróságról. A XIX. század 
végét megelőző bizonyos kezdeményezéseket egyes szerzők már egyértelműen a magyar 
közigazgatási bíráskodás létrejöttéhez kötnek, ugyanakkor annak valódi kialakulása a 
jelzett időszakban nem történt meg.166 A felvetett dilemmákra a magyar jogirodalom is 
megpróbált válaszokat találni, aminek eredményeként a magyar történeti modell több 
állam megoldásainak jellemzőit viselte magán. 
 
3.1.2.1. Törvénytervezeti viták a XIX. század végén 

Az 1896. évi XXVI. törvény elfogadását megelőző törvénytervezeti vita felvonultatta a 
közigazgatási bíráskodás egyes koncepcionális kérdéseit és a lehetséges válaszokat is.  
Ennek mintegy előfutára volt Concha Győző 1877-es munkája,167 amely a közigazgatási 
bíráskodás eszmei előkészítésében úttörő szerepet játszott.168 Ebben az említett 
koncepcionális kérdéseket felvetve vizsgálta meg a szerző a korszak meghatározó 
közigazgatási bíráskodásának modelljeit, sorra véve ezek előnyeit, valamint hátrányait.  
 

                                                 
163 The Czech Supreme Administrative Court: The History of the Czech Supreme Administrative Court, Part 1945-52. 
164Ševcová, Adriana – Gábriš, Tomáš: Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku. Aleš Čeněk, s.r.o. Plzeň, 2009, 
pp. 206-211.; Krejčí, Václav: Nejvyšší správní soud, Masarykova univerzita, Ekonomicko správní fakulta., Brno, 2009, 
p. 29.; Kasáková, Simona (Bsc. szakdolgozat): Súdy a ich ochrana v trestnom práve, Bankovní institut vysoká škola 
Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica, Katedra práva a spoločenských vied, 2012, pp. 13-17. Jellemző erre 
a témakörre a viszonylagos feldolgozatlanság. Így az egyetemi kutatásokban egy-egy monográfia mellett csak 
szakdolgozatok jelölhetőek meg forrásként. 
165 The Czech Supreme Administrative Court: The History of the Czech Supreme Administrative Court, Part 1945-52. 
166 Ld. bővebben Stipta István: A közigazgatási bíráskodás előzményei Magyarországon, Jogtudományi Közlöny, 
1997/3. szám, pp. 117-125.; Horváth E. Írisz: A magyar közigazgatási bíráskodás története. Iustum Aequum Salutare, 
2007/2. szám, pp. 161-173. 
167 Concha Győző: A közigazgatási bíráskodás az alkotmányosság és az egyéni joghoz való viszonyában, Athaeneum 
Nyomda, Budapest, 1877. 
168 Ld. bővebben Patyi András: Közigazgatási bíráskodásunk modelljei, LOGOD Kiadó, Budapest, 2002, p. 18.  
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Concha nem állt ki kategorikusan egyik iskola mellett sem, hanem hangsúlyozza, hogy 
„a közigazgatási bíráskodásnak pusztán államjogi […]construálása – ennek kapcsán 
egyértelműen utalva Gneist-ra − elvont, egyoldalú theorizálás, csak úgy, mint annak az 
egyén jogállásábóli magyarázata”169 − mivel a közigazgatási bíráskodásnak államjogi 
alappal és magánjogi megalapozással is bírnia kell. Az államjogi alapot az adja, hogy „a 
közigazgatási bíráskodás a törvényhozás és a végrehajtás közötti harmónia betetőzése 
[…] [mivel] a törvénynek a végrehajtása csak általában van biztosítva a miniszteri 
felelősség által […], mindennapi élete, amint az a közigazgatásban végbemegy, a 
közigazgatási bíráskodás nélkül ily harmonizáló erőnek”170 híján van. Gneist alaptézisét 
azzal utasítja el, hogy a közjogi alap a közigazgatási bíráskodás belső okát adja, amely 
azonban elképzelhetetlen, ha a külső ok, a közjognak az egyéntől függő 
kikényszeríthetősége – amely párhuzamba állítható Jellinek szóhasználatával − ahhoz 
nem járul. Álláspontja szerint hiba a közjogot a magánjog fölé helyezni − azzal az 
indokkal, hogy a közjog magasabb rendű − mert nem pusztán a dolgok, hanem az 
embertársak felett lesz úrrá az egyén általa, ugyanis az egyik nem létezhet a másik 
nélkül.171  
 
Concha szerint a közigazgatási bíráskodásnál az ügyészi keresetindítás aligha járható út. 
Ha ugyanis „az egyesnek a közhatalom irányában állása arra semmi tekintetben sem 
jogalapító, úgy neki keresetet adni sem lehet, akkor csak az objektív jogrend 
megsértésének orvoslására képzelhető el közigazgatási bíráskodás, amelynek folyamatba 
tételére a hivatalból működni köteles ügyész lesz jogosult” – ám a szerző szerint – erre 
még a magánjogellenes táborból sem érkezett javaslat.172 A vitában Concha − az 
egyébként szerinte a porosz megoldásokat követő törvényjavaslatot bírálva − a közérdek 
védelmére hivatkozva, annak túlsúlyba kerülésének veszélyére hívja fel a figyelmet. 
Kritikája konkrétan a javaslat azon rendelkezésének szól, amely az alsófokú 
közigazgatási bíróságok elnökét külön is felhatalmazta volna, hogy az elnöklete alatt 
hozott ítéleteket a közérdek nevében megfellebbezze. Ez épp a francia doktrina 
átvételének veszélyével járt volna, lehetővé téve, hogy valahányszor a közérdek kívánja, 
annak mindig alá kelljen rendelni a jogot. Ugyanezt erősíti − vélekedése szerint − Bähr 
munkája, melyben kérlelhetetlenül kimutatta, hogy a közérdek szuverén érvényesítése az 
államban nem illet mást, mint a törvényhozó hatalmat. Így azt a kiegészítést tartotta 
szükségesnek, mely kimondta volna, hogy a közérdeket annyiban vegyék tekintetbe, 
amennyiben az a fennálló joggal nem ellenkezik.173 A szerző közérdekkel szembeni 
idegenkedését jól érzékelteti saját jóslata, amely szerint: „A jövő nemzedék így arra a 
sajátságos meglepetésre fog felébredni, hogy a közigazgatási bíróságok forgatják ki 
erejükből a törvényeket a közérdek nevében, s a közigazgatási bíráskodás a jogra 
veszélyes intézmény lett.”174 
                                                 
169 Concha, 1877, p. 105.  
170 Uo. 102.  
171 Uo. 106.  
172 Uo. 104-105.  
173 Ld. Concha Győző: A Közigazgatási Bíróság törvényjavaslatáról, Magyar Jogászegyleti Értekezések (X. kötet, 5. 
füzet), Franklin-Társulat Könyvnyomdája, Budapest, 1894, 96-104, pp. 98-99.   
174 Némethy Károly: A közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslat – Válasz Concha Győző egyetemi tanár 
bírálatára, Pesti Nyomda, Budapest, 1894, p. 35.  
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Némethy Károly a törvényjavaslat előterjesztőjeként kemény hangú kritikában reagált a 
felvetésére, mely szerint Concha rendes bíróságokat favorizáló megoldásában a 
közérdeknek még csak olyan mértékű biztosítására sem lenne mód, mint amilyen 
mértékben a javaslat a jogvédelem érvényesítését keresztülviszi.175 
 
Kétség nem férhet hozzá, hogy az egyértelműen érzékelhető különbségek ellenére a 
magyar modell már csak az egy államalakulaton belüli létéből fakadóan is erősen kötődött 
az osztrákhoz, amelynek szabályozását, főleg a peres eljárás garanciáit illetően szószerinti 
átvétele is megtörtént az egyes kapcsolódó osztrák törvényi rendelkezéseknek.176 
Ahogyan Stipta elemzése is rámutat erre, mégis egyértelműen kimutathatóak azok a 
pontok és okok, ahol a magyar modell eltért az osztráktól. A magyar elit kevésbé volt 
lelkes annak bevezetése során, hisz a közigazgatási bíráskodás életre hívása a korábban 
az abszolutista osztrák törekvésekkel szembeszálló vármegyével szemben is hatalmi 
ellenpontot képezett.177 Emellett pedig a magyar történeti alkotmány nehezen átlátható 
keretei között kevésbé sikerült biztosítani a közigazgatási bíráskodás működésének 
garanciális feltételeit, valamint a kiegyezés után kevésbé épült ki olyan mértékben a 
törvényhez kötött közigazgatási tevékenység végzése, amelynek kontrollálhatósága így 
elmaradt az osztrák modellétől.178 
 
3.1.2.2. Az államjogi alap és a magánjogias megalapozás között 

A végül elfogadott 1896. évi XXVI. törvénycikk szerint az összes jogszerző felek, 
amennyiben a hatóság által okozott sérelemben érdekeltek voltak egyfelől 
magánpanasszal (magán- és közérdek védelmére is, jog- és érdeksérelem orvoslására 
egyaránt), másfelől hatósági panasszal élhettek, utóbbival azonban csak önkormányzati 
testületek határozata ellen, és hatáskör-, illetve kincstári érdek megóvása érdekében.179 
Ahogy Wlassics megjegyzi, nem vonható kétségbe, hogy a közigazgatási bíráskodás 
alapgondolata a magyar modellben is a szubjektív jogok védelme, hiszen érdekelt 
magánosok, testületek és szervek esetén is a lényegi pont, hogy őket a kérdéses intézkedés 
vagy határozat érintse.180 A közérdekű fellépés körülhatárolására a törvénycikk 32. § 2. 
pontján túl leginkább a gyakorlat tett kísérletet a bírói döntvények útján. Példaként 
említhető közérdekű és magánérdekű kiküldetések megkülönböztetése a bírói 
gyakorlatban, vagy a joggyakorlat olyan megállapítása, amely szerint jegyzői 
egyesületben való megjelenés nem közérdek.181 Ugyanakkor a jogirodalmi felfogás 
visszatüközte a vegyes rendszer lényegét, amely szerint „a közigazgatási bíráskodás 
valódi célja csak az lehet, hogy a közviszony sajátos rendjéből kiindulva, úgy a 

                                                 
175 Uo. 36-37.  
176 Stipta, 2005, pp. 137-147. 
177 Uo. 147. 
178 Uo. 145-146. 
179 Patyi, 2002, p. 46.  
180 Wlassics, 1913, p. 6.  
181 Ld. bővebben a kapcsolódó esetjog elemzését Koi Gyula: A magyar királyi Közigazgatási Bíróság közérdekkel 
kapcsolatos gyakorlata, In: Szamel Katalin (szerk.): Közérdek és közigazgatás, MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, 
2008, 297-304, pp. 302-303.  
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közigazgatás objektív jogrendjét, mind az egyén alanyi közjogait és érdekeit biztosítsa, s 
ily módon az állami és egyéni lét szabadságának összhangját megteremtse”182. 
 
Az elfogadott törvény rendelkezett az objektív jogvédelem irányába mutató további 
jogintézményekkel is. A bíróság jogosult volt az általa érdekeltnek tekintett személyeket 
– így olyan személyeket is, akik a közigazgatási eljárásban nem is vettek részt − perbe 
vonni; maga intézkedhetett a tényállás kiegészítése, a bizonyítás kiegészítése iránt, a 
tanúk, szakértők mellett a feleket is jogosult volt személyes megjelenésre kötelezni, így 
nem kötötte a felek indítványa – tehát nem a bizonyítási teher elméletére épített.183  
Wlassics ehhez a felsoroláshoz köti egyrészt a lehetőséget, amely szerint a tárgyalás 
megkezdése után a panasz visszavonásának vagy egyezség kötésének csak a bíróság 
beleegyezésével volt helye, másrészt a hatósági panasz intézményét, harmadrészt az 
1907. évi LX. törvénycikk által bevezetett törvényhatósági „actorátusi” jogot 
törvénysértés címén.184  Összességében e Magyar Királyi Közigazgatási Bíróság előtti 
eljárásban úgy alkot(ott) vegyes rendszert a tárgyalási és az inkvizitórius elv, ahogyan a 
bíráskodás funkcióját tekintve a szubjektív jogok és az objektív jogrend védelme.  
 
A történeti modellben fél évszázadra vezérelvvé merevedett, hogy az ügyek természete, 
jellege eleve meghatározza a felülvizsgálható döntések körét185. Ám ez a hozzáállás az 
eljárásra is jellemző volt, hiszen Wlassics is egymástól elkülönítetten szól magánjogi és 
közjogi természetű ügyekről. Előbbieknél azt tanácsolta, hogy a bíróság rendszerint adja 
meg a visszavonáshoz, egyezségkötéshez a beleegyezését a tárgyalás megkezdése után, 
közjogi természetű ügyeknél viszont, ha „az összejátszó spekulációnak eredménye a 
közjogi természetű per visszavonása, tagadja azt meg, mert ezzel az objektív jogrend 
közérdekét érvényesíti a frivol összejátszás magánérdekeivel szemben”186. 
 
Később több kiegészítő, módosító törvény is született. Az érdekelt fogalmát tekintve az 
1929. évi XXX törvénycikk 47. §-a túlzottan nagy változásokat nem hozott a 
korábbiakhoz képest. Azt tekintette érdekeltnek, akinek jogát vagy érdekét a 
közigazgatási határozat (intézkedés) érinti. Közérdekű ügyekben pedig a közületek 
minden tagját annak tekintette, akit a határozat ebben a minőségében érintett. A 
közérdekűség megragadására találunk példát jogalkotói részről: közérdekűnek kellett 
tekinteni azt az ügyet, amely meghatározott egyének vagy jogi személyek érdekkörén túl 
egyénileg meg nem határozható személyekre terjedt ki.187 Erős maradt ugyanakkor a bírói 
döntvények jogfejlesztő szerepe a fogalom meghatározásában.188 A gyakorló bíró 
tapasztalatai azt mutatták, hogy az érdekeltség fokát is ügyről-ügyre kellett megítélni.189 
Negatív irányú változásként értékelte Pékey az idézett módosító törvény azon 

                                                 
182 Boér, 1907, p. 89. 
183 Patyi, 2002, p. 46.  
184 Dudás, 1998, p. 161.  
185 Patyi, 2002, p. 42.  
186 Wlassics, 1913, p. 9.  
187 41/1930. B.M. eln. számú körrendelet (13) bekezdése 
188 Koi, 2008, p. 303.  
189 Pékey Lajos: A Közigazgatási Bíróság előtti eljárásról, In: A Magyar Közigazgatási Bíróság 50 éve, Magyar 
Közigazgatási Bíróság, Budapest, 1947, 50-59, p. 50.  
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rendelkezését, amelyben az elsőfokú hatóság kapott jogot a „meg nem engedett 
jogorvoslat” visszautasítására, ha az nem érdekelt magánféltől vagy a jogorvoslat 
használatára nem jogosított hatóságtól ered, ugyanis így a kereshetőségi jog felől 
határoztak a közigazgatási hatóságok.190 
 
3.1.3. Összegzés 

A közigazgatási bíráskodás XIX. századi kialakulása, majd továbbfejlődése rávilágít arra, 
hogy a szubjektív, valamint objektív jogvédelmi funkció visszatükrözte az adott kor, 
valamint jogrendszer felfogását egyéni és kollektív jogvédelemről, tágabb értelemben 
pedig az állam és az egyének közötti viszonyról. A dél-német iskola tana, amely a 
közigazgatási bírói jogvédelmet a szubjektív jogsérelemhez kötötte, a kialakuló Német 
Császárság és az Osztrák-Magyar Monarchia alatt a polgári igazságszolgáltatás keretében 
a térségben továbbterjedt, és a mai napig fennmaradt.  
Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy korábban sem, ahogyan ma sem található olyan 
jogrendszer, amely kizárólag csak az objektív, vagy kizárólag csak a szubjektív 
jogvédelmi célt szolgálna. 
A magyar történelmi modell fél évszázados működése alatt megvalósította a szubjektív 
jogosultságok közjogi alapokon való védelmét, így létrehozva a közigazgatási bíráskodás 
vegyes, szubjektív és objektív jegyeket is viselő rendszerét. Ennek kialakításában 
mindvégig tevékeny szerepet játszott a bírói jogalkalmazás. Mindeközben hazánkban is 
domináns volt és maradt a szubjektív jogvédelmi tan. 
 
3.2. Az uniós tagállamok általános közigazgatási eljárásjogi és perjogi szabályozása 

3.2.1. A szubjektív jogvédelmi funkció, mint régióbeli főszabály 

Különös úton haladt végig minden uniós tagállam jogalkotója és jogalkalmazója a 
társadalmi szervezetek keresetindításának intézményesítésekor. Közös jellemzője a 
vizsgált jogrendszereknek a jogfejlődési tendencia kiinduló pontjaként a közigazgatási 
döntések bírói felülvizsgálatának szubjektív jogvédelmi funkciója. Ehhez képest a 
társadalmi szervezetek közérdekű keresetindítása egyfajta törvényi kivételt képez minden 
államban. Utóbbi alkalmazási körét szabta meg hol szűkebb, hol tágabb keretek között a 
tagállami jogalkotó, és jogalkalmazó – alkalmazkodva a korábbi eljárásjogi és perjogi 
tradíciókhoz. Így az ágazati szabályozásban megjelenő kiszélesítési tendenciák 
tulajdonképpen visszahatnak a tagállamok általános eljárásjogi kódexeire. A bírói 
felülvizsgálatot szubjektív jogvédelmi eszközként szabályozó jogrendszerek a tagállami 
eljárási autonómia alapján elméletileg máig leszűkíthetnék a perindításra jogosultak 
körét, annak feltételéül a szubjektív jogsérelmet szabva. Mindeközben viszont az uniós 
ágazati követelmények igyekeznek feloldani ezt a feltételt. 
 
 

                                                 
190 Pékey, 1947, p. 51.  
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3.2.1.1. A Schutznormlehre továbbélése a német közigazgtási perjogban 

A német közigazgatási perjogi szabályozás összes keresettípusánál kifejezi, hogy a 
szubjektív jogvédelem a közigazgatási bíráskodás elsődleges funkciója. A német 
szövetségi (bonni) Alkotmány (Grundgesetz) 19. cikk (4) bekezdése a jogaikban sérelmet 
szenvedettek jogvédelmét rögzíti alapelvi szinten.191 Ezt egészíti ki a német közigazgatási 
perjogi kódex, a VwGO hatásköri generálklauzulája192 és a közigazgatási per 
megengedhetőségi, valamint megalapozottsági tesztje.193 Ezek egyértelműen rögzítik, 
hogy a közigazgatási bírói út igénybe vételének, valamint megalapozott ítélet 
meghozatalának feltétele a szubjektív jogsérelem. Ugyancsak a megalapozottság 
vizsgálatának tárgyát képezi az aktív legitimáció megléte is, amely az anyagi jogi 
kapcsolat meglétét kutatja, tehát azt, hogy a felperes ténylegesen jogosult-e.194 Funkciója 
– ahogy a magyar jogban is – fellépés lehetőségének leszűkítése, hiszen át kell jutniuk a 
jogosultaknak „a kereshetőségi jog tűfokán”195. A német perjogi dogmatika – akárcsak a 
jelenlegi magyar kodifikációs tervek – a felperesek szabályozását elszakította a hatósági 
eljárás (ügy)féli minőségének szabályozásától.  
 
A közigazgatasi bíráskodás német fórumrendszere háromfokú. Ez legalsó szinten áll a 
tartományokban található bíróságokból (Verwaltungsgerichte), amelyektől a tartományi 
közigazgatási felsőbírósághoz (Oberverwaltungsgerichte) lehet fellebbezni az ítéletek 
ellen, illetve az igényérvenyesítést akadályozó vagy ellehetetlenítő döntések ellen, végül 
legfelső szinten működik a Szövetségi Legfelső Közigazgatási Bíróság 
(Bundesverwaltungsgericht, BVerwG), valamint e különbírósági szervezetrendszertől 
elkülönítetten a pénzügyi és szociális bíróságok rendszere.196 
  
Fontos a szubjektív jogvédelmi követelményt annak tükrében is megvizsgálni, hogy az a 
német perjog mely keresettípusaira terjed ki. Bár e rendelkezések expressis verbis csak a 
megtámadási- és kötelezésre irányuló keresetekre (Anfechtungs- und Feststellungsklage) 
vonatkoznak, ám a keresettípusok tágabb körében is érvényesülnek.197 
                                                 
191 A német szövetségi (bonni) Alkotmány (Grundgesetz) 19. cikk (4) bekezdése  
192 A VwGO 40. § (1) bekezdése a hatásköri generálklauzulája szerint mindennemű közigazgatási aktussal szemben 
lehetővé teszik a közigazgatási bírói út igénybevételét, de csak azok számára, akik jogaikban sérelmet szenvedtek. 
193 A VwGO 42. § (2) bekezdése a megengedhetőségi tesztje alapján „ellenkező törvényi rendelkezés hiányában, 
keresetnek csak akkor van helye, ha a felperes amiatt lép fel, hogy a közigazgatási aktus vagy annak elutasítása vagy 
elmulasztása folytán, jogaiban sérelmet szenvedett”. A VwGO 113. § (1) bekezdésének első mondata szerint a hatályon 
kívül helyezés feltétele, hogy a jogellenes aktus következtében megvalósuljon a felperes szubjektív jogsérelme. 
194 Ld. Schenke, Wolf-Rüdiger, Verwaltungsprozessrecht, Verlag C. F. Müller, Heidelberg, 2005, § 15 Rn. 542. 
195 Rozsnyai Krisztina: Szubjektív vagy/és objektív jogvédelem, Jogtudományi Közlöny, 2004/6. szám, 213-214, p. 
213.  
196 Ld. Hufen, 2000, § 4, Rn. 8-12. 
197 Ennek vizsgálatánál Kopp és Schenke kommentárjának rendszerezését, annak főbb tartalmi elemeit vettem alapul 
(ld. bővebben Kopp, Ferdinand-Schenke, Wolf-Rüdiger: Verwaltungsgerichtsordnung-Kommentar, Verlag C. H. Beck, 
München, 2007, § 42, Rn 62-63.). A folytatólagos megállapítási kereset (Fortsetzungsfeststellungsklage) esetén az 
ítélet meghozatala előtt a közigazgatási aktus visszavonásával vagy más formában (végrehajtás vagy időtartam lejárta) 
kerül elintézésre. Ekkor a bíróság kérelemre, ítélet útján mondhatja ki annak jogsértő voltát, amennyiben a felperesnek 
ehhez jogos érdeke fűződik. Nem okoz problémát a fentiek kiterjesztése, hiszen egyfajta csonka megtámadási-, 
kötelezésre irányuló keresetnek tekinthetjük. Az általános teljesítésre irányuló kereset (allgemeine Leistungsklage) 
alapján közvetlenül valaminek az elvégzésére (abbahagyásra kötelezésre, tehát „nem tevés” elérésére) marasztalják a 
hatóságot. A kötelezésre irányuló keresethez kapcsolódó szerkezetbeli hasonlóságok miatt a főszabály itt is 
alkalmazható. A megállapításra irányuló kereset (allgemeine Feststellungsklage) egy adott jogviszony fennállásának, 
fenn nem állásának vagy egy közigazgatási aktus semmisségének a megállapítása iránt indítják. Ennek a keresetnek 
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A szubjektív jogvédelem rögzítésének célja olyan keresetek kizárása, melyekben a 
felperes általában véve a közérdek, vagy harmadik fél, tehát a felpereshez közvetlenül 
nem rendelhető, jogilag védett érdekek érvényesítése iránt lépne fel (Popularklage). A 
helyzet nehézségét napjainkban az adja, hogy az egyének egyre nagyobb körére kiható 
döntések születnek, így pl. létesítmény-engedélyezési eljárásokban, jelentős építési-, 
valamint ipari beruházásoknál, amelyek jellegéből fakadóan egyre nehezebb a jogalkotó 
számára annak lefektetése, hogy ki tekintendő egyénileg érintettnek, és ezáltal 
keresetindításra jogosultnak.198 Ennek megfelelően szükségessé vált, hogy a joggyakorlat 
lefektesse a keresetindítás feltételeként szabályozott közjogi alanyi jogok körét, amelyet 
a német joggyakorlat a megtámadási keresetek esetében a címzetti tan (Adressattheorie), 
általános jelleggel pedig a már elemzett Schutznormlehre alkalmazásával oldott meg. 
Utóbbi perjogi alkalmazása szükségszerűen magával vonja az egyéni érdekeket is 
szolgáló közjogi normát, valamint a norma által védeni kívánt, a társadalmi közösség 
egészétől elkülönülő személyi kört, mint a potenciálisan szóba jöhető felperesek létének 
vizsgálatát a perjogi értelemben vett megengedhetőség körében.199 A jogelmélet, de még 
inkább a bírói gyakorlat dolgozta ki azt, hogy az egyes ügytípusoknál kit fed ez az említett 
személyi kör. 
 
Logikus első esetcsoportként az építési szabályozást megemlíteni, hiszen a Popularklage 
kizárása épp az építési engedélyezés kapcsán került megemlítésre. A szomszédok - mint 
elkülönülő személyi kör jogait - védő rendelkezésekre tipikus példaként szolgálhatnak az 
olyan előírások, melyek a tűzvédelmi kötelezettségeket, a telekhatártól adott távolság 
megtartását írják elő, vagy a szomszédos ingatlanok határán fekvő garázsokra 
vonatkoznak. Ellentétben magára az építményre, annak biztonságára, használhatóságára 
vonatkozó szabályokkal (pl. közvetlenül a lakóknak szóló biztonsági-, az alapterületre-, 
az emeletmagasságra vonatkozó előírások).200  Imisszióvédelem (Gesetz zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge, BImSchG) esetén az építésjogi szomszéd 
fogalmánál szélesebb, személyi kör került megállapításra, tekintettel az ilyen méretű 
létesítmények kihatásainak adott esetben sokkal „súlyosabb” mivoltára.201 A vonatkozó 
törvény is egyértelművé teszi, hogy nem pusztán a környezetszennyezés 
megakadályozása volt a jogalkotó célja megalkotásával, hanem ennek a tágabb személyi 

                                                 
akkor van helye, ha a felperesnek a mielőbbi megállapításhoz jogos érdeke fűződik. Itt a saját jogon való fellépés 
követelménye akkor és annyiban támasztható feltételként, “ha a felperes vagy az adott jogviszonynak is részese egyben, 
vagy saját joga függ a létrejövő jogviszonytól”. A normakontroll iránti keresetet (Normenkontroll-verfahren) a 
természetes vagy jogi személyek, arra való hivatkozással terjeszthetik be, hogy speciális rendelkezések vagy azok 
alkalmazása jogaikat sérti, vagy belátható időn belül sérteni fogja (illetve hatóságok is jogosultak erre, rendelkezés 
tudomására jutásától számított egy éven belül). Korábban hátrány elszenvedését követelte meg a szabályozás a 
keresetindítás feltételeként. A hatályos rendelkezés egyértelmű kifejezése a 42. § (2) bekezdéséhez való közeledésnek, 
ám eltérés tapasztalható abban, hogy belátható időn belüli sérelemre kell hivatkozni. Persze ez ismét olyan jogi 
fogalom, melyet a bírói gyakorlatnak kell utóbb értelmeznie. Hufen további keresettípusokat is vizsgál, és ezekben is 
elemzi a felperesi fellépés feltételeit (ld. bővebben Hufen, Friedhelm: Verwaltungprozessrecht, München, 2013, pp. 
358-379.). Összességében a német modell minden egyes keresttípusánál érvényesül a szubjektív jogvédelmi tan. 
198 Ld. bővebben Hufen, 2000, § 14 Rn. 72. 
199 Schwerdtfeger, 2004, p. 86.  
200 Hufen, 2000, § 14 Rn. 98-99. 
201 Schenke, 2005, §14 Rn. 519. 
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körnek a védelme is.202 Bár ez a speciális szomszédjogi rendelkezés szubjektív 
jogsérelem alapján ad fellépési lehetőséget, ám ettől el kell tekinteni, ha a káros 
környezeti behatások, ill. egyéb veszélyek nem pusztán a fenti „szomszédi kört”, hanem 
a társadalmi közösség egészét érintik.203 Ugyanakkor az örökségvédelem tekintetében 
elsősorban a közérdekvédelmi jelleget ismerik el, amely az egyének tekintetében (helyi 
lakosok, turisták) legfeljebb reflexhatásokat válthat ki.204 
 
A bírói gyakorlat is idővel konkrét jogi rendelkezés (Schutznorm) hiányában is 
egyértelművé tette, hogy figyelembe kell venni a valószínűsíthető zavarásokkal szemben 
annak az egyéniesíthető módon elkülöníthető személyi körnek az igényét, akik védelemre 
érdemesek.205 E gyakorlat legfőképpen az építésügyi terület szomszédjogi alapú 
zavarásokat rendező eseteit ölelte fel, ugyanakkor nem egyértelmű olyan esetekre való 
alkalmazhatósága, amikor a Schutznorm alapján nem különíthető el egy személyi kör a 
norma speciális védelmi tárgyából, illetve alanyából fakadóan – utalva itt példaként a 
talajvíz általános védelmére, vagy az állatvédelemre.206 Ez a szubjektív jogsérelem 
bekövetkezésének, vagy érvényesíthetőségének hiányában egyértelműen felveti a 
szervezeti alapú közérdekű keresetindítás potenciális megjelenési lehetőségét. 
Ugyanakkor a szakirodalom példának okáért a környezetvédelmi alapú bővülő felperesi 
fellépési kereteket nem akként kategorizálja, hogy az közjogi alanyi jogot biztosítana 
(visszautalva a kapcsolódó EuB-esetjogra), pusztán azt értékeli, hogy a nemzetközi 
egyezmény objektív alapú, szélesebb fellépést kíván biztosítani az egyéneknek és a 
környezetvédelmi szervezeteknek.207 
 
3.2.1.2. Az osztrák közigazgatási bíráskodás szigorúan vett szubjektív jogvédelmi jellege 

A már említett igen nagy hagyományokra visszatekintő osztrák közigazgatási bíráskodás 
sokáig megtartotta eredeti szervezeti felépítését, amely egyetlen országos illetékességű 
közigazgatási (külön) bíróság működését jelentette. Ebből a szempontból alapvető 
változások történtek meg 2014-ben a fórumrendszerben. Ennek révén a szövetségi 
Alkotmányba (Bundesverfassungsgesetz) foglalt módon létrejött a szövetségi államok 
szintjén az elsőfokú bíróságok (Verwaltungsgericht des Landes als erster Instanz) 
ténybíróságként eljáró, reformatórius hatáskörrel is rendelkező bíróságainak rendszere.208 
Legfelsőbb szinten pedig változatlanul jogbíróságként, alapvetően kasszációs hatáskörrel 
jár el a Szövetségi Közigazgatási Bíróság (Verwaltungsgerichthof, VwGH). Emellett 
rögzíti az Alkotmány azt is, hogy a közigazgatási bírói út igénybevételének feltétele a 

                                                 
202 BImSchG (2015. szeptember 8-i változata, BGBl. I S. 1474, 1487) 5. § (1) bekezdés, 1. pont: 
„Genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass zur Gewährleistung eines hohen 
Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt (1) schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche 
Nachteile und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden 
können…” 
203 Vö. Hufen, 2013, § 14 Rn. 76.; Hufen, 2000, § 14 Rn. 101. 
204 Ld. a Rheinland-Pfalz Oberverwaltungsgericht 2008. május 14-i, 8 A 10076/08.OVG sz. ítéletét. 
205 Ld. BVerwG 1977. február 25-i, IV C 22.75; 1983. augusztus 5-i 4 C 96.79 sz. ítéleteit 
206 Hufen, 2000, § 14 Rn. 102. 
207 Hufen, 2013, § 14 Rn. 82. 
208 Ld. Bundesverfassungsgesetz (2014. január 1-i szövegváltozat szerint; BGBl. I Nr. 102/2014; a továbbiakban: B-
VG) 129. cikkét. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2014_I_102
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szubjektív jogsérelem (állítása).209 Az Alkotmánybírósághoz (Verfassungsgerichtshof) 
való fordulásnak is ez az egyértelmű, az Alkotmányban szabályozott előfeltétele, bár a 
közigazgatási bírói döntésekkel szembeni német rendszerű általános panaszjog nem 
biztosított.210 Hasonlóan Magyarországhoz, a szubjektív jogvédelmi funkció alapja is az 
általános hatósági eljárási törvény (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz) 
résztvevői/félként való (ügyféli) fogalommeghatározása, amely az adott üggyel (hatóság 
tevékenységének tárgyával) összefüggésben jogos érdek vagy jog meglétét tette félként 
való elismerés feltételévé.211 
 
Tulajdonképpen a német Schutznormlehre-hez hasonló megközelítés lelhető fel Ausztria 
esetében is, bizonyos esetekben még megszorítóbb jogalkotói hozzáállás és bírói 
jogértelmezés mellett. Az osztrák dogmatikai felfogás és bírói esetjog alapján, 
amennyiben a jogalkotó nem határozza meg egyértelműen, hogy adott hatósági eljárásban 
ki léphet fel félként, akkor kell megvizsgálni a Schutznormlehre alkalmazásával, hogy az 
adott rendelkezések csak a hatóságok kötelezettségeit fektetik-e le, vagy esetleg adott 
személyek számára egyéni igényeket is megalapoznak. Ez a jogalkotó döntésének 
hiányában Pöschl szavaival élve megköveteli az egyéniesíthető felperesként feljogosított 
felperesi kör (Individualisierbarkeit), valamint az egyéni érdekek (Individualinteresse), 
végül a védelem jogalkotói céljának (Schutzintention) azonosítását.212 Ugyanakkor a 
harmadik kritérium tekintetében nem egységesek az álláspontok. Így pl. a bírói gyakorlat 
nem ismeri el a versenytársak (gazdasági érdekeltek) puszta gazdasági érdekének 
érintettségén alapuló (ügy)féli minőségét (a gazdasági nem jelent egyben jogi érdeket 
is).213  
 
Az látható, hogy a jogalkotó által egyértelműen nem kifejezett (ügy)féli elismerés nem 
jelenti automatikusan az alanyi közjog hiányát és a fellépés kizártságát, hiszen ezzel épp 
Schutznormlehre veszítené értelmét.214 Ennek megfelelően a Schutznormlehre 
szempontjából elegendőnek tartják az alanyi közjog fennállásához, ha egy norma az egyes 
polgár érdekét szolgálja.215 Jelzésértékű módon éppen a gazdasági érdek (ügy)félként 
való elismerést megalapozó jellege volt az az osztrák szabályozást is érintő  terület,  ahol 
az EuB az utóbbi időben igen aktivistának bizonyult. 
 
Meghatározó az osztrák rendszerben, hogy a jogalkotói döntés szerint egy meghatározott 
személyi kör számára csak bizonyos jogok szolgálhatnak felperesi pozíciójuk alapjául, 

                                                 
209 B-VG 129. cikkét; 132. cikk (1)-(2) bekezdése 
210 B-VG 139. cikk (1) bekezdése 
211 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (2013. július 31-i szövegváltozat szerint; BGBl. I Nr. 161/2013) 8. cikke 
212 Pöschl, Magdalena, Subjektive Rechte und Verwaltungsrecht, 16. Österreichische Juristentag, Manzsche Verlag- 
und Universitätsbuchhandlung, Graz, 2006, 6-43, pp. 16-17. 
213 Ld. VwGH 1961. szeptember 14-i, 1263/61. számú; 1982. szeetember 24-i, 82/08/0139, 82/08/0140 számú; 1990. 
szeptember 18-i, 90/05/0073. számú; 1996. december 10-i, 96/04/0242. számú ítéleteit. 
214 Pöschl, 2006, p. 20. 
215 Ld. a VwGH 2002. május 23-i, 2001/07/0133. számú ítéletét, amelyben az állattenyésztési törvény azon 
rendelkezése vált kérdésessé, amely újabb tenyésztési szervezet elismerését attól tette függővé, hogy már elismert 
szervezet programját nem veszélyezteti. A VwGH döntése alapján a már elismert szervezet érdekeltsége fennállt e 
hatósági kötelezettség teljesítésében, következésképpen az elismerési eljárásban az elismert szervezeteknek gazdasági 
mellett jogi érdeke is fennállt. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2013_I_161
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vagy a Schutznormlehre jogalkalmazói igénybe vétele révén. Jogalkotói korlátozásra 
példaként szerepelhet az iparűzési szabályozás, ami  konkrétan meghatározza, hogy a 
szomszédok milyen tekintetben bírnak az adott eljárásban a féli jogállással. Ez pedig 
felöleli a jogorvoslati jogot is, amely ahhoz kapcsolódik, hogy a tervezett létesítmény 
egészségüket, tulajdonjogukat, egyéb dologi jogaikat veszélyeztetheti, továbbá szag, zaj, 
füst, por, rezgés formájában vagy más módon őket terhelheti.216 Ezt erősíti meg a bírói 
gyakorlat is, amely szerint az esetleges egészségügyi kockázatokra tekintettel a 
szomszédok eredményesen nem hivatkozhatnak általában a kibocsátási normák 
megsértésére, hacsak nem a határértékek átlépése és az esetleges egészségügyi 
károsodásuk kockázatnövekedése közötti kapcsolatra hivatkoznak sikerrel.217 A német 
perjog tekintetében említett példák esetén, így a természetvédelmi kötelezettségek 
megsértésére való hivatkozás, emiatt az osztrák perjog gyakorlata szerint csak akkor lehet 
sikeres, ha a szubjektív jogsérelem például a tulajdonosi jogok megsértése miatt 
megalapozott.218 Ugyanakkor épp a szomszédjogok tekintetében hozott változást az EuB 
legfrisebb esetjoga. Az aarhusi tárgykörben hozott Gruber-ítélettel ugyanis egyértelműen 
kibővítette a szomszédok fellépési lehetőségét. 

 

3.2.1.3 A cseh közigazgatási bíráskodás újjászületésének rögös útja 

Annak ellenére, hogy az 1993-as cseh Alkotmány is rendelkezett már eredeti szövegében 
a bírósági szervezetrendszer részeként a közigazgatási bíróságról, annak 
különbíróságként való megszületésére egy évtizedet kellett várni. Az Alkotmány 
„Bíróságok” című alfejezete szerint a bíróságok általános szervezetrendszere a 
Legfelsőbb Bíróságból, a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságból, felső-, kerületi-, és 
járásbíróságokból áll.219 Ezt az „Alapvető Jogok és Szabadágjogok Chartája”220 annyiban 
egészíti ki, hogy „aki azt állítja, hogy a közigazgatási szervek döntése következtében 
jogaiban károsodott, bírósághoz fordulhat, hogy az megvizsgálja az ilyen döntés 

                                                 
216 Gewerbeordnung (2015. július 9-i szövegváltozat szerint; BGBl. I Nr. 81/2015) 74. § (2) bekezdése a ipari vagy 
kereskedelmi létesítmények engedélyköteles-jellegét ahhoz köti, hogy a tervezett létesítmények szomszédok életének, 
egészségének, tulajdonjogának, egyéb dologi jogának veszélyeztetésére alaklmasak, vagy pedig szag, zaj, füst, por, 
rengés formájában vagy más módon terhelés okozására alkalmasak. Gewerbeordnung 75. §-ának (2) bekezdése 
értelmében szomszéd minden olyan személy, akit az ipari létesítmény létesítése, fennállása vagy működtetése 
veszélyeztethet, vagy aki számára ezek terhelést okozhatnak, vagy akinek tulajdonjogát vagy egyéb dologi jogait ezek 
veszélyeztethetik. Gewerbeordnung 77. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy „az ipari létesítményt engedélyezni kell, 
ha (…) várhatóan (…) elkerülhetők a 74. § (2) bekezdésének első mondata értelmében vett, a konkrét eset körülményei 
alapján előrelátható veszélyek, és a 74. § (2) bekezdésének 2–5. pontja értelmében vett terhelések, ártalmak vagy 
hátrányos hatások elfogadható mértékűre korlátozhatók”. A Gewerbeordnung 356. §-ának (1) bekezdése szerint 
tárgyalás kitűzése esetén a hatóság tájékoztatja a szomszédokat a tárgyalás tárgyáról, idejéről, helyéről, valamint a „fél” 
jogállás fenntartásának feltételeiről. 
217 Ld. VwGH 2000. március 22-i, 98/04/0019. számú, valamint 2008. június 25-i, 2005/04/0182. számú ítéleteit. 
218 Ld. VwGH 2010. december 22-1, 2010/06/0262. számú ítéletét. 
219 Ld. a Cseh Köztársaság (1/1993 sz. alkotmánytörvény, 1992. december 16.) Alkotmánya 91. cikk (1) bekezdését. 
Az Cseh Köztársaság Alkotmány szövegének fordítását tartalmazza: Tóth Károly (szerk): Kelet-Európa új 
alkotmányai, József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszéke, 1997, pp. 86-
111. 
220 A Cseh Köztársaság Alkotmányának és az Alapvető Jogok és Szabadágjogok Chartájának elfogadását illetően ld. 
bővebben Trócsányi László: Új alkotmányok előkészítése és elfogadása Kelet-Európa államaiban, In: Tóth Károly 
(szerk): Kelet-Európa új alkotmányai, József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi 
Tanszéke, 1997, 7-59, p. 19. 
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törvényességét, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik”.221 Érdemes kiemelni 
az említett évtizedes késedelem kapcsán, hogy a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság 
létéről szóló vitát végül a cseh Alkotmánybíroság döntötte el azzal, hogy a cseh polgári 
perrendtartás közigazgatási határozatok bírói felülvizsgálatára vonatozó fejezetét 
megsemmisítette, hogy így kényszerítse ki a törvényhozótól a Legfelsőbb Közigazgatási 
Bíróság létrehozását. Ezzel egyedülálló módon aktivista szerepet vállalt fel az 
Alkotmánybíróság a bírósági szervezeti rend írott Alkotmánynak megfelelő 
átalakításában.222 A jelenlegi rendszerben nyolc alapvetően kasszációs hatáskörrel 
rendelkező regionális bíróság található, és Csehország „jogi fővárosában” brno-i 
székhellyel működik a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság. Emellett pedig az 
Alkotmánybíróság felülvizsgálhatja alkotmányossági alapon a bíróságok által meghozott 
döntéseket.  
 
Már a cseh Alkotmány alapján is egyértelmű a szubjektív jogvédelmi jelleg, azonban azt 
más jogszabályi rendelkezések is alátámasztják. A cseh közigazgatási perrendtartás 
alapján a bíróság előtti fellépés egyértelműen saját jog sérelmén (annak állításán) 
alapulhat.223 Ismeri a perrendtartás emellett a jogorvoslati ügyfél fogalmát is, ha a perben 
nem, de az eljárásban részes egyéb személy állítja, hogy jogait a megelőző hatósági 
eljárás jogellenes aktusa megsértette.224 Közérdekű fellépésre és keresetindításra specális 
törvények, valamint a cseh jogrendben kihirdetett nemzetközi egyezmények 
jogosíthatnak fel adott személyeket.225 A szubjektív jogvédelmi jelleg – akárcsak már 
egyes elemzett államoknál – végigkövethető az általános hatósági eljárási kódexben is, 
amely tulajdonképpen visszahat a perjogi rendelkezésekre is. Annak meghatározása, 
hogy ki lehet fél a hatósági eljárásban, viszonylag tág, hiszen a kódex szerint beletartozik 
a kérelmező fél, hivatalból indult eljárás esetén a hatóság cselekménye által érintettek, 
akiknek jogát a hatóság döntése közvetlenül érinti, vagy számukra kötelezettséget állapít 
meg, végül a külön törvény által meghatározott személyek köre is.226 Emellett az eljárási 
törvény a hatósági eljárásban félként ismeri el azokat, akiknek ezt a jogát a külön törvényi 
(ágazati) rendelkezések – így a környezeti hatásvizsgálati törvény vagy a 
természetvédelmi törvény – biztosítják.227 Dilemmákat ismét a speciális ágazati 
eljárásjogi rendelkezések, valamint a kapcsolódó jogalkalmazói gyakorlat vetett fel. A 
bíróságok például építési engedélyek kibocsátásakor megszorító jogértelmezést 
alkalmaznak, így csak az érintett épületek és területek tulajdonosait ismerték el félként az 
adott eljárásokban; mások fellépését, akiknek nem érintené a tulajdonjogát a meghozandó 
döntés, nem biztosították.228 

 

                                                 
221 Ld. Cseh Köztársaság Alkotmányának „Alapvető Jogok és Szabadágjogok Chartája” című részében szereplő 36. 
cikk (1) bekezdését.  
222 Hulkó Gábor: A közigazgatási bíráskodás hagyománya és rövid története Csehországban; In: Szoboszlai-Kiss 
Katalin, Deli Gergely (szerk.): Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére. Győr: Universitas-Győr Nonprofit 
Kft., 2013, 247-253, pp. 250-253. 
223 Ld. a Cseh Köztársaság 2002. évi 50.törvény a közigazgatási perrendtartásról 65. cikk (1) bekezdését. 
224 Ld. a Cseh Köztársaság 2002. évi 50.törvény a közigazgatási perrendtartásról 65. cikk (2) bekezdését. 
225 Ld. a Cseh Köztársaság 2002. évi 50.törvény a közigazgatási perrendtartásról 66. cikk (3) bekezdését. 
226 Ld. a Cseh Köztársaság 2004. évi 500. törvény a közigazgatási eljárásról 27. cikkét. 
227 Jan Darpö (ed.): Country Report for Czech Republic, Online elérhető, 2013, pp. 6-8. 
228 Justice and Environment: Report on Access to Justice in Environmental Matters; 2010, Online elérhető, p. 7. 
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3.2.1.4. A szlovák modell jellemzői 

Csehszlovákia megszűnésével az önállóságát ugyancsak elnyerő Szlovák Köztársaság 
1990-es évek elején elfogadott alkotmánya erős hasonlóságot mutat a cseh Alkotmány 
rendelkezéseivel, különösen az „Alapvető Jogok és Szabadságjogok” című részében. 
Eszerint „aki azt állítja, hogy jogait a közigazgatási szerv határozata csorbította, 
bírósághoz fordulhat, hogy az az ilyen határozat törvényességét megvizsgálja, hacsak 
törvény másként nem rendelkezik”.229 A bírói szervezetrendszer tekintetében a szlovák 
Alkotmány csak annyit tartalmaz, hogy a bíróságok felülvizsgálják a közigazgatási 
határozatok törvényességét, valamint a bíróságok rendszerét a Szlovák Köztársaság 
Legfelsőbb Bírósága és a többi bíróságok alkotják.230 Külön bíróságokként közigazgatási 
bíróságokkal nem találkozhatunk a bírósági szervezetrendszer egyik szintjén sem, 
ahogyan külön közigazgatási perrendtartással sem.  
 
A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának szabályait – akárcsak a térség 
többi államában – a szocialista jogfejlődés egyfajta maradványaként, a szlovák polgári 
perrendtartásról szóló törvény tartalmazza.231 Utóbbi egyértelműen utal arra, hogy a 
felüvizsgálat megindításának feltétele a szubjektív jogsérelem megtörténte, illetve annak 
állítása.232 2016-ban, amint látjuk, hasonlóan a magyar kodifikációs folyamatokhoz, 
hatályba fog lépni a polgári perrendtartástól már elkülönülő új szlovák közigazgatási 
perrendtartás.233 Utóbbi azonban nem hoz változásokat a jelzett jogvédelmi 
tendenciákban, valamint ellentétben a magyar jogalkotó jelenlegi szándékával, nem von 
magával szervezeti önállósodást a közigazgatási bíróságok számára. 
 
A régióbeli szabályozásokhoz képest hasonló megközelítést alkalmaztak és alkalmaznak 
Szlovákiában, hiszen a keresetindítás feltétele a hatósági eljárásban való részvétel, arra 
hivatkozással, hogy a közigazgatási szerv eljárása vagy meghozott döntése (a felperes 
saját) jogát érintette.234 A szlovák közigazgatási eljárási törvény félként ismeri el azt, 
akinek joga, jogos érdeke illetve kötelezettsége az eljárás tárgyát képezi; aki közvetlenül 
érdekelt az eljárásban, vagy akinek jogát, jogilag védett érdekét, kötelezettségét érinti az 
eljárás.235 Ugyanakkor a félként való elismerés feltétele a közvetlen, személyes, legitim 
érdek megléte, illetve az, hogy a döntés vagy a hatóság eljárása a fél (saját) jogi helyzetére 
vonatkozzon.236 
 
A külön törvényi rendelkezések biztosítják a civil szervezetek részvételi lehetőségét is, 
függetlenül az idézett feltételektől.237 Ám több ágazati törvény 2007-es módosítása 

                                                 
229 Szlovák Köztársaság Alkotmányának (Szlovák Köztársaság Törvénytára: 460/1992. szám, kelt: 1992. szeptember 
1.) 46. cikk (2) bekezdése 
230 Szlovák Köztársaság Alkotmányának 142. cikk (1) bekezdését; 143. cikk (1) bekezdése 
231 Szlovák Köztársaság a polgári perrendtartásról szóló 1963. évi 99. törvényének V. része 
232 Szlovák Köztársaság a polgári perrendtartásról szóló 1963. évi 99. törvényének 247. cikk (1) bekezdése 
233 Elhangzott a Legfelsőbb Bíróságok Elnökeinek XII. Konferenciáján (Pozsony, 2015. szeptember 8-10.). 
234 Milieu Ltd.: Summary Report on the Inventory of EU Member States ─ Measures on Access to Justice in 
Environmental Matters, Country Report for the Czech Republic, 2007, Online elérhető, p. 15. 
235 Szlovák Köztársaság a közigazgatási eljárásról szóló 1967. évi 71. törvényének 14. cikk (1) bekezdése 
236 Szlovák Köztársaság a közigazgatási eljárásról szóló 1967. évi 71. törvény 14. cikk (1) bekezdése 
237 Szlovák Köztársaság a közigazgatási eljárásról szóló 1967. évi 71. törvény 14. cikk (2) bekezdése 
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korlátozta a civil szervezetek eljárási jogait, kizárva bizonyos esetekben az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést.238 
  
3.2.1.5. A magyar szubjektív jogvédelmi megközelítés 

Magyarországon a közigazgatási határozatoknak a rendszerváltás után újraszervezett 
bírói felülvizsgálata is a szubjektív jogvédelmi megközelítést intézményesítette. Amellett 
a bírói gyakorlat is egyértelművé tette, hogy a közigazgatási határozatok bírósági 
felülvizsgálatában hazánkban (is) az alanyi jogvédelem érvényesül.239 Ezt pedig 
alátámasztotta a korábban hatályos Alkotmány, valamint a jelenlegi Alaptörvény szövege 
is.240 Szervezetileg megindult a különbírósági modellhez való közeledés, amely 2013-tól 
a járási szintű közigazgatási- és munkaügyi bíróságok létrehozásával járt. A legújabb 
kodifikációs folyamatok ezt elkülönült közigazgatási felsőbírósággal, valamint 
szabályozásilag önálló közigazgatási perrendtartással egészítenék ki.241 
 
A szubjektív jogvédelmi megközelítést a konkrét rendelkezések is visszatükrözik. Ezek 
alapján perindítási joggal a már hatályon kívül helyezett Áe. és a Pp. szerint az ügyfél, 
illetve a törvényes érdekeiben sérelmet szenvedett fél bírt. 
 
Értelmezési problémákhoz vezetett a „jogos érdek” megragadása, illetve elhatárolása a 
jog és jogi helyzet kategóriájától. Az egyik álláspont szerint a jogos a „méltánylást 
érdemlő” szinonimája ebben a szövegkörnyezetben.242 Míg a másik szerint, az ügyféli 
jogállást megalapozó jogos érdekről csak akkor lehet szó, ha az a jog által is védett 
érdek.243 
 
Külön jelentőséget kapott ez a kérdés az építési ügyek körében. A szomszéd fogalmának 
meghatározásánál a bíróságok kimondták, hogy a jogos érdek alapján ügyfélnek 
minősítik az építési engedélyezési eljárásban a szomszédot.244 Kérdéses maradt azonban, 
hogy ez a szomszédok mely körére vonatkozik. A hatóságok részéről érezhető volt 
egyfajta megszorító gyakorlat. A jogos érdekeikben érintettek körét az egyes 
építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi 

                                                 
238 Justice and Environment Report on Access to Justice, 2010, p. 5. 
239 KJE 2/2004. IV. pont 
240 Ld. a magyar Alkotmány 2012. január 1-ig hatályos szövegét, amelynek 57. § (5) bekezdése szerint a Magyar 
Köztársaságban a törvényben meghatározottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet az olyan bírósági, közigazgatási 
és más hatósági döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. Hasonlóképpen az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) 
bekezdése szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más 
közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.  
241 A Kormány 1352/2015. (VI. 2.) Korm. határozata a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény és az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló törvény előkészítésével összefüggő egyes feladatokról, amelyhez mellékletként 
kapcsolódó anyag tartalmazza a közigazgatási perrendtartás koncepcionális elvárásait részletes jelentés formájában (a 
továbbiakban: a Részletes Jelentés). 
242 Kilényi Géza: Alapelvek és alapvető rendelkezések, In: Kilényi Géza (szerk.): Közigazgatási eljárási törvény 
kommentárja, Complex Kiadó, Budapest, 2005, 35-87, p. 78. 
243 A jogos érdek értelmezésének eltérő álláspontjairól ld. Fehér Zoltán-Németh Gyula: Eljárási jog a közigazgatásban, 
Unió Kiadó, Budapest, 1992, p. 82.; Lőricz Lajos: Közigazgatási eljárásjog, HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2005, p. 
60. 
244 Legf. Bír. Gf.I.32.248/1993.; valamint a szomszédok ügyféli minőségéről és kereshetőségi jogáról ld. az alábbi 
döntéseket BH1994. 153., BH1994. 453. 
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hatósági engedélyezési eljárásokról szóló – időközben már hatályon kívül helyezett – 
46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet alapján azokkal azonosították, akiket az építési 
engedély megadásáról vagy megtagadásáról kézbesítéssel értesíteni kellett.245 Általános 
jelleggel – egyúttal az ügyféli jogállással való visszaélés megakadályozása érdekében is 
− a közvetlen érdekeltséget törekedtek megtenni az ügyféli minőség mércéjének. Ezt a 
bírói gyakorlat idővel kiegészítette, azzal, hogy valakinek a jogát, jogos érdekét az ügy 
akkor érinti, ha közvetlen és nyilvánvaló érdekeltsége fűződik ahhoz, hogy egy egyébként 
másra vonatkozó jogot (kötelezettséget) a hatóság megállapít-e, és ha igen, milyen 
tartalommal.246 Az építési ügyekben azonban önmagában az a tény, hogy a szomszédban 
építkeznek, nem teremt lehetőséget az engedélyezési eljárásban való korlátlan 
részvételre.247  
A bírói gyakorlatra hárult annak tisztázása is, mennyiben ismerhető el gazdasági, 
valamint üzleti érdekre alapozva jogos érdekeltség. Már a Ket. hatálybalépése előtt 
közzétett eseti döntésben kidolgozott elvi állásfoglalás egyértelművé tette, hogy a 
gazdasági érdek közvetlen jogos érdeknek nem minősíthető.248 Ugyanakkor a szektor-
specifikus piacszabályozás – főleg hálózatos iparágak – esetén a versenytársak 
ügyfélképességét kizáró bírói gyakorlat kevésbé alkalmazható, már csak a kapcsolódó 
uniós esetjog miatt sem.249 
 
A társadalmi szervezetek helyzetének dilemmája a rendszerváltás után az Áe. 3. § (4) 
bekezdéséhez, pontosabban annak második mondatához kötődött, amely az ügyfél 
jogállását biztosította annak a szervnek is, amelynek feladatkörét az eljárás tárgyát képező 
ügy érintette. Ez a rendelkezés az említett 1981. évi I. törvényben jelent meg, kifejezve 
azt a jogalkotói célt, hogy olyan államigazgatási szervek is ügyféli jogállással bírjanak 
(adott esetben jogorvoslattal éljenek), amelyek az általuk védett közérdek védelmében 
nem kaptak hatósági (szakhatósági) jogállást. Ám időközben − az alkotmányos 
rendszerváltással is összefüggésben − számos olyan társadalmi-, érdekvédelmi szervezet 
alakult, amelyek valamely közérdek védelmét tűzték ki működésük céljaként. Ezek 
leggyakrabban környezetvédelmi érdekek védelmére hivatkozva, azon a címen, hogy 
feladatkörüket az eljárás tárgyát képező ügy érintette, próbáltak ügyféli jogokat, 
legfőképpen a jogorvoslathoz való jogot érvényesíteni.250 A bírói jogértelmezés világossá 
tette, hogy az ilyen csoportosulások ügyféli minősége csak akkor állapítható meg, ha a 
feladatkör jogszabályból ered, feladatköri önmeghatározásuk nem elegendő ügyféli 
minőségük elismeréséhez251 Másrészt megtagadták a leggyakrabban felmerült építési 
engedélyezések alkalmával a társadalmi szervezetek ügyféli jogállásának elismerését, 
mivel közvetlen érintettség nem állt fenn.252 
                                                 
245 A kapcsolódó korábbi gyakorlatról ld. bővebben Kiss Csaba: Ki az ügyfél?- Az ügyfélfogalom változása és hatása 
az építési engedélyezés gyakorlatára, Cég és jog, 2002/11. szám, p. 13.  
246 Ld. Legf. Bír. Kfv.II.39.255/2001/7.; Kfv.III.37.350/2007/5.; Kfv.II.39.231/2008/6. 
247 Ld. Legf. Bír. Kfv.II.39.231/2008/6. 
248Ld. EBH2004. 1100.  
249 Tele2 Telecommunication ítélet, C-426/05, EU:C:2008:103, 54-57. pontok; Arcor ítélet, C-55/06, EU:C:2008:244, 
192. pontja. 
250 Szalai, 2006, p. 299.  
251 Kollégiumvezetők álláspontja időszerű közigazgatási jogalkalmazási kérdésekben 29. pont, megjelent BH 1996/3; 
EBH2004. 1089. 
252 KDG2004. 94. 
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Vizsgálni kell a kereshetőségi jog meglétét is, amelyet a Legfelsőb Bíróság több 
közigazgatási jogegységi határozatban és közzétett elvi bírósági határozatban 
értelmezett. A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint a kereshetőségi jog anyagi jogi 
kérdés, funkciója a széles „anyagi jogias” ügyfél-fogalom leszűkítése. A félnek a 
vitában való anyagi jogi érdekeltségére vonatkozik, és így a jogvita érdeme körében 
bírálható el, hiánya a kereset ítélettel való elutasítását eredményezi, emiatt el kell 
különíteni a perindítási jogtól.253 
 
A Ket. előkészítése során a jogalkalmazók egyértelműen kérték, hogy a törvény adjon 
„fogódzókat” az ügyféli jogállás meghatározásához, ám egy minden ügyre 
alkalmazható felsorolás − tekintve az eljárásfajták eltérő mivoltát – nem adható.254 
Közigazgatási per indítására a hatályos Pp. 327. §-a szerint továbbra is a (szubjektív 
jogsérelem révén potenciálisan érintett) ügyfél, – a kifejezetten rá vonatkozó 
rendelkezés tekintetében pedig – az eljárás egyéb résztvevője jogosult. Az ügyfél 
fogalma a Ket. 15. § (1) bekezdés szerint, akinek (saját) jogát, jogos érdekét érinti az 
ügy. Az ügyféli kör újraszabályozása kapcsán ugyanakkor végbement egyfajta 
differenciálódás, és az európaizálódás hatása is tetten érhető. Pozitívumként 
értékelhető − részben az Európa Tanács hatására255 − a „sokügyfeles eljárás” törvényi 
bevezetése a Ket.-ben, amelyet az Áe. még nem ismert [Ket. 15. § (3) bekezdés]. A 
társadalmi-, érdekvédelmi szervezetek tekintetében pedig a Ket. az ügyféli fogalom 
kitágítására adott felhatalmazást [Ket. 15. § (5) bekezdés]. 
 
A bírói gyakorlatra hárult tehát az a feladat, hogy az ügyfelek, valamint ügyféli jogállással 
bírók adott körének keresetindítási jogát konkretizálja, gyakran az általános jogi 
fogalmak többszöri értelmezésével, akár újraértelmezésével.  
Az általános eljárási szabályozást érintő legutóbbi módosítások ellentmondásos 
folyamatokra világítanak rá. A Ket. többszöri módosítása mögött egyes esetekben éppen 
a civil szervezeti fellépés korlátozásának motivációja húzódott meg.256 A Ket. 2009-es 
módosításával külön törvény szabályszerűen értesített ügyfél eljárási jogok gyakorlását 
az elsőfokú eljárásban való nyilatkozattételtől vagy kérelem benyújtásától teheti 
függővé.257 Jelenleg a Ket. a civil szervezetek nyilatkozattételi jogát ismeri el.258 Emellett 
a Ket. későbbi módosítása szerint a hatósági döntés jogerőre emelkedésétől számított 
hathónapos objektív határidő leteltével külön törvény kizárhatja további ügyfél 
fellépését.259  

                                                 
253 A Legfelsőbb Bíróság 2/2004. számú közigazgatási jogegységi határozata a helyi önkormányzatok kereshetőségi 
jogáról 
254 Kilényi, 2005, p. 77.  
255 Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1987. szeptember 17-én elfogadott (87) 16. számú ajánlása a sok 
személyt érintő közigazgatási eljárásokról 
256 Szegedi László: Ügyfél (15. §), In: Barabás Gergely-Baranyi Bertold-Kovács András (szerk.): Nagykommentár a 
közigazgatási eljárási törvényhez, Budapest, Complex Kiadó, 2013, 94-116, pp. 112-114. 
257 Ket. 15. § (6) bekezdése 
258 Ld. 2011. évi CLXXIV. törvény 46. § (4) bekezdését, hatályos 2012. február 1-től.  
259 Ket. 15. § (6a) bekezdése 
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Ezzel párhuzamosan a magyar törvényalkotó egyre nagyobb teret biztosít a Ket. 
módosításával az ágazati jogalkotó számára, hogy döntsön az egyes ügyféli jogok 
megadásáról, vagy azok korlátozásáról. Ennek lehetőségével pedig az ágazati jogalkotó 
több esetben élt is az eljárások ilyen formában történő vélt meggyorsíthatóságának 
okán.260 Az ügyféli jogok alapeljárásban való részvételhez kötésére sor került a közúti 
közlekedési, a vasúti ágazatban is.261 Felvetődik e folyamatok ellentmondásos természete 
azzal összefüggésben is, hogy érzékelhető a Ket. legutóbbi módosításai kapcsán a 
szervezeti fellépés korlátozása, valamint általában véve a hatósági eljárások 
meggyorsítása irányti igény.262 A keresetindítás elméleti lehetővé tétele azonban – annak 
érdemi elutasítása esetén – a döntés nagyobb társadalmi elfogadottságával járhatna 
együtt. A potenciális szubjektív jogsérelmet szenvedő szomszédok számára ugyanakkor 
az Alkotmánybíróság − a korábbi legfelsőbb bírósági esetjogra támaszkodva − a Ket. 15. 
§ (1) bekezdése szerinti általános ügyfélfogalom, konkrétan a jogos érdek érintettsége 
alapján is biztosítja speciális eljárásokban a jogorvoslati jogot.263 
 
A jelenleg folyó kodifikációs folyamatok alapján a perbeli felek szabályozását a német 
modellhez hasonlóan el kívánják választani az ügyféli minőség szabályozásától.264 
Emellett a közigazgatási perjogi koncepció számol a civil szervezeti fellépés 
lehetőségével a készülő közigazgatási perrendtartásban is.265 
 
Összegezve megállapíthatjuk, hogy a szocialista államokban visszaszorították a 
közigazgatási bíráskodás korábban meglévő hagyományait, annak funkcióját a 
törvényesség őreként fellépő ügyészségre bízva. A rendszerváltással újraszervezett 
közigazgatási bíráskodás alapvetően megtartotta annak korábbi szubjektív jogvédelmi 
jellegét. Emellett egyre inkább úgy tűnik, hogy mindhárom vizsgált poszt-szocialista 
tagállam ismét elkezdett a német modellhez közeledni, hogy szabályozásilag elkülönült 
közigazgatási perrendtartást fogadnak el, valamint egy kivétellel (Szlovákia) 
különbíróságként szervezik meg a közigazgatási bíróságokat. 
 
3.2.2. Az általános kódexeken túli kérdések 

Az általános elárásjogi és pergjogi szabályozás ismertetésén túl szükségesnek tartom 
megvizsgálni a régióbeli államokban kivételszabályként megjelenő szervezeti kereseti 
típusok csoportosítási lehetőségeit. Ennek keretében vizsgálom azt is, hogy a bevezetőben 

                                                 
260 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/C. § (7) bekezdése szerint az 
építési ágazatban az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfél csak akkor gyakorolhatja ügyféli jogait, ha 
az ügyfél az első fokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be, valamint a kapcsolósó rendelkezés kizárja 
az új ügyfélnek a jogerőre emelkedéstől számított hat hónapon túli belépését az eljárásba. 
261 A közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 29/B. § (5) bekezdése, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi 
CLXXXIII. törvény 80/A. § (1a) bekezdése tartalmaz ilyen ágazati feltételt.  
262 A tendencia egészére nézve ld. bővebben Rozsnyai Krisztina: Gyorsítási törekvések a közigazgatási eljárásjogban 
és ezek hatása az eljárásjog által biztosított „előrehozott jogvédelemre”, Jogtudományi Közlöny, 2010/1. szám, pp. 22-
30.  
263 Ld. az Alkotmánybíróság 12/2015 (V. 14.) AB határozatának 28. pontját. 
264 Ld. Részletes Jelentés VII/1. pontját, valamint a kodifikációs folyamat koncepcionális irányait illetően: Rozsnyai 
Krisztina: A közigazgatási perjog fejlesztésének kocepcionális irányai, Magyar Jog, 2015/9. szám, pp. 485-491. 
265 Részletes Jelentés VII/1. pont.             
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említett tagállami eljárásjogi autonómia tükrében az eljáró nemzeti bíró a tagállami és 
uniós szabályozás kollíziójának dilemmáját milyen formában oldhatja fel. 
 
3.2.2.1. Az objektív jogvédelmi célzatú keresetek csoportosítási lehetőségei 

A legtöbb általános eljárási és perjogi kódex szerint ahhoz, hogy a felperes ne saját 
jogának megsértésére hivatkozva nyújtson be keresetet egy közigazgatási döntéssel 
szemben, erre feljogosító külön törvényi rendelkezés szükséges. A szervezeti keresetek 
klasszikus értelemben e kivételszabály kereteit töltik ki. A szervezeti elnevezés oka, 
hogy a különböző ágazatokban adott elismerési feltételeknek megfelelő társadalmi 
szervezetek, valamint intézményesített formában létrehozott érdekvédelmi szervezetek 
már korábban is keresetindítási joghoz jutottak. Sőt a legújabb uniós jogalkotás 
alapvetően csak a legfontosabb követelmények lefektetésére szorítkozik e 
szervezetekkel szemben.266 
 
A jogirodalomban a szervezeti kereseti formák csoportosításának több formája ismert, 
amelyek közül a legkidolgozottabb német rendszert ismertetem. Fő elválasztási 
szempont a fellépést megalapozó jogsérelem természete: eszerint eljárás- és az anyagi 
jogi kereseti formák csoportját különböztetik meg.267 
 
Eljárásjogi okból kereset indítására két esetben van mód. Egyrészt, ha a hatósági eljárás 
a szervezet kötelezően előírt részvétele (bevonása) nélkül zárult le, megtámadási 
keresetre van mód. Másrészt, ha az eljárás még folyamatban van, bevonásra irányuló 
általános teljesítési kereset formájában. Az anyagi jogszabályok megsértése miatt 
indítható keresetek között egy tagvédelmi kereseti formát (egoistische), illetve egy 
„altruista” formát (altruistische) különböztetnek meg. Az előbbi révén saját nevében lép 
fel a szervezet, tagjai szubjektív jogsérelme miatt; míg az utóbbiban mások jogának vagy 
olyan jogszabályok megsértéséből fakadóan, melyek kizárólag a közérdeket szolgálják. 
Valójában csak az altruista – tisztán közérdek védelmében történő – keresetindítást 
tekinthetjük a szubjektív jogvédelem alóli kivételnek, hiszen már a két eljárásjogi 
formánál a szubjektív jogsérelem fennáll, az eljárásjogi értelemben vett részvételi jog 
megsértése révén, az egoista formánál pedig a tagok jogsérelméből fakadóan.  
 
Ebből fakadóan a szerzők másik része figyelmen kívül hagyja az anyagi- és eljárásjogi 
megkülönböztetést, és pusztán a tagvédelmi és az altruista változatokat veszi számításba, 
hiszen ezeknél a jogsérelem valóban idegen (nem saját jogra vonatkozik a tagvédelmi 
kereset esetén, vagy az teljesen hiányzik az altruista forma esetén) a szervezet 
szempontjából.268 
 

                                                 
266 A civil „szektor” körülhatárolásáról ld. bővebben Julesz Máté: Környezetvédelmi civil szervezetek és az actio 
popularis, Acta Humana, 2006/3-4. szám, 150-163, p. 160.  
267 Ld. Schmidt, Rolf - Seidel, Stephanie, 2000, p. 53.; Harings, Lothar: Der Stellung der anerkannten 
Naturschutzverbände im verwaltungsgerichtlichen Verfahren, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, Heft 6, 1997, 
538-542, p. 538.  
268 Hufen, 2000, § 14 Rn. 122; Schenke, 2005, § 14 Rn. 525. 
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Érdemes megvizsgálni a kollektív keresetek fogalmát is, annak okán, hogy az uniós 
jogalkotó a végrehajtási deficit leküzdéseképpen e kereseti formák kiterjesztése mellett 
döntött. Ugyanakkor a jogsérelem érintettsége, annak objektív vagy szubjektív célzata 
alapján nem lehet a kollektív kereseteket egyértelműen besorolni. E kategorizálás során 
Szalai cikkének megállapításait és rendszerezését vettem alapul.269 A szerző 
megkülönbözteti a képviseleti kereseteket, amikor nem félként egy arra felhatalmazott 
képviselő, – aki adott országokban törvény által arra felhatalmazott szervezet is lehet – 
perel az egész csoport nevében. Másrészt a szűk értelemben vett csoportos kereseteket, 
amikor a csoporttagok a csoportba belépve pertársaságot hoznak létre. Harmadrészt ide 
sorolta a szerző az amerikai típusú class action-t, amelynél a csoport automatikusan 
létrejön azokból, akiknek a keresetben megfogalmazott hasonló érdekük van, de 
kiléphetnek a csoportból, ha nem elégedettek az ítélettel vagy a felek által kötött 
megegyezéssel, egyúttal más csoportot szervezhetnek. Végül próbaperek esetén a saját 
nevében perelhet a felperes, de az ügyben született döntésre más perekben is lehet 
hivatkozni.  
 
Bizonyos tekintetben objektív jogvédelmi célzatú, de általában a jogorvoslathoz való 
jogot már nem biztosítják az olyan panaszosok és bejelentők számára, akik közérdekű 
fellépésükkel kezdeményezik a hatóságok fellépését, a (hatósági) eljárást. A jogalkotói 
döntéstől függően bizonyos eljárási jogosultságokat (iratbetekintés, értesítés) 
intézményesítettek számukra. Ugyanakkor keresetindítás tekintetében a felpereskénti 
fellépésükre csak akkor kerül sor, ha a már említett szubjektív jogsérelem követelményét 
is teljesítik az adott ügyben.  
 
Amint látni fogjuk, a kiszélesítés tendenciája, ezzel együtt a tagállami perjogokban 
idegen altruista kereseti forma megjelenése a környezetvédelemi ágazatban volt 
megfigyelhető. Ám az egyéb ágazatokban, így a versenyjog-fogyasztóvédelem területén 
nem (csak) közigazgatási úton van mód a közérdekű igényérvényesítésre, és itt adott a 
tagvédelmi keresetindítás lehetősége is. Ugyancsak a versenyjog-fogyasztóvédelem 
területén az újabb uniós jogalkotás a kollektív keresetek egységes keretek közötti 
elterjesztését tűzte ki célul a tagállamokban. Az ennek alapjául szolgáló kollektív 
jogorvoslati ajánlás kollektív keresetként a szervezetek fellépését alapvetően képviseleti 
kereset formájában kívánja elősegíteni (ld. bővebben 3.4.2.2. pontot). 
 
3.2.2.2. Uniós és tagállami rendelkezések kollíziójának feloldása 

A Bevezetőben leírtaknak megfelelően az egyén és az uniós jog viszonyának 
intézményesülése során speciális szerep jutott a tagállami bírónak. Az előzetes 
döntéshozatali eljárásokkal, a közvetlen hatály, valamint a Costa kontra E.N.E.L.-
ítéletben a közösségi jog elsőbbségének elismerésével a közöségi jogrendet speciális 
jogrendként intézményesítették, valamint az EuB és a tagállami bíróságok közötti egyedi 
viszonyrendszer megteremtésével kiiktatták azokat a tényezőket, amelyek a nemzeti 

                                                 
269 Szalai Ákos: Kollektív keresetek joggazdaságtana; Iustum Aequum Salutare; 2014/1. szám, 163-181, p. 165. 
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bírákat esetlegesen hátráltatták volna a nem-tagállami jog egyes rendelkezéseinek 
alkalmazásakor. 
Az uniós jog és a tagállami jog közötti kollízió esetén, annak feloldásaképpen, így fennáll 
az előzetes döntéshozatali eljárás megindítási lehetősége, másrészt a tagállami bíró 
számára több doktrína is szolgálhat a kollízió feloldására. 
 
Az előzetes döntéshozatali eljárás alapvetően azt a célt szolgálja, hogy egységes legyen 
az uniós jog alkalmazása, amelyet az EuB és a tagállami bíróságok közötti hatáskör-
megosztási rendszerben úgy érnek el, hogy az uniós joggal kapcsolatban felmerülő 
értelmezési-, (esetlegesen a másodlagos jogforrásokkal szembeni) érvényességi 
kérdéseknél270 a tagállami bíró az ebben a kérdésben egyedüli hatáskörrel rendelkező 
EuB-hoz fordulhat, illetve bizonyos esetekben kötelezően eljárást kell kezdeményeznie. 
Az előzetes döntéshozatali eljárásokban ennek megfelelően többféle kérdéstípus alakult 
ki: egyrészt tisztán a közösségi rendelkezés értelmezésére, másrészt annak közvetlen 
hatályára vonatkozóan.271 Ebben a viszonyrendszerben az alkalmazandó uniós norma 
tartalmát az EuB értelmezte, ugyanakkor végső soron annak alkalmazója az egyedi 
ügyekben a közösségi jog bírájaként eljáró tagállami bíró lett, akinek fellépése a 
közvetlenül hatályos közösségi norma számára a tagállami bírósági döntésekhez 
szükségszerűen kapcsolódó nagyobb megfelelési készséget is biztosította.272 Bizonyos 
esetekben a tagállami bíró számára az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése 
nem lehetőség (amely egyéni jogvédelmi szempontból független a perbeli felek 
akaratától), hanem kötelezettség. Egyrészt abban az esetben, ha a másodlagos jogforrások 
érvénytelensége merül fel, másrészt, ha ultima ratio tagállami fórum előtt folyamatban 
lévő ügyben merül fel a kérdés.273 A szükségesség és a hatásköri doktrína szorosan 
összefügg egymással. Ennek megfelelően saját esetjogában azt is tisztázta az EuB, mikor 
nem szükséges az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése, így az uniós 
relevancia hiánya (nincs uniós jogi vonatkozása ügynek), acte claire (uniós jog 
értelmezése az adott kérdésben egyértelmű), acte éclaire (adott kérdésre vonatkozó uniós 
bírósági esetjog megléte) esetekben.274  
 
Ami a gyakorlati tapasztalatokat illeti az előzetes döntéshozatali eljárások tapasztalatait 
összegző kúriai joggyakorlat-elemző csoport véleménye alapján kiugróan magas a 
magyar bíróságok által kezdeményezett eljárások száma – a 2012-ig összegzett adatok 
alapján − a 2004-ben csatlakozott tagállamokhoz viszonyítva, nem csak a közel hasonló 
nagyságú Csehország adataival, de a jóval nagyobb méretű Lengyelországgal is 
összevetve.275 Ezt persze számos tényező (lakosságszám, perlési hajlandóság, az EU 
jognak való megfelelés szintje, nyelvtudás, uniós jog befogadása, bíróság viszonyulása a 

                                                 
270 Az EUMSz. 267. cikke (1) bekezdése 
271 De Witte, 2013, p. 95. 
272 Uo. 95. 
273 Az EUMSz. 267. cikke (3) bekezdése 
274 CILFIT ítélet, C-283/81, EU:C:1982:335, 12-21. pontok. 
275 Így 2004-2012 közötti időszakban Magyarország bíróságai összesen 87, a Cseh Köztársaság bíróságai 34, a Szlovák 
Köztársaság bíróságai 24 előzetes döntéhozatali eljárást kezdeményezett (ld. bővebben Sommsich Réka: Előzetes 
döntéshozatali eljárások a számok tükrében: a 2004-ben csatlakozott országok bíróságai által kezdeményezett eljárások 
10 évvel a csatlakozás után, Európai Jog, 2015/2. szám, 1-13, p. 2.) 
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felek akaratához) befolyásolja.276 A régi tagállamok közül mindenesetre a legmagasabb 
előterjesztési számmal – alapító tagállamként 1953-tól majdnem 2000 kérelemmel − a 
vizsgált régióból Németország rendelkezik.277 
 
Az uniós jog és a tagállami jog kollíziójának jogalkalmazói feloldására alkalmazható 
doktrínákat278 illetően szükséges tisztázni az uniós jog elsőbbségének, az uniós jogi 
rendelkezésekkel konform jogértelmezésnek (közvetett hatály), valamint a közvetlen 
hatálynak az egymáshoz való viszonyát.  
  
Az uniós jog elsőbbsége és a közvetlen hatály viszonyában az egyik jogtörténetileg 
meghatározó esemény a már elemzett Van Gend & Loos-ítélet meghozatala volt. Ebben 
az ügyben a főtanácsnoki állásfoglalás azért vetette el a közvetlen hatály 
alkalmazhatóságát, mivel egyes tagállami jogrendszerek nem ismerték el az akkori 
közösségi jog elsőbbségét, amelyet hivatalosan csak a később meghozott Costa kontra 
E.N.E.L.-ítélet intézményesített. Az uniós jog elsőbbsége és a közvetlen hatály 
viszonyában döntő kérdés az egyes jogirodalmi állásfoglalások alapján, hogy a közvetlen 
hatállyal nem rendelkező uniós rendelkezések esetében el kell-e ismerni azok elsőbbségét 
a nemzeti joggal szemben.279 Vannak, akik a normahierarchia alapján általános jelleggel 
elismerik a közvetlen hatállyal nem rendelkező uniós rendelkezések elsőbbségét280 is a 
nemzeti joggal szemben, más szerzők viszont tagadják azt, mivel konkrét jogalkalmazói 
döntések (ebben a tekintetben az uniós jog bírájaként eljáró tagállami bíró döntései is ide 
sorolhatóak) alapjául nem szolgálhatnak.281 
 
Az uniós joggal konform jogértelmezés (közvetett hatály) és a közvetlen hatály 
viszonyában egyfajta időbeli sorrendiség megtartását javasolja több szerző282 a kevésbé 
jelentős beavatkozással járó, a szubszidiaritás elvét jobban tiszteletben tartó 
jogértelmezés javára, amelynek követését az EuB gyakorlata nem feltétlenül tükrözi 
vissza. A Pfeiffer-ügyben hozott ítélet283 szerint a közvetlen hatály vizsgálatát 
megelőzően először az uniós jogi rendelkezésekkel konform jogértelmezés 

                                                 
276 Ld. a Kúriának „Az Európai Unió jogának alkalmazása: az előzetes döntéshozatali eljárások kezdeményezésének 
tapasztalatai” elnevezésű joggyakorlat-elemző csoportjának az összefoglaló véleményét, Online elérhető, pp. 40-46. 
277 Uo. 40-41. 
278 Ld. bővebben Gombos, 2011a, p. 35. 
279 Ehhez a kérdéshez kapcsolódóan a 2.2.2.2. pont alatt már ismertetésre kerültek az eltérő jogirodalmi álláspontok, 
amelyek szerint el kell-e különíteni a közvetlen hatály és a közvetlen alkalmazhatóság fogalmait.  
280 Tekintettel arra, hogy nem minden uniós rendelkezés hatályosul közvetlenül, így azok szükségszerűen csak más 
módon, így például a tagállami szabályozás uniós joggal konform értelmezése alapján, fejthetnek ki hatást (Csuhány-
Sonnevend, 2009, p. 248.).  
281 Verhoeven idézi Dougan, elméletét: Ld. Dougan, Michael: When worlds collide! Competing visions of relationship 
between direct effect and supremacy, Common Market Law Review, Vol. 44, 2007, pp. 931-963. (idézi Verhoeven, 
Maartje: The Costanzo Obligation: the obligation of national administrative authorities in case of incompatibility 
between national law and European law, Publisher Intersentia Uitgevers, Utrecht, 2011. p. 36.).  
282 Verhoeven idézi Jans, De Lange, Prechal és Widdershoven álláspontját: Ld. Jans, Jan H.-de Lange, Roel-Prechal, 
Sacha.-Widdershoven, Rob J.G.M.: Europeanisation of Public Law, Europa Law Publishing, Groningen, 2007, p. 106. 
(idézi Verhoeven, 2011, p. 37.). 
283 A Pfeiffer-ügyben hozott ítélet szerint a közvetlen hatály vizsgálatát megelőzően először az uniós jogi 
rendelkezésekkel konform jogértelmezés lehetőségének vizsgálata mellett foglalt állást az EuB (Pfeiffer ítélet, C-
397/01-C-403/01, EU:C:2004:584, 102-120. pontok). 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-397/01&language=hu
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-397/01&language=hu
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lehetőségének vizsgálata mellett foglalt állást az EuB, azonban voltak olyan esetek284 is, 
ahol megcserélte ezt a sorrendet.  
 
Az uniós jog elsőbbsége és az uniós jog szerinti konform jogértelmezés (közvetett hatály) 
viszonya kevesebb dilemmát vetett fel, inkább olyan jogirodalmi értékelések 
megszületéséhez vezetett, amelyek szerint a tagállami jogalkalmazóval szemben eleve 
fennálló kötelezettség, hogy a nemzeti jogot a lehető legteljesebb mértékben az uniós 
joggal összhangban értelmezze.285 
 
A doktrínák tagállami bírói alkalmazása persze számos egyéb tényezőtől függ. Ebbe 
beletartozik az uniós jog, főleg az esetjog ismerete, az arra való hajlandóság, hogy adott 
felmerülő kérdéseket hasonlónak merjenek az eljáró bírók tekinteni és a közvetett hatály 
alkalmazásával eldönteni, amennyiben olyan kérdések merülnek fel, amelyekben adott 
esetben az EuB már döntött. Gyakorlati elemzések ebben a tekintetben kisebb métékben 
állnak még rendelkezésre.286 
 
3.2.3. Összegzés 

A vizsgált tagállamok eljárásjogi és perjogi kódexei alapján a közigazgatási bírói 
jogvédelem szubjektív jogsérelemhez kötött, így a társadalmi, -érdekvédelmi szervezetek 
közérdekű fellépését a törvényi főszabály alóli kivételként engedélyezik e kódexek. E 
kivételek részletszabályait az ágazati rendelkezések határozzák meg. Emellett 
tagállamonként eltérő, hogy a bíróságok előtti szervezeti fellépés keretei dogmatikailag 
mennyire kidolgozottak. Az egyéni, elsősorban pedig szervezeti fellépés kereteinek 
kiszélesítésével az uniós követelmények speciális módon hatnak ki az általános 
eljárásjogi és perjogi szabályozásra. Az uniós jog a szakpolitikákon keresztül közvetlenül 
csak a tagállamok ágazati szabályozását befolyásolhatja, az általános eljárási kódexekre 
tehát csak az ágazati szabályozáson keresztül tud hatni.  
Az uniós jog bírájaként is eljáró tagállami bírának különböző lehetőségei állnak 
rendelkezésre, ha a tagállami és az uniós szabályozás ellentétét véli felfefedezni. Ez 
magában foglalja az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését. Másrészt pedig 
különböző doktrínák alkalmazását a kollízió feloldására, ezek közé tartozik az uniós jog 
elsőbbsége, az uniós jogi rendelkezésekkel konform jogértelmezés (közvetett hatály), 
valamint a közvetlen hatály doktrínája.  
 
3.3. Az aarhusi követelmények jogvédelmi funkciót átalakító szerepe 

Az Aarhusi Egyezmény a jogvédelmi funkciók átalakítását illetően azért kaphatott 
kiemelkedő szerepet, mert egyértelműen kifejezte azt a nemzetközi egyezményi 

                                                 
284 Faccini Dori ítélet, EU:C:1994:292, 19-30. pontok; ELOG ítélet, C-212/04, EU:C:2006:443, 106-124. pontok 
285 Verhoeven idézi Wissink álláspontját: Ld. Wissink, Mark H.: Richtlijnconforme interpretatie van burgerlijk recht, 
Kluwer Publishing, Deventer, 2001, p. 129. (idézi Verhoeven, 2011, p. 38.). 
286 Kovács András György: Case Law of the Supreme Court and the Curia in Administrative and Labour Law Cases, 
In: Marcel Szabó-Petra Lea Láncos-Réka Varga(ed.): Hungarian Yearbook of International and European Law, 
Budapest, Vol. 1/2014, 525-535, p. 531. 
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státuszából fakadó globális jogalkotói akaratot, hogy az anyagi szabályozáson túl milyen 
meghatározó szerepe lehet adott jogpolitikai célok elérésében az eljárási jogoknak, 
valamint e jogok mögött meghúzódó kikényszerítési mechanizmusok megerősítésének. 
 
3.3.1 Az Aarhusi Egyezmény többszintű európai átültetése 

Az Aarhusi Egyezmény vegyes egyezményként olyan nemzetközi egyezmény, amelynek 
a tagállamok mellett az Európai Unió (akkori Európai Közösség) egyaránt részes fele. 
Emiatt ideális lehetőséget biztosít az Egyezmény arra is, hogy annak többszintű – így a 
tagállami szintű, valamint az uniós szintű – átültetése révén bemutatásra kerüljenek az 
eltérő módon érvényesíteni kívánt követelmények. Különösképpen igaz ez az eltérő 
jogvédelmi mércékre, valamint az EuB ennek kapcsán követett gyakorlatára, amely 
tágabb kontextusba helyezve képes rávilágítani az ágazatoktól függetlenül érvényesíteni 
kívánt jogvédelmi megközelítésre. 
 
3.3.1.1 A környezetvédelem és az eljárásjogi szabályozás viszonya 

A környezetvédelemben a nemzetközi jogi egyezmények szerepe kiemelkedő, hiszen az 
egyre inkább globális méretű problémákkal csak globális szinten lehet felvenni a 
küzdelmet.287 A helyi szinten való fellépés hatékonysága pedig attól függ, hogy a 
nemzetközi jogalkotás szintjén megfogalmazott követelmények az egyes államok 
jogrendjében hogyan konkretizálódnak. Különösen a környezetvédelem területén 
látványos a szabályozási hatáskörökről szóló vita, ami nem pusztán az európaizálódási, 
hanem globális tendenciákat is magába foglal, emellett pedig felveti annak is a kérdését, 
hogy ezzel párhazamosan miképpen kerüljön kiépítésre a modern hatósági eljárásjog 
szervezet- és intézményrendszere.288  
 
A közösségi részvétel előmozdítására vonatkozó rendelkezéssel már a Riói Nyilatkozat 
10. elvével összefüggésben is találkozunk. Ám kétség kívül az Aarhusban 1998. június 
25-én elfogadott Egyezmény volt az, amelyik a környezetvédelemre vonatkozóan 
összegyűjtötte és rendszerbe foglalta a korábban már a nemzetközi jogban és a nemzeti 
jogrendszerekben meglévő, a nyilvánosságra vonatkozó főként eljárási követelményeket. 
Ennek keretében három pillért határozott meg: elsőként az információhoz való 
hozzáférést, másodikként a nyilvánosság részvételét a döntéshozatalban és harmadikként 
− a keresetindítás kiszélesítéséhez közvetlenül kapcsolódóan − az igazságszolgáltatáshoz 
való hozzáférést. Az összefonódás az egyes pillérek között értelemszerű, hiszen a 
keresetindítási jognak megfeleltethető igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés csak akkor 
biztosítható, ha a potenciálisan felperesként (ügyfélként) megjelenő felek 
perindításukhoz, ügyfélként való fellépésükhöz megfelelő információval rendelkeznek, 
és biztosított számukra a részvétel lehetősége az adott hatósági eljárásban − különösen, 

                                                 
287 Szamel Katalin: A közérdek érvényesíthetősége a környezetvédelemben, in: Szamel Katalin (szerk.): Közérdek és 
közigazgatás, MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, 2008b, 233-252, p. 235.  
288 Ld. bővebben Walter, Christian: Internationalisierung des deutschen und Europäischen Verwaltungsverfahrens- und 
Verwaltungsprozessrechts - am Beispiel der Aarhus Konvention, Europarecht, Heft 3, 2005, 302-339, p. 303. 
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ha ez a későbbi keresetindítás feltétele (ahogy azt egyre több tagállam előfeltételként 
bevezette). 
 
Érdemes azt is tisztázni, hogy miért éppen a környezetvédelem területén kapnak ekkora 
szerepet az eljárási jogosultságok, mivel az egyes környezettel kapcsolatos jogosultságok 
és kötelezettségek intézményesítésének módja a kapcsolódó alkotmánybírósági 
gyakorlatban meghatározta azok akár egyéni, akár kollektív kikényszeríthetőségét. 
Különösen igaz ez bizonyos vizsgált tagállamokra. 
 
A bonni alkotmány (Grundgesetz) 20a. cikke szerint az állam mindhárom hatalmi ág 
révén védi − tekintettel a jövő generációira is − a természetes élőhelyeket és az állatokat 
az alkotmányos rend keretei között. E rendelkezés egyértelművé teszi, hogy a természetes 
élőhelyek és az állatok védelme, mint állami kötelezettség jelenik meg, nem 
kényszeríthető ki egyénileg, sem kollektív alapon. A kommentárirodalom szerint 
eljárásjogi szempontból a 20a. cikkre eredményesen legfeljebb akkor hivatkozhat bíróság 
előtt a felperes, ha más egyébként már fennálló alanyi jogai által biztosított védelme körét 
bővítené ki ezáltal (a tulajdonjog mellett a testi sérthetetlenségre való hivatkozás, mivel 
az adott rendelkezés sérti az Alkotmány 20a cikkét is).289 Közigazgatási eljárások 
tekintetében a 20a. cikk azt követeli meg, hogy azok megalapozottsága visszatükrözze a 
20a cikk figyelembevételét is.290 A jogalkotás tekintetében pedig hasonlóan az előző 
ponthoz a jogilag kötelező normatív és normatív jellegű aktusoknak is vissza kell 
tükrözniük, hogy a 20a. cikk követelményeinek hogyan és miképpen tesznek eleget 
(környezeti érdekek plurális képviselete, tudományos különvélemények megjelenítése 
biztosított volt a normaalkotás folyamán).291 Egyébiránt láthattuk német közigazgatási 
perjog dogmatikai jellemzése kapcsán, hogy szubjektív jogsérelemre való hivatkozás 
kapcsán felmerülhet alkotmányos jogok sérelmére való hivatkozás, amelynek megítélése 
az eljáró bíró feladata.292 
 
Az osztrák szövetségi Alkotmány (Bundesverfassungsgesetz) klasszikus értelmben véve 
nem rendelkezik az egészséges környzethez való jogról. 
 
A cseh Alkotmány 35. cikke szerint: „Mindenkinek joga van a kedvező 
életkörülményekre. Mindenkinek joga van az időbeni és teljes tájékoztatásra a környezet 
és a természeti erőforrások állapotáról. Jogai gyakorlása során senki se veszélyeztetheti 
vagy károsíthatja a környezetet, a természeti erőforrásokat, a másodlagos természeti 
kincseket és a kulturális értékeket a törvényben megszabott mértéken felül.” A cseh 
Alkotmánybíróság korábbi gyakorlata szerint az egészséges környezethez való jog 
jogosultja csak természetes személy lehet.293 Ezen álláspontján a testület éppen kollektív 

                                                 
289 Ld. bővebben Murswiek, Dietrich: Art 20a Grundgesetz, In: Sachs, Michael (Hrsg.): Grundgesetz-Kommentar, 
Verlag C.H. Beck, München, 2007, Art. 20a, Rn 74. 
290 Uo. Art. 20a, Rn 75. 
291 Uo. Art. 20a, Rn 76-77. 
292 Kopp – Schenke, 2007, § 42, Rn 129-136. 
293 Ld. Cseh Köztársaság Alkotmánybíróságának 1998. január 6-i, I. ÚS 282/97. sz. döntését, amely egy bő másfél 
évtizedig meghatározta az cseh Alkotmánybíróság gyakorlatát. 
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igényérvényesítés lehetőségének kizárása okán változtatott. A testület hangsúlyozta már 
korábban is, hogy az Aarhusi Egyezmény alapvetően az államot kötelezi. Ugyanakkor a 
testület elismeri, hogy alapvető elvárás a cseh alkotmányos rend olyan értelmezése, amely 
hatékony jogvédelmet biztosít a természetes és jogi személyek részére. Ennek 
következtében, ha a nemzeti szabályok többféleképp értelmezhetőek, azt az értelmezést 
kell előnyben részesíteni, amely eleget tesz az Aarhusi Egyezménynek.294 
 
A szlovák Alkotmány 44-45. cikkei szerint: „Mindenkinek joga van a kedvező 
környezethez. Mindenki köteles a kulturális hagyatékot védeni és gyarapítani. A 
törvényben megállapított mértéken felül senki sem veszélyeztetheti, vagy károsíthatja a 
környezetét, a természeti forrásokat és a kulturális műemlékeket. Az állam gondoskodik 
a természeti erőforrások körültekintő hasznosításáról, az ökológiai egyensúlyról, 
valamint a környezetről való hatékony gondoskodásról. Mindenkinek joga van a 
környezet állapotáról, ennek az állapotnak az okairól és következményeiről szóló teljes 
körű és időben nyújtott információhoz.” A szlovák Alkotmánybíróság az egészséges 
(kedvező) környezethez való jogot máig egyénileg érvényesíthető jogként kezeli. Ebben 
a tekintetben a testület álláspontja egyértelmű, amely szerint az egészséges környezet az 
emberi élet minőségét határozza meg, aminek így a jogosultja is csak maga az emberi 
lény lehet.295 Az Aarhusi Egyezmény tekintetében alapvetően a szlovák 
Alkotmánybíróság álláspontja a fenti érvek miatt, hogy az klasszikus értelemben vett 
nemzetközi szerződés, amely magát az államot köti, ugyanakkor annak rendelkezéseiből 
egyénileg kikényszeríthető alapjogok nem vezethetőek le. 
 
A magyar Alkotmánybíróság szerint az egészséges környezethez való jog alapjogi 
nézőpontból nem tekinthető alanyi jognak. Így a testület nem is jogosultságként, hanem 
mint önállósult, önmagában vett intézményvédelmi kötelezettségként értelmezte az 
egészséges környezethez való jogot.296 Hasonló okból fakad a német közigazgatási perjog 
dogmatika problémája − a Schutznormlehre alapján − a környezet-, természetvédelmi 
rendelkezések megsértésekor. Mindazon feladatokat, amelyeket másutt alanyi jogok 
védelmével biztosítja az állam, itt jogalkotási és szervezeti garanciák nyújtásával kell 
ellátnia. Így a környezetvédelemmel kapcsolatos jogok is elsősorban eljárási jellegűek, 
és többnyire olyanok, amelyek csak közvetve függnek össze a környezetvédelemmel. Így 

                                                 
294 Ld. Cseh Köztársaság Alkotmánybíróságának 2015. október 13-i, IV. ÚS 3572/1, és 2014. június 10-i ÚS 59/14 AB 
határozatait. 
295 Ld. Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságának 2008. április 1-i, III. ÚS 100/08-32. sz. döntését. 
296 Ld. a 28/1994. (V. 20) AB határozatot, valamint az azt követő gyakorlatot. A gázelosztó vezeték létesítésére 
vonatkozó előírásokat vizsgáló 27/1995. (V. 15.) AB határozatban az Alkotmánybíróság abból indult ki, hogy az 
egészséges környezethez való jog érvényesítése állami kötelezettség. Kimondta, azt is, hogy a környezethez való jogból 
következik, hogy „az épített környezet jogszabályban biztosított védelmi szintje jogilag kötetlen hatósági döntésekkel 
nem csökkenthető. Ehhez hasonló megállapítást tartalmazott a 14/1998. (V. 8.) AB határozat, mely alkotmányos 
követelményként a rendelkező részében kimondta, hogy „a területrendezés körében egyfelől a környezetvédelmi célok, 
másfelől a fejlesztési célok a döntéshozatalnál azonos súllyal kerüljenek mérlegelésre”. Utalt az Alkotmánybíróság 
arra, hogy a területfejlesztési törvény „ágazati koncepciókkal összhangban történő” szövegrésze „nem értelmezhető 
akként, hogy az ágazati koncepciók a fontossági sorrendben bármiféle elsőbbséget élveznek a környezetvédelmi 
érdekekkel szemben”. Az Alkotmánybíróság a 48/1998. (XI. 23.) AB határozatában az egészséges környezethez való 
joggal összefüggésben akként fogalmazott, hogy az ugyan „nem alanyi alapjog, de nem is pusztán alkotmányos feladat 
(államcél), hanem az élethez való jog objektív, intézményvédelmi oldalának része, amely az emberi élet természeti 
alapjainak fenntartására vonatkozó állami kötelességet külön alkotmányos jogként nevesíti. 
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az említett aarhusi három pillért a közérdekű adatok nyilvánosságához, illetve a 
jogorvoslathoz való joghoz kapcsolhatjuk legfeljebb. Az Alkotmánybíróság is maximum 
az emberiséget (értve ez alatt a jelen és a jövő generáció összességét is) és a természetet 
jelöli meg annak alanyaként. Az Alaptörvényt illetően is akként foglalt állást az 
Alkotmánybíróság, hogy az Alaptörvény nem csupán megőrizte az egészséges 
környezethez való alkotmányos alapjog védettségi szintjét, hanem az Alkotmányhoz 
képest e tárgykörben lényegesen bővebb rendelkezéseket is tartalmaz, így a P) cikkben297 
természeti erőforrások, a biológiai sokféleség, valamint a kulturális értékek védelmét az 
állam mellett mindenki kötelességévé teszi.298 Ugyanakkor ez nem változtat azon, hogy 
kikényszeríthetőség szempontjából itt változatlanul intézményvédelmi kötelezettségről 
van szó. Emellett számottevő aarhusi kötődésű alkotmánybírósági gyakorlat nem alakult 
ki.299 
 
3.3.1.2. Az Aarhusi Egyezmény, mint vegyes egyezmény 

Uniós jogforrási szempontból az Aarhusi Egyezmény az elsődleges és másodlagos jog 
közé ékelődött vegyes egyezmény.300 A vegyes egyezmények léte abból fakad, hogy az 
adott szabályozási tárgykörben – jelen esetben a környezetvédelem területén301 − sem a 
tagállamok, sem az Unió nem járhat el kizárólagos jogalkotóként. A tagállamok mellett 
az Európai Unió (akkori Európai Közösség) egyaránt részes fél302 az adott vegyes 
egyezményben. Így „a tagállamok a közösségi rendszerben a megállapodás megfelelő 
teljesítéséért felelősséget vállaló Közösség felé fennálló kötelezettségeiket teljesítik a 
közösségi intézmények által kötött megállapodásból származó kötelezettségvállalások 
tiszteletben tartásával”303. Ennek következtében a tagállamoknak több normaszinten 
megjelenő követelményeknek kell egyidőben eleget tenniük, s az uniós jogalkotónak is 
eleget kell tennie az egyezményből fakadó elvárásoknak. A kettős átültetési kötelezettség 
miatt a nem-megfelelés az egyes tagállamokkal, valamint az Európai Unióval szemben is 
felmerülhet.  
 

                                                 
297 Ld. a magyar nemzeti értékekről és hunarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt 
298 Ld. 16/2015. (VI. 5.) AB határozat 90. pontját: eszerint az Alkotmánybíróság a 3068/2013. (III. 14.) AB 
határozatában megállapította, hogy „[a]z Alaptörvény szövege az egészséges környezethez való jog tekintetében 
megegyezik az Alkotmány szövegével, ezért az egészséges környezethez való jog értelmezése során az 
Alkotmánybíróság korábbi határozataiban tett megállapítások is irányadónak tekinthetők”. Mindezek alapján a 
13/2013. (VI. 17.) AB határozatot figyelembe véve az Alkotmánybíróság felhasználhatja a korábbi határozataiban 
kidolgozott érveket, jogelveket és alkotmányossági összefüggéseket. 
299 Ld. példaként a gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. 
törvénnyel kapcsolatos alábbi ügyeket: 695/B/2004. AB határozatot, 13/2006 (V. 5.) AB határozatot. 
300 Az Európai Unió, valamint a tagállamok jogrendjében a vegyes egyezmények jogforrási szerepéről, különösen az 
Aarhusi Egyezmény jogi természetéről ld. bővebben Szegedi László: Az uniós jognak való megfelelés dilemmái 
Közép-Európában az Aarhusi Egyezmény harmadik pillére tükrében, Pro Publico Bono, 2011/2. szám (a), 57-73, pp. 
60-66. 
301 Ld. az EUMSz. 4. cikk (2) bekezdés e) pontját 
302 Ld. a Tanács 2005/370/EK határozatát (2005. február 17.) a környezeti ügyekben az információhoz való 
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében való megkötéséről. 
303 A vegyes egyezmények alapján a tagállamoknak az Európai Unióval szemben fennálló megfelelési 
kötelezettségeiről ld. Bizottság kontra Írország ítélet, C-13/00, EU:C:2002:184, 15. pontját; a Bizottság kontra 
Franciaország, C-239/03, EU:C:2004:598, 26. pontját; a Bizottság kontra Írország C-459/03, EU:C:2006:345, 85. 
pontját. 
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Az Aarhusi Egyezmény szerinti jogkövetés egyes államokkal, valamint szupranacionális 
felekkel szembeni felülvizsgálatát az ENSZ keretében működő Aarhusi Jogkövetési 
Bizottság (Aarhus Compliance Committee) biztosítja, mint a nemzetközi jog keretei 
között működő fórum. Amennyiben az adott állam az Aarhusi Egyezmény 
rendelkezéseinek nem tesz eleget, bejelentés benyújtására van mód az Aarhusi 
Jogkövetési Bizottsághoz, amely ajánlást intézhet az Aarhusi Egyezmény 
rendelkezéseinek betartására. Tevékenysége nem pusztán tényfeltárásra szorítkozik, 
hanem felöleli az Aarhusi Egyezmény szerződő felek általi értelmezésének értékelését 
is.304 Kiemelkedő szerepe mégis abból adódik, hogy saját maga is folyamatosan értelmezi 
az Aarhusi Egyezmény rendelkezéseit, és az ennek során kialakított gyakorlata irányt 
mutat az egyes szerződő államoknak, valamint az olyan szupranacionális feleknek is, 
mint amilyen az Európai Unió.305 
 
Az aarhusi követelmények tagállamokkal szembeni uniós kikényszeríthetősége 
szempontjából meghatározó, hogy azok a nemzetközi jog mellett uniós jogi aktusban − 
még ha átültetésre szoruló irányelvekben is − kaptak helyet. Ha egy tagállam bármely 
irányelv célkitűzéseit nem valósítja meg, vagy egyáltalán nem ülteti át az irányelvet, 
panaszt lehet benyújtani az Európai Bizottsághoz, majd kötelezettségszegési eljárás 
indulhat.306 További lehetőséget képez az érintettek számára, hogy az irányelv közvetlen 
hatályára hivatkozhatnak, valamint, hogy a tagállami bíróságok adott esetben irányelv-
konform jogértelmezésre kötelesek. Ugyanakkor e lehetőségek egyike sem pótolhatja az 
irányelv szabályszerű átültetését, amely a jogbiztonság érvényesüléséhez szükséges.307 
 
A keresetindítási jog kiszélesítéséhez kapcsolódóan az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférés aarhusi követelményeinek átültetése felemás módon történt meg az uniós 
jogalkotói döntésből fakadóan. Ennek oka, hogy az átültető 2003/35/EK irányelv csak a 
környezeti hatásvizsgálati, valamint a környezetszennyezés integrált megelőzésére és 
csökkentésére irányuló irányelvek módosításával, az azok által szabályozott területen 
várja el, hogy biztosítsák az érintett nyilvánosság részvételét, valamint az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését. Ennek követelményeit pedig szinte szó szerint 
vette át a környezeti hatásvizsgálati 2011/92/EU kodifikációs irányelv 11. cikke és az 
ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv 25. cikke, bár az eljárási jogok 
biztosításának alkalmazási körét módosította.308 Ez azzal járt együtt, hogy megtörtént az 

                                                 
304 Ebbesson, Jonas: Access to Justice at the National Level. Impact of the Aarhus Convention and the European Law, 
In: Pallemaerts, Marc (ed.): The Aarhus Convention at Ten – Interactions and Tensions between Conventional 
International Law and EU Environmental Law, European Law Publishing, Groningen, 2011, 245-271, p. 250. 
305 Az Aarhusi Jogkövetési Bizottság (Aarhus Compliance Committee) jogértelmezési gyakorlata és az egyes ügyekben 
hozott ajánlásai online elérhetőek. 
306 Az Aarhusi Egyezménynek való megfelelés vizsgálatának nemzetközi és uniós jogi mechanizmusaival 
összefüggésben ld. bővebben Ebbesson, 2011, pp. 250-252. 
307 Az uniós környezetjog kikényszerítési mechanizmusairól ld. bővebben Prehn, Anette: Der Einfluss des 
Gemeinschaftrechts auf den mitgliedstaatlichen Verwaltungsvollzug im Bereich des Umweltschutzes am Beispiel 
Deutschlands, Nomos Verlag, 2006, p. 187.; Müggenborg, Hans-Jürgen: Die Direktwirkung von Richtlinien der EU 
im Immissionsschutzrech, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, Heft 6, 2007, pp. 623-630.; Pernice, 2013, p. 61. 
308 A 2003/35/EK irányelv a 85/337/EGK (környezeti hatásvizsgálati) és a 96/61/EK tanácsi (környezetszennyezés 
integrált megelőzésére és csökkentésére irányuló) irányelv módosításával csak az ezek által szabályozott területeken 
várja el a nyilvánosság részvételének, valamint az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésnek a biztosítását. A 
2011/92/EU irányelvnek (2014. április 16.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásairól és a 
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Aarhusi Egyezmény 9. cikk (2) bekezdésének átültetése, de gyakorlatilag elmaradt a 9. 
cikk (3) bekezdés esetén.  
Az Aarhusi Egyezmény 9. cikk (2) bekezdése309, az azt átültető 2003/35/EK irányelv310 
és az azt felváltó irányelvek elvárják a tagállamoktól a második, az Aarhusi Egyezmény 
döntéshozatali pillére szerinti eljárásban meghozott döntések megtámadhatóságának 
biztosítását. Látszólag az Aarhusi Egyezmény és az irányelvek hagynak némi 
mozgásteret az egyes államoknak, amikor az érintett nyilvánosság igazságszolgáltatáshoz 
való hozzáférésének biztosításakor a nemzeti eljárási törvények esetleges előfeltételeire 
is tekintettel vannak, így a kellő érdekeltségre vagy jogsérelem állítására.311 Ugyanakkor 
mind az Aarhusi Egyezmény, mind az azt átültető irányelvek egyértelműen rögzítik − 
elősegítendő a végrehajtási deficit valódi leküzdését −, hogy az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett követelményeknek megfelelő nem kormányzati szervezetek érdekeltségét e pont 
alkalmazásában kellő mértékűnek kell tekinteni, továbbá e szervezetek jogait a cikk 
alkalmazásában olyan jogoknak kell tekinteni, amelyek sérülhetnek.312 Ezek alapján az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést mindazoknak biztosítani kell, akik valamely 
projekt megtámadásában kellő mértékben érdekeltek, illetve akik jogát a projekt sérti 
– beleértve ebbe az Aarhusi Egyezmény és az irányelvek fogalomhasználata szerinti 
érintett nyilvánosság részeként a környezetvédelmi nem kormányzati szervezeteket is.  
 
Ezzel szemben az uniós jogalkotó máig nem vette át az Aarhusi Egyezmény 9. cikk (3) 
bekezdését313. Annak ellenére, hogy korábban született egy irányelv-tervezet314, amely 
átfogó módon gondoskodott volna az egyezmény-konform uniós átültetéséről, annak 
elfogadása elmaradt. Az Unió különböző intézményei – többek között az EuB 
aktivizmusa miatt − bár érzékelik a szabályozási kényszert, várhatóan továbbra is elmarad 

                                                 
2010/75/EU irányelvnek (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (HL L 334., 2010.12.17., 17-119.) az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre vonatkozó rendelkezései pedig a korábbiakhoz képest lényegében 
változatlanok maradtak. 
309 Valamennyi Fél, nemzeti jogszabályainak keretein belül, biztosítja az érintett nyilvánosság azon tagjai számára, 
akik  
a) kellő érdekeltséggel bírnak a döntésben, vagy, alternatívan,  
b) jogaik sérülését állítják, amennyiben a Fél közigazgatási eljárási törvénye ennek fennállását előfeltételként szabja a 
felülvizsgálati eljárás hozzáférhetőségét bíróság és/vagy más, a jogszabályok által kijelölt független és pártatlan testület 
előtt, hogy megtámadják bármely döntés, intézkedés vagy mulasztás anyagi vagy eljárási törvényességét, amely ütközik 
a 6. cikk rendelkezéseivel (…).  
310 Az átültető 2011/92/EU irányelv 11. cikke és 2010/75/EU irányelve 25. cikke szerint a tagállamok biztosítják, hogy 
vonatkozó nemzeti jogrendszerükkel összhangban az érintett nyilvánosság azon tagjainak, akik: 
a) kellő mértékben érdekeltek; vagy 
b) jogsérelemre hivatkoznak, amennyiben a tagállam közigazgatási eljárásjoga ezt előfeltételként írja elő, a bíróság 
vagy a törvény értelmében létrehozott, más független és pártatlan testület előtt felülvizsgálati eljáráshoz legyen joguk 
a határozatok, jogi aktusok és mulasztások anyagi vagy eljárási jogszerűségének kifogásolása céljából ezen irányelvnek 
a nyilvánosság részvételére vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel. 
311 Ld. az Egyezmény 9. cikk (2) bekezdését, valamint az azt átültető 2011/92/EU irányelv 11. cikkét és 2010/75/EU 
irányelve 25 cikkét.(korábbi 2003/35/EK irányelv 10a; 15a cikkeit) 
312 Ld. Aarhusi Egyezmény 9. cikk (2) bekezdésének második albekezdését; 2011/92/EU irányelv 11. cikke és 
2010/75/EU irányelve 25. cikke (3) bekezdését. 
313 A fenti (9. cikk) 1. és 2. bekezdésben tárgyalt felülvizsgálati eljárások szabályainak csorbítása nélkül valamennyi 
Fél biztosítja, hogy a nyilvánosság azon tagjai számára, akik a nemzeti jogrendszerben lefektetett kritériumoknak, 
amennyiben vannak ilyenek, megfelelnek, a közigazgatási és bírói eljárásokhoz való hozzáférés biztosított legyen, hogy 
megtámadhassák magánszemélyek és hatóságok olyan lépéseit és mulasztásait, amelyek ellentmondanak a környezetre 
vonatkozó nemzeti jog rendelkezéseinek. 
314 Az Európai Bizottság COM (2003) 624. sz. irányelv-tervezete a környezeti ügyekben az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférésről. 
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az áttörés az uniós jogalkotó részéről ebben a kérdésben.315 A rendelkezés jelentősége 
abból fakad, hogy szélesebb körben várja el a hozzáférés biztosítását, mint a 9. cikk (2) 
bekezdése. A megtámadás ebben az esetben a hatóságok mellett a magánszemélyek 
lépései ellen is irányulhat, valamint a lépésekre és azok meghozatalának elmaradására, 
vagyis a mulasztásokra is kiterjed. Emellett a döntő tényező ennél a bekezdésnél 
hivatkozási alapként nem a nyilvánosság részvételére vonatkozó egyezményi és 
irányelvbeli rendelkezések, hanem általában véve a nemzeti környezetvédelmi 
szabályozás megsértése.  
 
Az Aarhusi Egyezmény uniós átvétele jelezte azt a tendenciát, amely révén a 
környezetvédelmi követelményeket az uniós jogalkotó a keresetindítási jogosultságok 
kiszélesítése révén kívánja elérni. Ugyanakkor ez nem jelentette azt, hogy már azt 
megelőzően ne létezett volna a civil szervezetek közigazgatási perekben félként való 
fellépési lehetősége a vizsgált régió tagállamaiban. 
 
3.3.1.3. Az aarhusi követelmények megjelenéséig vezető út  

A környezetvédelmi szabályozás az egyik ágazat, ahol a nemzetközi jogi egyezmények 
és az uniós jogi rendelkezések megszületése előtt, valamint attól függetlenül is, egyfajta 
spontán jogfejlődési folyamat eredményeként a leglátványosabb módon végbement a 
civil szervezetek keresetindítási jogának intézményesítése, majd kiszélesítése.  
 
Egészen 2002-ig Németországban a szubjektív jogvédelem valódi áttörését jelentő 
altruista természetvédelmi kereseti típus csak tartományi szinten létezett.316 Majd 
követve a jogfejlődés szokásos német útját, a tartományi szint e vívmánya megjelent 
szövetségi szinten is. Így a korábbi szövetségi természetvédelmi törvény biztosította a 
külön elismerési követelményeknek megfelelő szervezetek számára a természetvédelmi 
szempontból releváns tervek megtámadását közigazgatási bírói úton.317 Emellett a 
joggyakorlat idővel a tervmegállapítási eljárásban (Planfeststellungsverfahren), amely 
külön eljárásként fekteti le a sok-ügyfeles eljárások német szabályait, a civil szervezetek 
részvételi jogának megsértésekor is keresetindítási jogot (Partizipations-
erzwingungsklage) biztosított, megszületett határozat esetén pedig megtámadási 
lehetőséget. Ezt amiatt nem tekinti a bírói gyakorlat altruista keresetnek, mert a 
szervezeti részvételt nem objektív értelemben vett bevonási kötelezettségként 
értelmezték, hanem idővel a szervezetek szubjektív (eljárási) jogaként ismerték el.318 
Ugyanakkor nem ismerték el a szervezetek keresetindítási jogát, ha azok eljárási 

                                                 
315 Az Európai Parlament határozatában hívta fel a Tanácsot az Aarhusi Egyezmény, különösen az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés rendelkezéseinek teljes körű átültetésére [ld. az Európai Parlament 
P7_TA(2013)0077 sz. állásfoglalását, Online elérhető]. Ugyanakkor az Európai Bizottság általános szabályozási 
kérdésekkel foglalkozó tájékoztatójában már azzal számol, hogy „alternatív módon” próbálnának meg eleget tenni az 
Aarhusi Egyezmény kapcsolódó követelményeinek [Európai Bizottság COM (2013)685. sz. Regulatory Fitness and 
Performance c. tájékoztatója, Online elérhető]. 
316 BerlNatSchG 39a. §; BbgNatSchG 65. §; HambNatSchG 41. §; BremNatSchG 44. §; HessNatSchG 36. §; 
SächsNatSchG 58. §; SachsAnhNatSchG 51. §; ThürNatSchG 46. §; NdsNatSchG 60c. §; RhlPfl 37b. §; Saarl 33b. §. 
317 BNatSchG 29. § (2) bekezdése 2002. március 25-i novellája alapján (BGBl. I S. 1193.), hatályba lépett: 2002. április 
4-i szövegváltozata szerint. 
318 Ezen eljárásjogi értelemben vett alanyi jogi kategóriát illetően ld. BVerwG 1990. október 31-i, 4 C 7. 88 sz. ítéletét.  

http://dejure.org/dienste/internet?www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl113s0095.pdf
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pozíciójukat, ezzel a hatóságok oldaláról a bevonás kötelezettségét a tervmegállapítási 
eljárás lezárulta előtt az eljárásban érintett ingatlanok tulajdonjogának előzetes 
megszerzésével kívánták biztosítani (Sperrgrundstücksklage) − függetlenül attól, hogy a 
szubjektív (tulajdonosi) jogsérelem ebben az esetben mindenképpen fennállt.319 
Túllépve az addigi kereteken a szövetségi természetvédelmi törvény 2002-es 
módosításával gyorsítási szándékkal kiterjesztették320 a civil szervezetek részvételi 
jogait, valamint a jogfejlődési tendenciát meghatározó leglényegesebb lépésként 
szövetségi szinten is bevezették a természetvédelmi ágazatban az altruista kereseti 
formát.321 Elismerési feltételként pedig azt szabták, hogy a megtámadott aktusok 
meghatározott természetvédelmi érdeket sértsenek, az egyesület feladatkörét érintsék, 
amely részvételi jogával az azt megelőző hatósági eljárásban élt (vagy arra a törvényi 
rendelkezésekből fakadóan nem volt lehetősége).322 
 
Ausztriában a szigorú értelemben alkalmazott felperesi elismerési és fellépési 
követelmények alól, amelyeket a szomszédok kapcsán ismertettünk, kivételt képeztek a 
környezeti hatásvizsgálati, valamint a környezetszennyezés integrált megelőzésére és 
csökkentésére irányuló eljárások, amelyek a korábbi 2003/35/EK irányelv hatálya alá 
estek.323 A szövetségi környezeti hatásvizsgálati törvény elismerési feltételként határozta 
meg, hogy olyan non-profit jellegű szervezetek léphetnek fel, amelyek alapszabályban 
rögzített elsődleges célja a környezet védelme, e cél érdekében legalább 3 éve 
tevékenykednek. E szervezetek a szomszédi körrel ellentétben nem a szigorúan lehatárolt 
körben gyakorolhatták fellépési jogaikat.324 Ugyanakkor ad hoc jellegű 200 aláírással 
(adott projekt által érintett önkormányzat választópolgárai) támogatott helyi 
kezdeményezéseknek is biztosították már a fellépés jogát az így hozott engedélyekkel 
szemben. Igaz nincs erre joguk az igen jelentős számú egyszerűsített hatásvizsgálati 
eljárás során.325  
 
Csehországban is hasonló módon a cseh közigazgatási eljárási törvény a hatósági 
eljárásban félként ismeri el azokat, akiknek ezt a jogát a külön törvényi (ágazati) 
rendelkezések − így a környezeti hatásvizsgálati törvény vagy a természetvédelmi 
törvény − biztosítják.326 Ugyanakkor a hatásvizsgálati eljárás végén született döntés nem 
képezi a kapcsolódó engedélyezési eljárás szerves részét, közvetlen kötőerővel nem bír. 
Bár az attól való eltérést indokolni kell, valamint hasonlóképpen fennáll az előzetes 
engedélyezési eljárásban való részvételi kötelezettség a felpereskénti elismeréshez.327 
                                                 
319 Ld. BVerwG 1998. szeptember 24-i, 4 CN 2. 98 sz., valamint 2000. október 27-i, 4 A 10. 99 sz. ítéleteit 
320 Kiterjesztették a civil szervezetek részvételi jogát mind tartományi, mind szövetségi szinten elismert szervezeteknél 
a tervmegállapítási mellett annak egyszerűsített formáját jelentő tervengedélyezési eljárásra (Plangenehmigung) is a 
BNatSchG 58. § (1) bekezdésének 3. pontja valamint 60. § (2) bekezdésének 7. pontja alapján. A kapcsolódó bírói 
gyakorlatról ld. bővebben Kopp-Schenke, 2007, § 42, Rn 180-182. 
321 BNatSchG 64. § (BNatSchG 64. § az UmwRbG és egyéb környezetvédelmi tárgyú törvények 2013. január 21-i 
módosítása (hatályba lépett: 2013. január 29-i szövegváltozata szerint, BGBl. I S. 95.) 
322 BNatSchG 61. § (1)-(2) bekezdése (2013. január 21-i szövegváltozat szerint, BGBl. I S. 95.) 
323 Justice and Environment: Report on Access to Justice, 2010, p. 7. 
324 Ld. Umweltverträglichkeitsprüfung-Gesetz 19. § (10) bekezdését, [2000. augusztus 10-i szövegváltozat szerint 
(BGBl. I Nr. 89/2000), továbbiakban UVP-G]. 
325 Ld. UVP-G 19. § (1) bekezdésének 6. mondatát, (2000. augusztus 10-i szövegváltozat szerint (BGBl. I Nr. 89/2000)) 
326 Jan Darpö (ed.): Country Report for Czech Republic, 2013, p. 11. 
327 Jan Darpö (ed.): Country Report for Czech Republic, 2013, p. 11. 

http://dejure.org/dienste/internet?www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl113s0095.pdf
http://dejure.org/dienste/internet?www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl113s0095.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2000_89_1/2000_89_1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2000_89_1/2000_89_1.pdf
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Szlovákia esetében is külön törvényi rendelkezések biztosították és biztosítják a civil 
szervezetek részvételi lehetőségét is, függetlenül az idézett szubjektív jogvédelmi 
feltételektől.328 Ugyanakkor a jogalkotó 2007-es döntéseivel lerontotta a helyi 
szervezetek és környezetvédelmi civil szervezetek eljárási pozícióját, amelyek pusztán az 
általános eljárási kódex terminológiája szerinti fél helyett résztvevőként nyertek 
elismerést, akik automatikusan nem bírtak jogorvoslati joggal.329 Ez formálisan 
visszalépésnek tekinthető, de az uniós jognak való megfelelés szempontjából 
meghatározó szereppel az ágazati jogalkotás során biztosított fellépési keretek bírnak. 
 
Az ágazati szabályozás szintjén a magyar környezetvédelmi törvény kimondta és 
kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületeket a 
környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél 
jogállása illeti meg.330 Bándi értékelése alapján a hazai jog némileg megelőzte korát a 
társadalmi részvétel több formájának biztosításával, többek között az ügyféli jog sajátos 
kiterjesztésével − nem titkoltan, részben az akkor már vita alatt álló Aarhusi Egyezmény 
hatására szabályozta a kérdést.331 A bírói jogértelmezés szerepe ebben az esetben is 
felértékelődött, mivel nem volt egységes álláspont arra vonatkozóan, hogy konkrétan 
mely eljárásokat ismerjen el környezetvédelmiként, biztosítva ezekben egyúttal a 
szervezetek fellépését. A bíróságok a szervezetek ügyféli jogállását, valamint erre 
alapozott keresetindítási jogát csak környezetvédelmi eljárásokban332 és a 
környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban333 ismerték el. Így megtagadták azt, ha 
más típusú alapeljárásokban hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát kérték a 
szakhatóságként közreműködő környezetvédelmi hatóságok hozzájárulása tekintetében 
a szervezetek. Így autópálya építési engedélyezési334 vagy földhivatali eljárásban is, 
mivel a magyar környezetvédelmi törvény alapján a felperesnek nem volt kereshetőségi 
joga az alperesi határozat bírósági felülvizsgálatára.335 Az, hogy a Legfelsőbb Bíróság 
1/2004-es jogegységi határozatával336 az adott eljárás, vagy eljárási szakasz 
környezetvédelminek minősítése során a környezetvédelmi hatóságként, vagy 
szakhatóságként való fellépést tette meghatározó tényezővé − több a nemzetközi, uniós 
joggal való összeegyeztethetőség szempontjából felmerülő dilemmát is szült.  
 

                                                 
328 Ld. Szlovák Köztársaság a közigazgatási eljárásról szóló 1967. évi 71. törvény 14. cikk (2) bekezdését. 
329 Ld. Szlovák Köztársaság a közigazgatási eljárásról szóló 1967. évi 71. törvény 15a. cikkét. 
330 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LII. törvény 98. § (1) bekezdése 
331 Bándi Gyula: A környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárás fogalmáról, Közigazgatási Szemle, 2007/3. szám, 
90-97, p. 91. 
332 KGD2004. 89. 
333 KGD2004. 144. 
334 KGD2004. 89. 
335 EBH2004. 1089. 
336 A Legfelsőbb Bíróság 1/2004. számú közigazgatási jogegységi határozata a civil szervezetek kereshetőségi jogáról 
a környezetvédelmi ügyekben. 
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3.3.2. Tagállami jogvédelmi tradíciók aarhusi ellenszélben 

3.3.2.1. Régiónkon túlmutató átültetési nehézségek 

Az EuB legfrissebb ítélkezési gyakorlatában több alkalommal megpróbálta kibővíteni az 
érintett nyilvánosság eljárásjogi pozícióit – ezzel kifejezésre juttatva az uniós jog ágazati 
végrehajtásának, egyúttal az ehhez kapcsolódó végrehajtási deficit leküzdésének 
szükségességét. Annak eredményeként, hogy az EuB koncepcionális jelentőségű nemzeti 
eljárásjogi tradíciókat is meghaladottnak nyilvánított, az ágazati szabályozás 
szempontjából új frontot nyitott az Európai Unió és a tagállami közigazgatási rezsimek 
viszonyára vonatkozó vitában.  
 
Ezzel a tagállami bíró az uniós elvárások és a tagállami eljárásjogok kereszttüzébe került. 
Az EuB kapcsolódó ítélkezési gyakorlatának kiindulópontja olyan tagállamhoz kötődik, 
amely nem része a dolgozatban vizsgált térségnek. Ugyanakkor az ítélkezési gyakorlat 
továbbfejlődésének vizsgálatához szükséges a kapcsolódó döntés ismertetése: Egy svéd 
ügyben a vitatott tagállami átültetés egy villamosvezetékek elhelyezésére szolgáló alagút 
építése kapcsán merült fel, mivel a svéd környezetvédelmi törvény kizárta a helyi, kis 
környezetvédelmi egyesületek keresetindítási jogát környezetvédelmi ügyekben, azt 
kizárólag a legalább 2 000 tagot számláló egyesületek számára biztosítva.337 Az uniós 
jogalkotó a már idézett rendelkezéseknek megfelelően a nemzeti jogalkotó számára 
lehetővé teszi olyan követelmények meghatározását, amelyeket a fellépni kívánó 
környezetvédelmi nem kormányzati szervezeteknek teljesíteniük kell, ugyanakkor a 
nemzeti szabályoknak széleskörű hozzáférést, valamint a környezeti hatásvizsgálati 
irányelv bírósági jogorvoslathoz való jogra vonatkozó rendelkezéseinek hatékony 
érvényesülését kell biztosítaniuk. Az EuB esetjogában egyébként egyértelművé tette, 
hogy a környezeti hatásvizsgálatokkal kapcsolatos irányelvi célkitűzések megvalósítása 
során a tagállamok átültetési mozgástere viszonylag szűk. Eszerint adott projektek 
környezeti hatásvizsgálat-köteles jellegének besorolásakor az EuB esetjoga szerint az a 
tagállam, amely úgy rögzíti a kritériumokat illetve a küszöbértékeket, hogy a 
projekteknek csak a méretét veszi figyelembe, és figyelmen kívül hagyja azok jellegét és 
elhelyezkedését − átlépi az irányelv alapján rendelkezésére álló tagállami mérlegelési 
mozgásteret.338  
A svéd ügyben az EuB elismerte a nemzeti feltételszabás olyan követelményét, amely 
előírja, hogy a projekteket bírósági úton megtámadni kívánó egyesület a környezet 
védelmével összefüggő társadalmi céllal, vagy minimális taglétszámmal rendelkezzen, 
ami releváns lehet az egyesület tényleges létezéséről és működéséről való meggyőződés 
céljából.339 Ugyanakkor az irányelvi célkitűzéssel ellentétes (volt) az a feltétel, amely a 
jogorvoslati eljáráshoz való jogot azokra a környezetvédelmi egyesületekre korlátozta, 

                                                 
337 Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening ítélet, C-263/08, EU:C:2009:631, 40-52 pontjai. 
338 Ld. bővebben az kapcsolódó EuB esetjogot: Bizottság kontra Írország ítélet, C-392/96, EU:C:1999:431, 65. és 72. 
pontjait; Bizottság kontra Írország (II) ítélet, C-66/06, EU:C:2008:637, 64. pontját; Bizottság kontra Holland Királyság 
ítélet C-255/08, EU:C:2009:630, 32-39. pontjait; Bizottság kontra Belga Királyság ítélet, C-435/09, EU:C:2011:176,  
52. és 55. pontjait. 
339 Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening ítélet, EU:C:2009:631, 46-47 pontjai. 
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amelyeknek legalább 2 000 tagja volt − lévén elenyésző számú szervezet tudta ezt a 
feltételt teljesíteni – eleve kizárva a kisebb, helyi egyesületek fellépését.340 Emellett 
egyértelműen kimondja az EuB ítélete – a többszintű átültetés és absztrakt célok 
egymásnak való megfeleltetési kötelezettségével összefüggésben − hogy az irányelv célja 
az Aarhusi Egyezmény végrehajtásának biztosítása.341 Az Aarhusi Jogkövetési Bizottság 
a feltételszabás korlátai kapcsán, − igaz az Aarhusi Egyezmény 9. cikk (3) bekezdésével 
összefüggésben − fejtette ki, hogy a „nemzeti jogrendszer feltételei” nem zárhatják ki 
minden vagy majdnem minden szervezet igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését, 
ugyanakkor az egyes államok arra sem kötelesek, hogy actio popularis-t vezessenek 
be.342 
 
Legújabb döntéseivel az EuB tovább erősítette annak igényét, hogy akár a tagállami, akár 
az uniós szintű átültetéstől függetlenül az Aarhusi Egyezmény absztrakt 
követelményeinek végrehajtását követelje meg a tagállami jogalkalmazótól, átlépve a 
nemzeti eljárásjogok alapvető jelentőségű doktrináin.  
 
3.3.2.2. Búcsú a Schutznormlehre-től a német környezetvédelmi ügyekben? 

Az utóbbi jelenségre példaként az EuB egy német létesítmény-engedélyezési eljárás 
kapcsán − a Trianel-ügyben343 − ismét megvizsgálta a tagállami feltételszabás korlátait, 
valamint az egyezmény-konform jogértelmezés követelményét. A német jogalkotó már 
a kapcsolódó egyezménybeli és irányelvi ágazati követelmények megszabásakor 
precízen lefektetett elismerési eljárást alakított ki a feljogosított szervezetek körének 
meghatározására. A késve elfogadott német átültetési törvény (Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetz344) is követte ezeket az elismerési követelményeket a fellépni kívánó 
szervezetekkel szemben, ezzel szinte teljesen átvette a szövetségi természetvédelmi 
törvény kapcsolódó rendelkezéseit. Az érintett ügyek körét illetően megtámadhatóvá tette 
a környezetvédelmi hatásvizsgálat során hozott, a kibocsátási és vízgazdálkodási törvény 
rendelkezésein alapuló, illetve hulladéklerakók tervmegállapítási eljárásában született 
döntéseket.345 Ugyanakkor le is szűkítette a szervezetek fellépését. Aggályos tagállami 
feltételként a közigazgatási perjogi szabályozásnak a közjogi alanyi jogok megsértésére 
alapított keresetindítási követelménye merült fel. Utóbbi kizárta a nem kormányzati 
szervezetek, mint érintett nyilvánosság keresetindítását olyan esetekben, ha jogsérelmük 
olyan normával összefüggésben volt megállapítható, amely kifejezetten csak a közösség 
érdekeit védte. Ezt a megközelítést követte a német átültetési törvény is, amelynek az 
irányelvi célkitűzésekkel való összeegyeztethetősége merült fel kérdésként egy német 

                                                 
340 Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening ítélet, EU:C:2009:631, 50-52 pontjai. 
341 Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening ítélet, EU:C:2009:631, 51 pontja. 
342 Aarhusi Jogkövetési Bizottság ACCC/C/2005/11. sz. jelentésének 35. pontja. 
343 Trianel ítélet, C-115/09, EU:C:2011:289. 
344 A környezeti ügyekben biztosítandó jogorvoslatokról szóló szövetségi törvény (UmwRbG) 3. §-a fektette le ezeket 
a követelményket (UmwRbG és egyéb környezetvédelmi tárgyú törvények 2013. április 8-i módosítása (BGBl. I S. 
734), hatályba lépett: 2013. május 2-i szövegváltozata szerint). 
345 UmwRbG 1. § (UmwRbG és egyéb környezetvédelmi tárgyú törvények 2013. április 8-i módosítása (BGBl. I S. 
734), hatályba lépett: 2013. május 2-i szövegváltozata szerint ezt kiegészítik az ipari kibocsátásokra vonatkozó irányelv 
átültetése miatti egyéb döntések is). 

http://dejure.org/dienste/internet?www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl113s0095.pdf
http://dejure.org/dienste/internet?www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl113s0095.pdf
http://dejure.org/dienste/internet?www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl113s0095.pdf
http://dejure.org/dienste/internet?www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl113s0095.pdf
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szénerőmű építésére és üzemeltetésére vonatkozó engedély környezetvédelmi szervezet 
általi megtámadásakor. 
 
A német jogirodalomban élénk vita bontakozott ki arról, hogy a közjogi alanyi jogok 
rendszere, mint alapvető jelentőségű közigazgatási perjogi követelmény 
összeegyeztethető-e a kapcsolódó irányelv célkitűzéseivel, másrészt hogy mekkora a 
tagállam számára rendelkezésre álló átültetési mozgástér, végül, hogy fennáll-e ebben a 
tekintetben az eljárási autonómia.  
Kremer és Schmidt szerint a 2003/35/EK irányelv 10a. és 15a. cikkek „széleskörű 
hozzáférése” határozott, a tagállam által elérendő célkitűzés, amelyből konkrét 
követelmények fakadnak a jogvédelem biztosítására.346 Ewer szerint az Aarhusi 
Egyezmény előzményének tekinthető Riói Nyilatkozat is világossá tette, hogy a 
jogvédelmi eszközöknek biztosítaniuk kell azon rendelkezések megsértése esetén való 
fellépést, melyek célja a hosszútávú, de konkrét környezeti károkozásokkal nem járó 
magatartásokkal szembeni küzdelem.347 Danwitz szerint viszont hiányoztak azok a 
támpontok, mind az Aarhusi Egyezményből, mind az átültető irányelvből, amelyek a nem 
kormányzati szervezetek természetes illetve jogi személyekkel szembeni privilégizálását 
támasztották volna alá. Így a tagállamok az átültetés során − a szükségszerűen fennálló 
mozgásterük keretein belül − nem voltak kötelesek az említett szervezetek számára 
kiemelt eljárásjogi pozíciót biztosítani.348 Az utóbbi érvelést Koch  annak okán támadta, 
hogy félreértés kiemelt pozíció biztosításáról értekezni, ebben az esetben ugyanis a 
speciális, de nem kiemelt pozíció biztosításának az alapja a szervezetek azon feladatából 
fakad, amely alapján a társadalmi közösség egészének jogvédelmét vállalják fel a 
környezetjog területén.349 A közvetlen hatályra való hivatkozás lehetőségét a 2003/35/EK 
irányelv 10a. cikk (3) bekezdésének utolsó két mondata kapcsán („ha a nemzeti 
szabályozás kellő mértékű érdekeltséget vagy a jogsérelemre hivatkozást szabja a 
felülvizsgálati eljárás feltételéül, adott szervezetek érdekeltségét kellő mértékűnek vagy 
olyan jogoknak kell tekinteni, amelyek sérülhetnek”), a „nemzeti jogrend által“ 
meghatározható feltételek miatt zárták ki a német jogirodalomban.350  
Az EuB a Trianel-ügyben a német viszonyok tekintetében is értelmezte a nemzeti 
feltételszabás korlátait.351 Ezzel egyértelművé tette, hogy a tagállamok nem rendelkeznek 
átültetési mozgástérrel ennél a rendelkezésnél, a nemzeti szabályozás feltételeinek 
meghatározásakor.352 Ezzel a környezetvédelmi ágazatban megkérdőjeleződött a közjogi 

                                                 
346 Kremer, Peter-Schmidt, Alexander: Das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz und der “weite Zugang zu Gerichten” – Zur 
Umsetzung der auf den Rechtsschutz in Umweltangelegenheiten bezogenen Vorgaben der sog. Öffentlichkeitsrichtlinie 
2003/35/EG, Zeitschrift für Umweltrecht, Ausgabe 2/2007, 57-63, p. 60. 
347 Ewer, Wolfgang: Ausgewählte Rechtsanwendungsfragen des Entwurfs für ein Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz, Neue 
Zeitschrift für Verwaltungsrecht, Heft 3, 2007, 267-274, p. 272. 
348v. Danwitz, Thomas: Zur Ausgestaltungsfreiheit der Mitgliedstaaten bei Einführung der Verbandsklage anerkannter 
Umweltschutzvereine nach den Vorgaben der Richtlinie 2003/35/EG und der sog. Aarhus-Konvention, Rechtsgutachten 
erstattet dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., Köln, 2005. 
349 Koch, 2007, p. 378. 
350 A Trainel-ítélet megszületését megelőzően a közvetlen hatályra való hivatkozás kizárásáról ld. bővebben 
Allenweldt, Ralf, 2006, p. 630.  
351 A Trianel-ítéletet megelőzően a német átültetést értékeléséről összefoglaló jelleggel ld. bővebben Ziekow, Jan: Das 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz im System des deutschen Rechtsschutzes, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, Heft 3, 
2007, pp. 259-267.  
352 Trianel ítélet, EU:C:2011:289, 55-58 pontjai. 
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alanyi jogok megsértésére alapított keresetindítás német rendszere.353 Ezen felül az ítélet 
rendelkező része szerint az uniós jog célkitűzéseivel ellentétes a német átültetési törvény 
azon rendelkezése, amely a civil szervezeti keresetindítás feltételeként szabja, hogy a 
szervezet olyan uniós jogból fakadó környezetvédelmi szabály megsértésére hivatkozzon, 
amely a közösség mellett az egyén érdekeit is védi.354 Az EuB emellett az egyezményi és 
az uniós elvárások viszonyát illetően a Trianel-ítéletben is utalt rá − hasonlóan a svéd 
ügyhöz − hogy a 2003/35/EK irányelv (5) preambulum-bekezdésének megfelelően az 
irányelvi rendelkezéseket az Aarhusi Egyezmény fényében és céljaira figyelemmel kell 
értelmezni, amellyel az uniós jogot „megfelelően össze kell hangolni.”355 
 
Az EuB ítéletére reagálva a német jogalkotó − bár törölte a kifogásolt törvényi 
rendelkezést – valószínűsítette, hogy az ebben a tekintetben aktivista hozzáállású EuB a 
kiterjesztő jogértelmezése révén más esetekben is megköveteli majd, hogy a tagállamok 
kiterjesztő módon biztosítsák a közérdekű keresetindítást.356 Ezt mintegy megelőzve a 
Német Szövetségi Közigazgatási Bíróság legutóbbi döntésében már elismerte a civil 
szervezeti fellépés lehetőségét az irányelvi célkitűzések kiterjesztő értelmezésével egy 
levegőtisztaság-védelmi ügyben, többek között a szlovák barnamedvék ügyében hozott 
ítélet irányelv-konform jogértelmezése alapján.357 Emellett az egyezményi elvárások 
érvényesítése szempontjából jelzésértékű módon azt is kimondta a tagállami 
felsőbíróság, hogy a felpereskénti elimerés megtagadása ellentétes lenne az Aarhusi 
Jogkövetési Bizottság jogértelmezésével, amelyet e bekezdés kapcsán kialakított.358 
Ítéletében a Német Szövetségi Közigazgatási Bíróság azt is megállapította, hogy 
Németország továbbra sem ültette át az Aarhusi Egyezmény 9. cikk (3) bekezdését, 
amely jelzi a tagállami bírói szerepkör, valamint szerepfelfogás átalakulását, ahogy a 
nemzetközi és uniós rendelkezések érvényesítése érdekében egyre határozottabban mer 
fellépni a jogalkalmazó, és elismerte a közvetlen alkalmazás lehetőségét is.359 
 
Az EuB idézett döntéseivel összefüggésben elgondolkodtató az is, hogy egyáltalán 
maradt-e a környezetvédelemnek olyan részterülete, ahol a tagállam az uniós 
követelményektől függetlenül alkothatna jogot.360 Másrészt a tagállami bíróságok 
álláspontja is érthető, a tagállami jogalkalmazó ugyanis gyakorlati fogódzókat keres, 
hiszen az aarhusi követelmények nemzeti, valamint uniós átültetése miatt három 
jogforrási szint előírásait, valamint az elmaradt, vagy hiányos átültetést kell figyelembe 
venniük. Miközben olyan jellegű problémák is felmerülnek, amelyek a megszületett 
luxemburgi ítéletek hatásának egyfajta továbbgyűrűzéséből fakadnak, ahogyan a 
kiszélesítési tendencia visszahat a nemzeti eljárásjogok egyéb jogintézményeire is.  
                                                 
353 Berkemann, Jörg: Die unionsrechtliche Umweltverbandsklage des EuGH – Der deutsche Gesetzgeber ist belehrt ›so 
nicht‹ und in Bedrängnis, Deutsches Verwaltungsblatt, Vol 126, 2011, 1258-60, p. 1258.   
354 Trianel ítélet, EU:C:2011:289, rendelkező rész 1) pont. 
355 Trianel ítélet, EU:C:2011:289, 41 pontja. 
356 Berkemann valószínűsíti, hogy a német szövetségi imisszióvédelmi törvénnyel szemben is kifogásokat emelhet az 
Európai Unió Bírósága, tekintettel az elővigyázatosság elvének nem kellő mértékű érvényre juttatása miatt (ld. 
bővebben Berkemann, 2011, pp. 1260-62).  
357 Ld. BVerwG ’Luftreinhalteplan Darmstadt’ 2013. szeptember 5-i, 7 C 21.12 sz. ítéletének 48. pontját. 
358 Ld. bővebben 7 C 21.12 sz. ítélet 31-48. pontjait. 
359 Ld. bővebben 7 C 21.12 sz. ítélet 48. pontját. 
360 Ld. bővebben Berkemann, 2011, pp. 1260-62. 
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Az ugyancsak német kötődésű Altrip-ügyben érvényre juttatva a hatékony és egyenértékű 
jogvédelem követelményét, állapította meg az EuB, hogy a 2003/35/EK irányelv 10a. 
cikkének időbeli hatályát, valamint a felülvizsgálat terjedelmét – lehetővé téve mind az 
elmaradt, mind a szabálytalanul elvégzett hatásvizsgálatok felülvizsgálatát − 
kiterjesztően kell értelmezni. Ugyanakkor a tagállami autonómia keretében továbbra is 
lehetővé teszi az EuB, hogy a tagállami jogalkalmazó az eljárási szabálysértés súlyát 
megítélve tegye lehetővé a jogsérelemre hivatkozással történő fellépést.361 Érdekes, hogy 
egy újabb német kötődésű ügyben az EuB rávilágított, hogy a civil szervezeti fellépés 
esetén a tagállamok viszont érvényesíthetik a magánszemélyekre alkalmazott 
megalapozottsági követelményeket (magyar terminológia szerinti kereshetőségi jog 
vizsgálatát).362 Az EuB jelenleg itt húzza meg a tagállami eljárási autonómia határát. 
Kérdés az, hogy a német bírói gyakorlat ezt miképpen fogja értelmezni. 
 
Jelzésértékű ugyanakkor, hogy a Németországban gyűjtött empirikus adatok alapján sem 
a természetvédelmi, sem a környezetvédelmi ágazati altruista kereset törvényi beiktatása 
nem járt a civil szervezeti keresetindítások drasztikus növekedésével, így annak 
kiszélesítése – a jogintézmény gyakorlati megvalósulását vizsgáló szakirodalmi 
vélekedés alapján – valóban olyan esetekre reagál, amelyeknél kirívó mértékű a 
végrehajtási deficit.363 
 
3.3.2.3. Osztrák szervezeti reformok és az aarhusi követelmények 

Az aarhusi követelményeknek való osztrák megfelelést áthatotta annak kérdése, hogy 
összeegyeztethető-e a néha még a német rendszernél is szigorúbb szubjektív jogvédelmi 
célzatú fellépés feltételrendszere az uniós elvárásokkal. Az általános közigazgatási 
eljárási és perjogi szabályozás ismertetése kapcsán láthattuk, hogy bár bizonyos 
eszközökkel biztosított a fellépés lehetősége (például helyi polgári kezdeményezések 
esetén), mégis valószínűsíthető a tagállami jogvédelmi tradíciók és az uniós elvárások 
összeütközése. 
 
Az első, ennek kimondását célzó kezdeményezések érdekes módon nem az EuB előtti 
fellépést jelentették. Ausztria vonatkozásában az Aarhusi Jogkövetési Bizottsághoz tett 
bejelentéseket kell megemlíteni. Volt olyan vizsgálata az Aarhusi Jogkövetési 
Bizottságnak, amely nem jutott el a meg nem felelés formális kimondásához.364 2010-ben 
egy környezetvédelmi egyesület, szintén az Aarhusi Egyezmény 9. cikk (3) bekezdésében 
foglalt követelmények megsértése miatt ismét az Aarhusi Jogkövetési Bizottsághoz 
fordult. A bejelentés szerint az osztrák jogrendszer nincs összhangban az Aarhusi 
Egyezménnyel, mivel a környezeti hatásvizsgálaton kívüli eljárásokban az érintett 

                                                 
361 Gemeinde Altrip ítélet, C-72/12, EU:C:2013:712. 
362  Az Európai Bizottság kontra Német Szövetségi Köztársaság ítéletet, C-137/14, EU:C:2015:683, 28-35. pontjai. 
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nyilvánosság számára nem biztosítják az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést.365 Az 
Aarhusi Jogkövetési Bizottság végül arra a megállapításra jutott, hogy a környezeti 
hatásvizsgálatokon kívüli ágazati szabályok (hulladékgazdálkodás, természetvédelem) 
esetében nem elégséges az osztrák szabályozás által nyújtott garanciarendszer, amelyen 
a környezetvédelmi ombudsman léte sem változtat korlátozott fellépési lehetősége és a 
vizsgálat megindítása tekintetében fennálló mérlegelési joga miatt.366 
 
Az EuB esetjoga több tekintetben kihatott az osztrák szabályozásra és gyakorlatra. A 
salzburgi reptér ügyében (ld. 2.2.2.2. sz. pontban a Salzburger Flughafen ügyének 
elemzését) egyértelművé tette az EuB, hogy a hatásvizsgálat-köteles jelleget a tagállami 
küszöbértékek mérlegeléssel való megszabásánál nem állapíthatja meg olyan módon a 
tagállam, hogy azzal eleve kizárja a hatásvizsgálatot adott projekteknél (többfázisú 
projektek mentesítése, mivel ezek közül egyik sem eredményezi a gépmozgások 
számának legalább évente 20 000-rel való növekedését).367 Másrészt lefektette, hogy a 
reptér üzemeltetője köteles tűrni a hatásvizsgálat elvégéséből esetlegesen rá háruló 
kötelezettségeket, amely újfajta értelmezését jelentette az irányelvek fordított vertikális 
hatályára vonatkozó tilalomnak.368  
Az ügy jelentősége abból is fakad, hogy hasonló tárgyú ügy a legújabb magyar kúriai 
gyakorlatban is szerepel, amely követte az EuB által kimondott elvi jelentőségű 
tételeket.369  
 
A felperesi fellépés szempontjából lényegesebb a Gruber-ítélet, amelyben a szomszédok 
(potenciális szubjektív jogsérelmet szenvedők) jogorvoslati lehetőségének túlzottan 
korlátozott voltát mondta ki az EuB. A szomszédoknak (Gewerbeordnung tekintetében 
tágabb fogalom), valamint az „érintett nyilvánosság” azon tagjainak, akik megfelelnek a 
nemzeti jogban a „kellő mértékű érdekeltségre” vagy adott esetben a „jogsérelemre” 
vonatkozóan előírt feltételeknek, jogosultnak kell lenniük arra, hogy ilyen eljárás 
keretében keresetet indítsanak a hatásvizsgálat elvégzésének mellőzéséről szóló 
határozattal szemben (nem pusztán a végső engedélyezési határozattal szemben).370 
Érdekességképpen egyébként ennek lehetőségét bizonyos szempontból egy korábbi 
törvénymódosítás már biztosította. A jogalkotó 2012-ben a környezeti hatásvizsgálati 
törvény 3. §-ának új (7a) bekezdését iktatta be abból a célból, hogy jogorvoslati 
lehetőséget teremtsen az elismert környezetvédelmi szervezetek számára a negatív 
környezeti hatásvizsgálati megállapítási határozatok esetében – függetlenül attól, hogy a 
hatásvizsgálat az osztrák szabályozásban az engedélyezési eljárás integráns része. 
Ugyanakkor az „érintett nyilvánosság” fogalma mind a szubjektív, mind az objektív 

                                                 
365 Az Aarhus Jogkövetési Bizottság ACCC/C/2010/48. sz. jelentésének 70-81. pontjai. 
366 Uo. 72-74. pontok 
367 Salzburger Flughafen ítélet, C-244/12, EU:C:2013:203, 29-33. pontjai. 
368 Salzburger Flughafen ítélet, EU:C:2013:203, 46-47. pontjait 
369 A reptéri hatásvizsgálat elvégzésénak magyar összefüggésiről ld. bővebben Rozsnyai Krisztina-Szegedi László: A 
Kúria döntése a repülőtéri postai kicserélő üzem építési engedélyének jogszerűségéről − A környezeti hatásvizsgálat-
köteles jelleg, illetve a helyi önkormányzat kvázi ügyféli jogállása a közigazgatási hatósági eljárásban, In: Jogesetek 
Magyarázata, 2013/4. szám, pp. 48-59. 
370 Gruber ítélet, C-570/13, EU:C:2015:231, 50. pontja 
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alapon fellépő személyek adott köreit felöleli. Ezzel nem pusztán az altruista keresetek 
tekintetében mutatható ki az európaizálódást jelző fellépési kereteket kiszélesítő hatás. 
 
Ellentétben a német gyakorlattal a Szövetségi Közigazgatási Bíróság megtagadta a 
szlovák barnamedvék ügyében hozott ítélet irányelv-konform jogértelmezése alapján az 
Aarhusi Egyezmény 9. cikk (3) bekezdésének szellemében való kiterjesztő felfogású 
ítélkezés meghonosítását. Indokolásában a testület az EuB ítéletének azon részére 
támaszkodott, amely a nem kellőképpen konkrét jogosultságok okán megállapította a 
rendelkezés közvetlen hatályának hiányát.371 
 
3.3.2.4. A cseh megszorító gyakorlat továbbélése és meghaladása 

A cseh közigazgatási perjogi szabályozás alapján kialakult általános megszorító gyakorlat 
miatt − az EuB szerint − környezeti ügyekben csak az „érintett nyilvánosság” egy 
részének volt hozzáférése a bírói felülvizsgálathoz. Emiatt területhasználati engedélyezés 
esetén csak az ingatlantulajdonosoknak, azok bérlőjének, zajvédelmi, nukleáris és 
bányászati eljárásokban a beruházónak volt lehetősége azt kezdeményezni,372 míg a 
társadalmi szervezetek legfeljebb (saját) eljárási jogaik megsértése miatt léphettek fel.373 
Ennek következtében az EuB Csehország ellen a 2003/35/EK irányelv 10a. cikk (1)-(3) 
bekezdésének nem megfelelő átültetése miatt hozott ítéletet.374 A környezeti 
hatásvizsgálati törvény kapcsolódó módosítása a fejlesztési engedély tárgyában hozott 
döntés megtámadását a civil szervezetek számára attól függetlenül teszi lehetővé, hogy a 
korábbi engedélyezési eljárásban részt vettek-e, amellyel tulajdonképpen az eljárásjogi 
értelemben vett alanyi jogok sérelmétől függetlenítették a szervezeti fellépést (bár a 
hatásvizsgálati eljárás tekintetében vett részvételt megkövetelik).375 
 
Egyedi bírói döntések a szlovák barnamedvék ügyében hozott EuB ítéletre hivatkozva 
felülbírálták a bírói gyakorlat addigi fellépési kereteket megszorító álláspontját.376 
Összességében azonban a 2013-as adatok alapján változatlan jelleggel fennmaradt a bírói 
gyakorlatban, hogy a szervezetek alapvetően csak eljárási jogaik megsértésére hivatkozva 
léphettek fel eredményesen, de nem kifogásolhatták érdemben a (környezetvédelmi) 
anyagi jogi rendelkezések megsértését a megtámadni kívánt hatósági döntésekben, 
függeltenül a környezeti hatásvizsgálati törvény kapcsolódó módosításától.377 Sok 
tekintetben ez alapvetően az Alkotmánybíróság azon döntésével lehetett összefüggésbe 
hozni, amely szerint az egészséges környezethez való jog jogosultja csak természetes 
személy lehet. 

                                                 
371 A VwGH 2012. április 27-i, 2009/02/0239. sz. ítélete. 
372 A beruházó, illetve környezethasználó helyzetét érintő német dogmatikai álláspontot illetően ld. bővebben 
Murswiek, Die Verbandsklage, In: Die Verwaltung, Band 38. 2005, 268-279, p. 268. 
373 Ld. bővebben Justice and Environment: Selected Problems of the Aarhus Convention Application; 2009, Online 
elérhető, pp. 19-25. 
374 Bizottság kontra Csehország ítélet, C-378/09, EU:C:2010:337. 
375 Ld. a Cseh Köztársaság környezeti hatásvizsgálatokról szóló 2001. évi 100. törvényének 23. § (10) bekezdését, 
amely hatályos: 2009 decemberétől (ld. Justice and Environment: Report on Access to Justice, 2010, p. 50.). 
376 Ld. Cseh Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságának 2010. október 13-i, no. 6 Ao 5/2010. sz. ítéletét. 
377 Jan Darpö (ed.): Country Report for Czech Republic, 2013, pp. 13-15. 
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Ugyanakkor a cseh Alkotmánybíróság sem ragaszkodott bármi áron korábbi 
gyakorlatához. A szóban forgó 2014-es ügy az általános hatósági eljárási törvény 101a. 
cikkének általános hatályú aktusaival szembeni panaszjogra vonatkozott, amelynek 
kapcsán mind a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság, mind az Alkotmánybíróság korábban 
ragaszkodott az eddigi szubjektív jogvédelmi doktrínához. Ezt részben továbbra is 
fenntartották, de felülbírálva a korábbi gyakorlatot a cseh Alkotmánybíróság elismerte, 
hogy az egészséges környezethez való jog jogosultjai potenciálisan szubjektív 
jogsérelmet szenvedő természetes személyek által alkotott civil szervezetek is lehetnek. 
Ezek ebben a formában egyfajta tagvédelmi funkciót valósítanak meg, amely egyéb 
követelmények vizsgálatának szükségességével is együtt jár (pl. bejegyzett székhely az 
érintett településen, tagok érintett települési ingatlanokra vonatkozó földtulajdonosi, vagy 
egyéb dologi jogi jogosultságának igazolása, akár helyspecifikus fauna védelmére 
létrejött ad hoc csoportosulások fennállta).378 Ebben a tekintetben a testület hangsúlyozta, 
hogy az Aarhusi Egyezmény rendelkezéseiből továbbra sem tartja közvetlenül 
levezethetőnek a szubjektív jogsérelmet megalapozó jososultságokat, ugyanakkor az 
egyezmény-konform jogértelmezés miatt szükségesnek tartotta korábbi gyakorlatát 
felülvizsgálni.379 
 
3.3.2.5. A szlovák barnamedvék győzelme? 

Bár a Trianel-döntés a szlovák barnamedvék ügyében hozott ítéletnél380 időben később 
született, utóbbinak ugyanakkor a Trianel-döntés függvényében történő bemutatása 
lehetővé teszi egyfajta fejlődési ív felvázolását. Ezt követve az EuB kifejezésre juttatta, 
hogy a tagállami eljárásjogi szabályozásban meglévő korlátok ellenére, minél szélesebb 
körben kívánja elősegíteni az absztrakt elvárásokat tartalmazó Aarhusi Egyezmény 
tagállami kikényszerítését, függetlenül attól, hogy ezen elvárások közvetlen átültetése 
megtörtént-e az uniós jogba. Ráadásul szlovák barnamedvék ügyében hozott ítéletre 
egyértelműen reagált a bírói jogalkalmazás a régióban, még ha nem is mindig a felperesi 
fellépési kereteket kibővítő jelleggel. 
 
A kapcsolódó előzetes döntéshozatali eljárásban – amely a barnamedvét védő uniós 
szintű természetvédelmi rendelkezések megsértése miatt indult Szlovákiában – az EuB 
megvizsgálta, hogy az Aarhusi Egyezmény 9. cikk (3) bekezdésének van-e közvetlen 
hatálya, ha elmaradt a nemzeti, illetve az uniós szinten annak közvetlen átültetése. Saját 
esetjoga alapján a vegyes egyezmények adott rendelkezésének közvetlen hatályáról 
abban az esetben dönthet az EuB, ha az Unió már élt a rendelkezés szabályozási 
tárgyában jogalkotási jogkörével.381 Az Aarhusi Egyezmény 9. cikk (3) bekezdése esetén 
az EuB hatáskörének hiányát, egyúttal a jogalkotási jogkör kimerítésének elmaradását 

                                                 
378 Ld. a Cseh Köztársaság Alkotmánybíróságának 2014. május 30-i, I.ÚS 59/14 sz. határozatának 22-25. pontjai. 
379 Uo. 25. pontja 
380 Lesoochranárske zoskupenie VLK (Szlovák barnamedvék) ítélet, C-240/09, EU:C:2011:125. 
381 Merck Genéricos ítélet, C-431/05, EU:C:2007:496, 34-38. pontjai. 
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támasztja alá az uniós csatlakozási határozat mellékletének állásfoglalása.382 Emellett az 
Európai Bizottság máig elfogadásra váró irányelv-tervezete, valamint az a tény, hogy a 
barnamedvék védelme alapvetően a természetvédelmi anyagi jogi szabályok körébe 
sorolható, azt támasztja alá, hogy az Unió nem élt a kérdésben jogalkotási jogkörével. 
Ugyanakkor a környezetvédelemben az EuB gyakorlata megengedőbb, hiszen találunk 
arra is példát, így a ’l'étang de Berre’-ügyben, hogy attól függetlenül vizsgálta meg a 
környezetvédelmi tárgyú vegyes egyezmény rendelkezésének közvetlen hatályát, hogy 
elvégezte volna az adott szabályozási tárgyban a közösségi jogalkotási jogkör előzetes 
kimerítésének tesztjét.383 
A hatásköri aggályok384 tükrében még nyilvánvalóbb az EuB aktivista szemlélete, amely 
reagált az uniós, adott esetben pedig a tagállami jogalkotó késlekedésére. Ezzel 
kifejezésre juttatva, hogy mindenféleképpen elsőbbséget élvez az uniós jog végrehajtása, 
közvetve pedig az uniós érdekeket szolgáló eljárásjogi pozíciók biztosítása. Egyrészt nem 
ismerte el az Aarhusi Egyezmény 9. cikk (3) bekezdésének közvetlen hatályát, mivel nem 
tartalmaz világos és pontosan meghatározott kötelezettséget a bekezdés, amelynek 
végrehajtása vagy hatálya semmilyen későbbi aktusnak nincs alárendelve.385 Ugyanakkor 
az Aarhusi Egyezmény harmadik pillérével összefüggésben is kifejezte az EuB, hogy a 
nemzeti bíróságoktól megköveteli a nemzeti eljárási szabályok egyezmény-konform, 
ebből fakadóan kiterjesztő értelmezését, amely magában foglalja az uniós jog által 
biztosított jogok hatékony bírói védelmét, függetlenül attól, hogy a 9. cikk (3) 
bekezdésének közvetlen átültetése az uniós jogrendbe nem történt meg.386  
Változatlanul kérdéses, hogyan követelheti meg a kiterjesztő jogértelmezést az EuB a 
tagállami bíróságoktól, amennyiben a rendelkezés követelményeit azok közvetlen 
hatályú alkalmazásához eleve túlzottan absztraktnak tartotta. Ebben a tekintetben 
megfontolandó Jan Jans felvetése, amely szerint a túlzottan absztrakt megfogalmazás, 
mint a közvetlen hatályú alkalmazás akadálya hasonlóképpen ellenérvként szolgál az 
egyezmény-konform bírói jogértelmezéssel szemben is.387 
 
A szlovák törvényhozás módosítva a kapcsolódó általános hatósági eljárásjogi 
szabályozást a környezetvédelmi szervezetek számára csak az eljárásjogi kódex 
                                                 
382A Tanács 2005/370/EK határozatának melléklete szerint: “Az Európai Közösség különösen hangsúlyozza, hogy a 
hatályos jogi eszközök nem szabályozzák teljeskörűen az egyezmény 9. cikkének (3) bekezdésében meghatározott 
kötelezettségek végrehajtását, amennyiben magánszemélyek vagy a 2. cikk (2) bekezdésének d) pontjában szabályozott 
európai közösségi intézményektől eltérő hatóságok intézkedéseik és mulasztásaik miatti felelősségre vonására szolgáló 
közigazgatási és igazságügyi eljárásokra vonatkoznak, következésképpen a tagállamok felelősek ezen kötelezettségek 
teljesítéséért az egyezménynek az Európai Közösség általi jóváhagyása időpontjában, és felelősek maradnak 
mindaddig, amíg a Közösség, az EK-Szerződés alapján meglévő hatáskörét gyakorolva, el nem fogad közösségi 
jogszabályokat azon kötelezettségek teljesítésének szabályozásáról.” 
383 A ’l'étang de Berre’ ítélet, C-213/03, EU:C:2004:464, 39-48. pontjait. 
384 Ld. bővebben Schink, Alexander: Der slowakische Braunbär und der deutsche Verwaltungsprozess, Die öffentliche 
Verwaltung, Ausgabe 16/2012, 622-631, p. 625-626.; Eckes, Christina: Environmental Policy “Outside-In”: How the 
EU’s Engagement with International Environmental Law Curtails National Autonomy, EU Law qua Global 
Governance Law; German Law Journal, Vol. 13, No. 11, 2012, 1151-1176, p. 1168.). Walter ugyanakkor kifejezetten 
az Aarhusi Egyezményt tekintette korábban olyan példának, amelyben a szűkebb értelemben vett anyagi jogi és 
eljárásjogi rendelkezések már nem választhatóak el egymástól (Walter, 2005, p. 316.). 
385 Lesoochranárske zoskupenie VLK (Szlovák barnamedvék) ítélet, EU:C:2011:125, 45. pontja. 
386 Lesoochranárske zoskupenie VLK (Szlovák barnamedvék) ítélet, EU:C:2011:125, 37-43. pontjai.  
387 Ld. bővebben Jans, Jan H.: Who is the Referee? Access to Justice in a Globalised Legal Order: A Case Analysis of 
ECJ Judgment C-240/09 Lesoochranárske Zoskupenie of 8 March 2011 (May 7, 2011). Review of European 
Administrative Law, Issue 2011/1, 85-99, pp. 98-99. 
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résztvevői pozícióját biztosította, amely nélkülözte a jogorvoslati jogot.388 Fő kérdéssé 
ebből a szempontból az vált, hogy az ágazati szabályozás mit biztosít a szervezeteknek. 
A módosítások hatálya kiterjedt a természetvédelmi, környezeti hatásvizsgálati, 
gyorsforgalmi úthálózat építésének előkészítésére vonatkozó törvényekre. Az ennek 
kapcsán is megindult 2013/2034. számú kötelezettségszegési eljárás alapján kibővítették 
a kötelezően alkalmazandó hatásvizsgálatok körét, valamint az érintett nyilvánosság 
jogorvoslati jogát is, mind a screening szakasz alatti döntésekre, mind a végső 
jelentésre.389 Emellett a magyar szabályozáshoz képest a megvalósítás későbbi építési és 
a használatba vételi eljárási szakaszaira is kiterjed a fellépési lehetőség az építési 
szabályozás módosításával, valamint a nem-ügyfelek fellépési lehetőségét is tágabbra 
szabták.390 
 
3.3.2.6. Magyar jogegységi határozatokon innen és túl 
 
Magyarországon az Aarhusi Egyezmény átültetése viszonylag korán, már 2001-ben 
megtörtént.391 A 2003/35/EK irányelv átültetése közvetlenül nem járt a korábban hatályos 
Áe., a Ket., vagy a Kvtv. 98. §-ának módosításával, bár megjelent az annak célkitűzéseit 
átültető ágazati kormányrendelet392. A bírói gyakorlat egy ideig egyezmény-konform 
módon alkalmazta a magyar jogot − így tekintettel az egyezményt kihirdető törvényre −, 
kiterjesztő felfogásban biztosította a civil szervezetek fellépését.393 
 
A környezetvédelmi ügyekben az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés hazai 
érvényesítésének fő dilemmája, ahogyan arra a Legfelsőbb Bíróság 4/2010. KJE számú 
közigazgatási jogegységi határozata is rámutat, a környezetvédelmiként elismert ügyek 
bírói meghatározásából fakad. E határozatok ugyanis adott ügyek környezetvédelminek 
minősítése során a környezetvédelmi hatóságként, vagy szakhatóságként való eljárást 
tették meg döntő tényezőnek.394 A 4/2010. KJE ugyanakkor kizárta a szervezetek ügyféli 
jogállásának elismerését − a természetvédelmi hatósági ügyek kivételével − egyéb nem 
környezetvédelmi tárgyú hatósági ügyekben, mivel az contra legem jogalkalmazáshoz 
vezetne, ha annak hiányában biztosítanák az ügyféli jogállást, hogy egyéb jogszabályok 
                                                 
388 Ld. a Szlovák Köztársaság a közigazgatási eljárásról szóló 1967. évi 71. törvény 15a. cikkét. 
389 Ld. a Szlovák Köztársaság környezeti hatásvizsgálatról szóló szóló 2006. évi 24. törvényt módosító 2012. évi 360. 
törvényt (2012. szeptember 19.) 
390 Pagácová, Jana: Slovakian changes to environmental impact assessments, CMS Cameron McKenna Slovakia, Jan 
2015, Online elérhető. 
391 2001. évi LXXXI. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak 
a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. 
június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről 
392 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról. 
393 A magyar jogalkotói és jogalkalmazói lépésekről ld. bővebben Rozsnyai Krisztina: A barnamedve esete a 
szalámival: A közigazgatási jog a nemzetközi jog és az európai jog kölcsönhatásainak terében - az érintett nyilvánosság 
hatósági eljárásba történő bevonásának példáján keresztül, in: Fazekas Marianna (szerk.): Új generáció a 
közigazgatástudományok művelésében. Budapest (ELTE ÁJK) 2013b, Online elérhető, pp. 255-271. Tágabb 
értelemben az aarhusi követelméneknek való magyar megfelelésről ld. Hoffman István: Access to Justice in 
environmental matters in Hungary, In: Veronika Tomoszková (ed.): Implementation and Enforcement of EU 
Environmental Law in the Visegrad Countries, Palacký University, Faculty of Law, Olomouc, 2014, pp. 273-286. 
394 A Legfelsőbb Bíróság 4/2010. számú közigazgatási jogegységi határozata a civil szervezetek kereshetőségi jogáról 
a környezetvédelmi ügyekben, amely kizárta a korábbi 1/2004. számú közigazgatási jogegységi határozat 
alkalmazhatóságát. 

http://www.lexology.com/647/author/Jana_Pag_cov_/
http://www.lexology.com/contributors/647/
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arról rendelkeznének, hogy az azokban nem szabályozott kérdésekben a 
környezetvédelmi törvény rendelkezéseit kellene alkalmazni.395 
Problémás, hogy ezzel a környezetvédelmiként elismert ügyek köre szükségszerűen 
változott és változik. Különösen nagyobb volumenű létesítmények engedélyezésénél 
vetődik fel, hogy a környezetvédelmi kérdések nem feltétlenül a szakhatósági eljárásban, 
hanem az építési engedélyezési eljárást megelőző egységes környezetvédelmi engedélyek 
iránti eljárásban dőlnek el. Felmerülhetnek olyan környezetvédelmi érdekek, amelyek 
érvényesítése civil szervezetek által szükséges lehet az engedélyezési láncolat egyes nem-
környezetvédelmi szakaszaiban is.  
A Legfelsőbb Bíróság nem ismerte el a környezetvédelmi szervezet ügyféli jogállását a 
repülőtér létesítési engedélyezési eljárásában, mint közlekedési hatósági eljárásban, 
amelynek célja, hogy összegezze, és helyszíni szemlével igazolja az egyes eljárások 
eredményeit, ha ezt megelőzően külön környezetvédelmi engedélyezési eljárást kellett 
lefolytatni.396 Az egységes környezetvédelmi engedélyt megtámadó civil szervezet nem 
tudja az építési engedélyt megtámadni, ami ezáltal jogerős lesz. Amíg az egységes 
környezetvédelmi engedély jogsértő volta megállapításra kerülne, az épület jogszerűen 
felépül, mert a végrehajtható határozat alapján történt.  
Ez különösen környezeti hatásvizsgálatok kapcsán problémás a tagállamok által folytatott 
ún. „szalámizási” technika397 miatt. Ennek keretében egyébként hatásvizsgálat-köteles 
projekteket – a hatásvizsgálat elkerülése céljából, ezzel megkerülve az uniós szabályozás 
célját – több részprojektre tagolnak, amelyek egyébként együttesen jelentős hatást 
gyakorolhatnak a környezetre. Az EuB ítélkezési gyakorlata ennek 
megakadályozásaképpen – függetlenül a részprojektekre történő felosztástól − elvárja a 
több projekt által a környezetre gyakorolt hatásoknak a halmozott figyelembevételét.398 
Magyar részről a ferihegyi repülőtéren megvalósított postai kicserélő üzem ügye399 
kapcsolható ehhez a jelenséghez, amelyben az eljáró bíróság nem vitatta a hatásvizsgálat 
elmaradását. Egy hasonló tárgyú, osztrák repülőtér bővítési munkálatai kapcsán hozott 
ítéletével ugyanakkor az EuB kifejezte abbéli igényét, hogy a tagállami jogalkotó és 
jogalkalmazó a hatásvizsgálat-köteles jelleg megítélésekor komplex – a mennyiségi 
küszöbértékeken túlmutató − módon vegye figyelembe a beruházás egyes hatásait is.400 
A kicserélő üzem elkülönített engedélyezési szakaszként való kezelése, amely során a 
kötelező környezeti hatásvizsgálat elmaradását rögzítő szakhatósági döntés jogszerűsége 
a magyar eljárási szabályozásban nem vethető fel – vitathatóvá teszi az uniós jogi 
célkitűzéseknek való maradéktalan megfelelést.401 Ugyanakkor jelzi ennek a deficitnek a 
felismerését, hogy a magyar jogalkotó is igyekszik az engedélyezési láncolat különböző 

                                                 
395 KJE 4/2010. III. pontja. 
396 Legf. Bír., Kfv. IV. 37.448/2008/6. 
397 Ld. bővebben Justice and Environment: Report on Access to Justice in Environmental Matters, 2010., Online 
elérhető, p. 29. 
398 Ld. az EuB kapcsolódó esetjogát: Bizottság kontra Írország ítélet, EU:C:1999:431, 76. és 82. pontjai; CODA ítélet, 
C-142/07, EU:C:2008:445, 44. pontja; Umweltanwalt von Kärnten ítélet, C-205/08, EU:C:2009:767, 53 pontja; Paul 
Abraham ítélet, C-2/07, EU:C:2008:133, 27. pontja; Brussels Hoofdstedelijk Gewest ítélet, C-275/09, EU:C:2011:154, 
36. pontja. 
399 Kúria, Kfv. 37.221/2012/6.   
400 Salzburger Flughafen ítélet, EU:C:2013:203, 32-35. pontjai. 
401 Ld. bővebben Rozsnyai-Szegedi, 2013, pp. 48-59. 
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szakaszaiban az ügyféli minőséget kiterjesztő jelleggel figyelembe venni.402 Felvetődik a 
környezetvédelmi ügy értelmezési dilemmája a legutóbbi szervezetátalakítások kapcsán 
is, amely során megtörtént a környezetvédelmi felügyelőségek integrálása a megyei 
kormányhivatalokba.403 
 
A környezetvédelminek tekintendő eljárások, illetve eljárási szakaszok kiterjesztő 
megközelítését pedig alátámasztja az Aarhusi Egyezményt kihirdető magyar törvény, a 
környezetvédelmi kódex, valamint az EuB esetjoga is. A magyar kihirdetési törvény 2. 
cikk (2) bekezdésénél a környezetvédelmi információk körének kifejezetten tág 
meghatározásával, a környezetvédelmi törvény pedig a 3. § (1) bekezdése alapján ezt 
azzal erősíti meg, hogy az egyes környezeti elemekre vonatkozó külön törvények 
rendelkezéseit a környezetvédelmi törvény rendelkezésével összhangban állónak mondja 
ki. Az EuB is a környezeti hatások körét tágan értelmezve (projekt emberekre, állat- és 
növényvilágra, talajra, vízre, levegőre, éghajlatra és a tájra vagy a kulturális örökségre 
gyakorolt hatása) jutott arra a következtetésre, hogy a környezeti hatás esetében, nemcsak 
a tervezett építési munkálatok hatásait, hanem elsősorban a megvalósítandó projekt 
hatásait is figyelembe kell venni.404  
Ugyanakkor a legfrissebb bírósági gyakorlatban már találunk arra is példát, amely során 
a bíróság az irányelv megalkotójának eredeti célkitűzését értékelve − a közvetett hatály 
elve alapján − mondta ki az összekapcsolódó (akár csak megvalósítani szándékozott) 
létesítményi szakaszok környezeti terhelésének kumulatív figyelembevételi 
kötelezettségét.405  
Hasonlóképpen mondta ki a Kúria a salzburgi reptér ügyében hozott EuB ítélet alapján, 
hogy az ügyben érintett magyar reptér üzemeltetőjének tűrnie kell az esetlegesen el nem 
végzett hatásvizsgálat utólagos elvégzését, amely az osztrák mellett magyar 
újraértelmezése is az irányelvek fordított vertikális követlen hatályára vonatozó 
tilalomnak.406  
 
Az aarhusi „ellenszél” több alapvető jelentőségűnek tartott tagállami perjogi dogmatikai 
elem újragondolását tette szükségessé. Vonatkozik ez a német Schutznormlehre-re 
környezetvédelmi ügyekben, a szomszédjogi perjogi pozícióra az osztrák és cseh 
engedélyezési eljárásokban. Átalakult a szlovák szabályozás és közvetlenül visszahatott 
az EuB szlovák barnamedvék ügyében hozott döntése a szlovák jogalkotásra, sőt utóbbi 
döntés határokon átívelő jelentőségűvé vált. Magyarország helyzete az átfogó ágazati 
kódex megléte okán egyedülálló, így a fő feladat a jogalkalmazói (bírói) gyakorlatra 
hárult, hogy az abban megfogalmazott, szükségszerűen átfogóbb tartalmú 
rendelkezéseket értelmezze. 
 

                                                 
402 Az építési ágazatban megtett jogalkotói lépésekről ld. bővebben Rozsnyai, 2004, p. 269. 
403 Az integráció ezen összefüggésiről ld. bővebben Szamek Gabriella: A környezetigazgatás átalakítása, Ars Boni 
elektronikus folyóirat, 2015. július 27., Online elérhető. 
404 Paul Abraham ítélet, C-2/07, EU:C:2008:133, 44. pontja. 
405 Kúria, Kfv.III.37.835/2012/7.  
406 Kúria, Kfv.II.38.010/2013/15. 
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3.3.3. A határon átnyúló hatásvizsgálat lefolytatásának szabályozása 

3.3.3.1. Az Espoo-i Egyezmény jogvédelmi keretei  

Egyes esetekben a vizsgálandó környezeti hatások szükségszerűen több államot 
érintenek, így felmerül a kérdés, hogy milyen követelményeket tartalmaz az Espoo-i 
Egyezmény, amely az országhatáron átterjedő környezeti hatásvizsgálatok szabályait 
rendezi. Összehasonlítva az aarhusi szabályozási rezsimmel, hasonlóképpen alakul 
annak szerkezete, mivel az espoo-i követelményeket kihirdető jogszabály mellett, 
annak átültetése megtörtént az Unió másodlagos jogába, illetve a tagállami 
jogrendszerekbe.407 Ugyanakkor a kapcsolódó rendelkezések tágabb teret hagynak 
arra, hogy az érintett államok − a kibocsátó, valamint hatásviselő felek − egymás 
közötti megállapodásaikban rendezzék a lefolyó hatásvizsgálatnak, és a nyilvánosság 
(„egy vagy több jogi személy”) bevonásának részletszabályait.  
 
Az espoo-i követelmények alapján a hatásviselő fél nyilvánosságának jogorvoslati 
joga aarhusi értelemben kevésbé merülhet fel, másrészt a nyilvánosság bevonása, 
egyúttal ügyféli jogok biztosítása főszabály szerint a kibocsátó, valamint hatásviselő 
felek közös felelőssége. Erre utal az Espoo-i Egyezmény 3. cikk (8) bekezdése, amely 
szerint a hatásviselő államnak kell elsősorban arról gondoskodnia, hogy nyilvánossága 
megfelelő információkhoz jusson és nyilatkozatait a tervezett tevékenységekkel 
kapcsolatban megtehesse, valamint ezek eljuttatásáról gondoskodjon a kibocsátó állam 
számára. Hasonlóképpen rendelkezik a 4. cikk (2) bekezdése is, amely szerint a 
hatásviselő állam gondoskodik a saját nyilvánossága számára nyilatkozataik 
megtételéről, és annak a kibocsátó állam hatóságainak való eljuttatásáról: közvetlenül 
a kibocsátó állam hatóságainak, vagy magának a kibocsátó államnak, lehetőleg a végső 
döntés meghozatala előtt. Következésképpen már csak a szabályozás tárgyából 
fakadóan is, e területen sokkal erősebben érvényesül az egyes államok közötti 
együttműködési rezsim, valamint – amennyiben ilyen létezik – a bilaterális 
együttműködési keretek igénybevétele.  
 
Az espoo-i követelményekkel összhangban módosított uniós szabályozás is 
viszonylag széles körben határozza meg az „érintett” tagállamokkal szembeni 
elvárásokat, amely a közös felelősség szerinti megközelítést követi. Ugyanakkor 
bizonyos rendelkezések szóhasználata is már arra utal, hogy a hatásviselő állam 
nyilvánosságának eljárási jogait a hatásviselő állam, annak hatóságai hivatottak 
biztosítani. A 2011/92/EU irányelv 7. cikk (3) bekezdés b) pontja szerint az érintett 
                                                 
407 Ld. bővebben a Tanács 97/11/EK irányelve által módosított 85/337/EGK irányelve az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról, valamint az ennek rendelkezéseit átvevő 2011/92/EU irányelv (2014. 
április 16.). Német részről 2002. augusztus 8-án történt meg a ratifikálás, az espoo-i követelményeket a környezeti 
hatásvizsgálati törvény [UVP-G (BGBl. I. S. 94) 9a-9b. §-ai] ültette át. Osztrák részről 1994 júliusában történt meg a 
ratifikálás (BGBl. III Nr. 201/1997), az espoo-i követelményeket a környezeti hatásvizsgálati törvény (UVP-G 10. §-
a) ültette át; Cseh részről 2001. február 26-án történt meg a ratifikálás; Szlovák részről 1999. november 19-én történt 
meg a ratifikálás; Magyar részről 148/1999. (X. 13.) Korm. rendelet az országhatáron átterjedő környezeti hatások 
vizsgálatáról szóló, Espooban (Finnország), 1991. február 26. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről és a 314/2005. 
(XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 13-
15. §-ait.  
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(kibocsátó és hatásviselő) tagállamok együttes felelőssége az (érintett) nyilvánosság 
megfelelő részvételének, tájékoztatásának biztosítása, valamint az esetleges 
észrevételek eljuttatása a konzultációra kijelölt hatóságoknak. Az 2011/92/EU 
irányelv 9. cikk (2) bekezdése szerint pedig a konzultációra kijelölt hatóság 
gondoskodik az esetleges határozathozatal esetén azoknak a tagállamoknak a 
tájékoztatásáról, amellyekkel a 7. cikk értelmében konzultáltak. Ezen túlmenően pedig 
már a konzultációban részt vevő (hatásviselő) tagállam biztosítja, hogy ezen 
információkat (határozat tartalma, nyilatkozatok és aggályok figyelembe vételére való 
utalás, kedvezőtlen hatások mérséklésére tett intézkedések) a megfelelő módon, a saját 
területén lévő érintett nyilvánosság rendelkezésére bocsássák. 
 
3.3.3.2. A hatásviselő állam nyilvánosságának jogorvoslati joga 

A jogorvoslati jog megléte és gyakorolhatósága is a tájékoztatási gyakorlattól függ a 
hatásviszsgálati eljárás végén, de az esetleges keresetindításra vonatkozó 
rendelkezéseket még nem találunk a hatásviselő állam (érintett nyilvánossága) és a 
kibocsátó állam igazságszolgáltató fórumai között. 
 
Az egyes államok átültetési gyakorlatát vizsgáló tanulmány is egyértelművé teszi, 
hogy kibocsátó államként számos „Szerződő Fél” (egyúttal uniós tagállam, köztük 
Magyarország) a hatásviselő fél nyilvánosságának azonosítását, annak tájékoztatását 
a hatásviselő állam felelősségi körébe tartozó kérdésnek tekinti.408 Következésképpen 
ennek rendezése, a kapcsolódó nemzetközi és uniós elvárásoknak való megfelelés a 
hatásviselő fél jogi szabályozásától és gyakorlatától függ, bár számos esetben – ahogy 
a tárgykör egyéb részletkérdéseiben is – két-, vagy többoldalú egyezmények409 
irányadóak.410 Ráadásul a korábbi 85/337/EK, jelenleg hatályos 2011/92/EU irányelv 
vonatkozó rendelkezéseivel szembeni alapvető követelményeket az EuB esetjoga még 
kevésbé dolgozta ki.411 Következésképpen abban a tekintetben, ami az esetleges 
keresetindítás során alkalmazandó rendelkezéseket illeti, az uniós és tagállami 
szabályozás vonatkozó Espoo-specifikus rendelkezései irányadóak. Ugyanakkor ez 
annak a veszélyével is jár, hogy a tagállami szabályozás szintjén eleve meglévő 
hiányosságokat átörökítik a határon átnyúló jelleggel lefolytatott hatásvizsgálatokra is.  
 
3.3.4. Összegzés 

Az aarhusi követelmények másodlagos uniós jogforrásokba való átvétele csak részben 
folyt le, így azok érvényesülése csak bizonyos uniós szabályozási területekre terjed ki. 
                                                 
408 United Nations Economic Commission for Europe: Review of the Implementation of Espoo Convention (2006-
2009), 2011., Online elérhető, p. 11.  
409 Ld. példaként Abkommen zwischen der Regierung der Slowakischen Republik und der Österreichischen 
Bundesregierung über die Umsetzung des Übereinkommens über die Umweltverträglichkeitsprüfung im 
grenzüberschreitenden Rahmen (2005. február 1-i szövegváltozat, BGBl. III Nr. 1/2005) 
410 United Nations Economic Commission for Europe: Review of the Implementation of Espoo Convention, Online 
elérhető, p. 11. 
411 A Bíróság kifejezetten határon átnyúló hatásvizsgálatok kapcsán elutasította azt a tagállami álláspontot, amely 
hatásvizsgálat lefolytatását csak a tagállami határ mentén fekvő régiókban megvalósuló projekt esetén tartotta 
szükségesnek (ld. Bizottság kontra Belga Királyság ítéletet, C-133/94, EU:C:1996:181, 51-53. pontokat). 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2005_III_1
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Ennek ellenére az aarhusi követelmények a tagállami jogvédelmi funkció átalakulása 
irányába hatnak. Tagállami szinten ugyanis a leglátványosabb módon a környezetvédelmi 
területen került sor a bíróságok előtti egyéni és kollektív fellépési keretek kiszélesítésére. 
Ebben elengedhetetlen szerepe volt az aarhusi fellépési követelmények EuB általi 
kiterjesztő értelmezésének. Az így kifejezésre juttatott uniós igények több esetben is 
szembe kerültek a tagállami eljárási és perjogi tradíciókkal, amelyre tagállamonként más-
más módon reagált a bírói esetjog. Bizonyos luxemburgi esetjogi megállapítások így 
önálló életre keltek, és több tagállam bírói gyakorlatában is megjelentek hivatkozási 
alapként. Az aarhusi követelmények érvényre juttatásában, vagy éppen annak 
megakadályozásában lényeges szerepet játszanak a tagállami alkotmánybíróságok is. Az 
Espoo-i Egyezmény miatt a határon átnyúló fellépési formák is kezdenek elterjedni, ám 
a gyakorlatban egyelőre még kisebb a jelentőségük.  
 
3.4. A versenyjogi jogvédelem és a fogyasztóvédelem átalakulása 
 
A környezetvédelmen kívüli esetek az objektív fellépés további példáit szolgáltatják, bár 
néha a közigazgatási bíráskodás kereteit már túllépve. Tekintettel erre, ebben a részben 
átfogó elemzés helyett pusztán egyfajta bepillantást kívánok adni a közösségi részvétel 
formáiba a tagállami jogrendszerek versenyjogi, fogyasztóvédelmi szabályozásának 
ismertetésével. Emellett egyértelmű, hogy a fellépési lehetőségek uniós jog általi 
kiszélesítése e területen is alapvetően a határon átnyúló fellépés lehetővé tételével ment 
végbe a leglátványosabb módon. 
 
3.4.1. A versenyjogi és fogyasztóvédelmi fellépés tagállami keretei 

A versenyjogot a szakpolitikák anyajogának tekinthetjük, amely uniós szinten a 
legnagyobb hagyományokra tekinthet vissza. A környezetvédelemi szervezetek 
közérdekű fellépése a tágabb értelemben vett társadalmi vagy helyi közösség, és egyes 
élőlények védelme érdekében történik meg. A versenyjog szabályai a verseny 
folyamatának védelmét szolgálják a fogyasztói jólét maximalizálása érdekében.412 Ennek 
okán hasonló problémát vet fel a tágabb értelemben vett verseny védelme is, hiszen annak 
megvalósításáért felelős hatósági fellépés mellett általában nehéz olyan személyi körnek 
a behatárolása, aki saját jog- vagy érdeksérelmére hivatkozva potenciális felperesként 
felléphetne. Ám az egyes ágazati rendelkezések lehetőséget adnak kevésbé absztrakt 
fogyasztói érdekek védelmére, illetve egyéb érdek- vagy tagvédelmi célú fellépésre is, 
amely esetekben már megvalósul egyes egyének, vagy egy jobban körülhatárolható 
személyi kör jogsérelme. A közérdek helyébe ilyenkor a tagsági-, vagy közösségi érdek 
lép és annak képviselete. Így kérdés az is, hogy milyen a tagok és a szervezet közötti 
viszony, illetve a szervezet érdekképviseletének terjedelme és tartalma, hiszen e területen 
tagvédelmi (kamarai) keresetek is fellelhetőek. Következésképpen nem lehet élesen 

                                                 
412 Whish, Richard: Versenyjog, HVG-ORAC, Budapest, 2010, p. 1.  
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elválasztani a fogyasztóvédelmet és a versenyjogot, amelyre elvi jelleggel utalnak a 
kapcsolódó törvények is.413 
 
Emellett a versenyjog egy olyan terület, ahol egyértelműen keverednek egyes 
alágazatokban a közvetlen és közvetett végrehajtás elemei is. A kartelljogban, a 
fúziókontroll során, az állami támogatások jogában, valamint a dömpingellenes 
eljárásokban a tagállami végrehajtás, ezzel együtt pedig az annak aktusaival szembeni 
jogvédelem feltételrendszere eltérő részletességgel kidolgozott. Tagállami szinten a 
kartelljogi eljárás és az uniós versenyhatósági fellépés az Európai Bizottság részéről 
értelemszerűen kiegészíti egymást a versenytorzítás által érintett piac, illetve piaci 
szegmens kiterjedésének megfelelően. A fúziókontroll tekintetében, ha az összefonódás 
csak adott tagállamok piacát érinti, intézményesítésre került egy áttételi eljárás az 
illetékes tagállami hatóságokhoz. Az Európai Bizottság állami támogatásokat érintően 
meghozott döntéseinek címzettje alapvetően az érintett tagállam, hiszen ezen alágazat 
eljárásrendje szerint az érintett tagállamoknak kell az Európai Bizottság számára 
bejelenteni a támogatást, vagy ez megtörténhet az érdekelt felek bejelentése alapján is. A 
döntési jogosultság ugyanakkor elsősorban a közvetlen végrehajtásért e tekintetben 
felelős Európai Bizottságot illeti meg. Végül a dömpingellenes eljárásokban is az uniós 
szint kapja a fő szerepet vámok kiszabásával, valamint ezen alágazat közös vámpolitikai 
érintettsége miatt is az e körben kibocsátott aktusokkal szembeni jogvédelem is 
alapvetően a közvetlen végrehajtással összefüggésben kerül majd tárgyalásra (ld. 4.2.1.-
4.2.4. sz. pontokat).   
 
A tagállami szintű felperesi fellépés kiszélesítése, annak szubjektív jogvédelmi 
intézményesítése vagy kollektív alapú kiszélesítése nem köthető egyértelműen a 
versenyjogi és fogyasztóvédelmi területen egyetlen jogi aktushoz, ahogyan a 
környezetvédelmi területen az Aarhusi Egyezményhez. Megjelenik egyes tagállamokban 
az Unió hatása a tagállami panaszosi, valamint a bejelentői státusz megerősítésével, 
amely részben az Európai Bizottság gyakorlatát (ld. 4.2. sz. részt) vette alapul. E 
szereplők versenyhatósági eljárásba való bevonásának és eljárási jellegű jogainak 
intézményesítésével erősödött a közérdekű fellépés. Ehhez kötődött néhol a Bizottság 
által bevezetett formális és nem formális panaszok intézményesítése is.414 Emellett 
legfőképpen a hálózatos iparágakban figyelhető meg, hogy az EuB esetjoga több régióbeli 
állammal összefüggésben a puszta gazdasági érdeken alapuló hatósági (ügy)félként, 
valamint közigazgatási perben félként való elismerést biztosította, ezzel pedig felülírta az 
ezt általában megtagadó tagállami jogalkotói akaratot, legfőképpen pedig jogalkalmazói 
(bírói) gyakorlatot. Végül leglátványosabban kifejezetten a fogyasztóvédelmi ágazatban 
jelenik meg az Unió e területen való hatása, amellyel intézményesítette a határon átnyúló 
fogyasztóvédelmi fellépést a 98/27/EK irányelv, majd a 2009/22/EK irányelv révén. 

                                                 
413 Így a Tpvt. preambuluma deklarálja, hogy a fogyasztók érdeke megköveteli, hogy az állam jogi szabályozással 
biztosítsa a gazdasági verseny tisztaságát és szabadságát. 
414 Ennek kapcsán kimutatható bizonyos esetekben a Szerződések 81. és 82. cikkei alapján a Bizottság panaszkezelséi 
eljárásáról szóló közleményének (HL, C101, 2004. április 27.), valamint a kapcsolódó eljárási rendeleteknek a hatása 
(ld. bővebben 4.2.1. pontot). 
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Ennek célja az volt, hogy az Unió egész területén biztosítható legyen az adott tagállamban 
való fellépés más tagállamokban honos elismert szervezetek fellépésével, ha a visszás 
gyakorlat hatása a honosságot biztosító tagállamhoz képest egy másik tagállamban jelent 
volna meg. E változások iránya mára pedig leginkább a kollektív igényérvényesítési 
formák meghonosítása irányába mutat, amely túlnövi a fogyasztóvédelmi és a 
közigazgatási bírósági kereteket is.  
 
3.4.1.1. A német versenyjogi és fogyasztóvédelmi fellépési keretei 

A két német versenyjogi tárgyú törvény külön-külön, de ugyanazon feltételek szerint 
biztosítja a fellépés lehetőségét. Ugyanakkor ágazati és tagállami jellegzetességként 
mindenképpen meg kell jegyezni, hogy ezen a területen főszabály szerint a rendes 
bíróságok járnak el Németországban, de amint említésre került, ezen ágazatokban a 
kiszélesítés tendenciája sem feltétlenül a közigazgatási bíráskodáshoz kötődik.415 
Fórumrendszer szempontjából a tartományi bíróságok (Oberlandgerichte) és a 
Szövetségi Legfelsőbb Bíróság Kartell Tanácsa (Kartellsenat des Bundesgerichtshofs, 
BGH) jár el. E döntés, ami alapvetően a polgári bíróságok hatáskörébe utalja ezeknek az 
ügyeknek az eldöntését, azzal is összefüggésben van, hogy biztosítsák a jogegységet az 
adott jogterület felett, amelyet alapvetően a határozatlan jogfogalmak jellemeznek 
(unbestimmter Rechtsbegriff).416 
 
Ennek megfelelően, aki tisztességtelen piaci magatartást (Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb, UWG) vagy versenykorlátozó magatartást (Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen, GWB) tanúsít, azzal szemben abbahagyásra kötelezés 
(Beseitigung), ill. ismétlődés veszélye mellett az attól való további tartózkodás 
(Unterlassung) iránt lehet pert indítani. A feljogosítottak köre négy kategóriába 
sorolható.417 Ez jelenti egyrészt a versenytársakat (és GWB szerint az egyéb piaci 
résztvevőket). Másrészt olyan jogképes szervezeteket, melyek megfelelnek az alábbi 
feltételeknek: (1) céljuk az ipari (kereskedelmi) és önálló szakmai érdekek előmozdítása, 
(2) amennyiben jelentős számú vállalkozó taggal bírnak, (3) akik árukat és 
szolgáltatásokat ugyanazon a piacon ugyanolyan, illetve hasonló módon hoznak 
forgalomba, (4) amennyiben a szervezetek, különösen személyi, tárgyi, pénzügyi 
jellemzőik alapján, abban a helyzetben vannak, hogy a fenti érdekeket védjék 
alapszabályi feladatukat teljesítve, (5) amennyiben a tisztességtelen piaci vagy 

                                                 
415 A német jogfelfogás ezt a területet alapvetően a magnjogi területhez kötődőnek tartja annak gazdasági 
beágyazottsága miatt, amelyet viszatükröz a törvényi szabályozás is. A (német) GWB (2015. július 15-i 
szövegváltozata szerint; BGBl. I S. 1245, 1265) 87. §-a alapján megfelelő eltérésekkel alkalmazzák a német polgári 
perrendtartás (Zivilprozessordnung) szabályait, de GWB 70. §-a szerint a VwGO vizsgálati elve érvényesül az ún. 
panaszeljárás tekintetében. 
416 A német joggyakorlat az ún. határozatlan jogfogalmak (unbestimmter Rechtsbegriff) felülvizsgálhatósága keretében 
az alábbi tesztet alkalmazza: ahol a határozatlanság bármilyen foka mellett is csak egyetlen helyes – következésképpen 
jogszerű – döntés hozható, akkor a hatóságoknak nincs értelmezési mozgásterük, így döntésük a bíróság által 
felülvizsgálható. Ha azonban több helyes – következésképpen jogszerű – döntés képzelhető el, akkor a bírói 
felülvizsgálat csak arra terjedhet ki, hogy a jogalkalmazói értékelés jogilag képviselhető-e. Ugyanakkor a német 
jogirodalom sem tette teljes mértékben magáévá ezt az okfejtést (ld. bővebben a tesztről Detterbeck, Steffen: 
Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht, München, 2005, § 8. Rn. 352-358.). 
417 Ld. UWG (2013. október 9-i szövegváltozat szerint; BGBl. I S. 3714, 3716) 8. §-át, valamint a GWB 33. §-át. Az 
utóbbi törvény esetében a versenytársak körét kiegészítik az egyéb piaci szereplők is.  

https://www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl115s1245.pdf#page=21
https://www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl113s3714.pdf#page=3
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versenykorlátozó magatartás tagjaik érdekeit érinti. Harmadrészt – ami visszautal a már 
a bevezetőben említett fogyasztóvédelemhez fűződő szoros viszonyra és a határon 
átnyúló fellépés lehetővé tételére – a fogyasztóvédelmi törvény szerinti 
követelményeknek418 megfelelnek, valamint a határon átnyúló altruista fellépést lehetővé 
tevő 2009/22/EK irányelv követelményeit kielégítő más tagállambeli szervezetek is 
felléphetnek. Jelzésértékű módon a kapcsolódó törvényi szabályozás vélelmezi a 
közpénzből támogatott fogyasztóvédelmi szervezetek esetében azt, hogy megfelelnek e 
követelményrendszernek.419 Végül általános jelleggel ide sorolja az UWG a (területi) 
iparkamarákat, illetve a Szövetségi Ipari- és Kereskedelmi Kamarát.  
 
Egyértelmű a szabályozás alapján, hogy az egyfajta ágazati érintettséget, valamint az 
ehhez kapcsolódó legfontosabb alapkövetelményeket fekteti le. A fellépési feltételek 
világos célja, hogy az adott szervezetek képviseljék a piaci szereplők érdekeit. 
Ugyanakkor a bírói esetjog pontosította, milyen kívánalmaknak kell megfelelnie a 
gazdasági alapon egyfajta szubjektív érintettséget felmutatni képes versenytársaknak, de 
az objektív jogvédelmi célzattal fellépni kívánó szervezeteknek is, amely utóbb részben 
a törvényi rendelkezések része lett. A Schutznormlehre dogmatikai hatása itt is 
megfigyelhető, ugyanakkor a bírói gyakorlat idővel már uniós jogi alapon az EUMSz. 
101. cikkét tekintette a védőnormának.420 
E pontosítás keretében egyértelművé tették, hogy a versenytársi fellépés feltétele az 
érintett piacon való verseny lényeges mértékű befolyásolása (az esetleges vásárlásokra 
gyakorolt hatás, a megcélzott versenyelőny mértéke, közérdek és a fogyasztói érdekek 
figyelembe vétele).421 Szűkítette a gyakorlat a fellépés lehetőségét, ha az adott 
versenytársi magatartás csak egy másik (konkrét) versenytárs érdekeit sértette, csak az 
utóbbi versenytárs léphet fel a bírói gyakorlat alapján.422 Emellett persze egyértelműen 
megfigyelhető volt a kommentárirodalom szerint az EuB (Courage- és Manfredi-ítéletek) 
hatása is, hiszen a BGH a luxemburgi esetjog alapján ismerte el a közvetett átvevők 
fellépési lehetőségét (szemben a közvetlen átvevőkkel, akik a költség plusz árazással a 
kartellezővel együtt profitálhat). Hasonlóképpen merül fel a végfelhasználó személye, 
vagy a Kone-ítélet után a tiltott kartell következtében alkalmazott magasabb árból eredő 
károk miatt akár a kartellből kimaradó vállalkozás ügyfelének fellépési lehetősége is 
(umbrella pricing).423 
 

                                                 
418 Ld. Gesetz über Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- und anderen Verstößen (a továbbiakban: az UklaG; 
2014. július 22-i szövegváltozata szerint; BGBl. I S. 1218) 4. §-át, amely szerint ezek az ún.feljogosíotott szervezetek 
(qualifizierte Einrichtungen). Egy ilyen szervezettel kapcsolatos elvárás, hogy alapszabályban meghatározott 
feladatköréhez tartozik a fogyasztói érdekek védelme felvilágosítás és tanácsadás útján, e feladatkört megvalósító 
szervezetek vagy természetes személy tagjainak száma eléri a hetvenöt főt, legalább egy éve működik, (addigi 
tevékenységéből fakadóan) biztosított feladatai megfelelő szakmai színvonalú ellátása. 
419 UklaG 4. § (2) bekezdése  
420 Bornkamm, Joachim-Montag, Frank-Säcker, Franz-Jürgen: GWB-Kommentar, C.H. Beck Verlag, München, 2015, 
§ 33, Rn 49. 
421 Ld. BGH 1994. szeptember 29-i  I ZR 138/92 sz. ítéletét. 
422 Ld. BGH 2007. május 3-i, I ZR 19/05 sz. ítéletét (Bornkamm-Montag-Säcker (Hrsg.), 2015, § 33, Rn 57.) 
423 Bornkamm-Montag-Säcker (Hrsg.), 2015, § 33, Rn 59. 

https://www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl114s1218.pdf
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Az UWG szerinti objektív alapú szervezeti fellépés esetén ágazatilag meghatározó számú 
taggal kell rendelkeznie a fellépni kívánó szervezetnek.424 Ugyanakkor „az árukat és 
szolgáltatásokat ugyanazon a piacon ugyanolyan, ill. hasonló módon, hoznak 
forgalomba” kitétel túllépett a GWB korábbi szabályozásán, ami a fellépést a konkrét 
piaci viszonyok vizsgálatához köti, de nem is szűkíti le a korábbi gyakorlatnak 
megfelelően a horizontális kínálati verseny megsértésére vonatkozó esetekre.425 Emellett 
pedig a szubjektív jogvédelmi célzatú versenytársi keresethez képest, illetve amellett a 
szervezeti fellépés csak abban az esetben lehetséges, ha az UWG adott rendelkezéseinek 
(UWG 5. §-a szerinti félrevezetésre alakalmas kijelentések, UWG 4. §-a szerinti a 
vásárlási döntés szabadságát aránytalanul befolyásoló gyakorlatok) megsértése is fennáll, 
amely feltételrendszer már egyértelműen fogyasztóvédelmi jellegű.426 
 
Ez az esetkör már átvezet a tagvédelmi (egoistische) keresetek témaköréhez is. Érdemes 
megemlíteni, hogy mind a magyar, mind a német esetjog a tagvédelmi keresetek körében 
egyértelműen megkövetelte a jogszabályból eredő feladatköri érintettséget a fellépés 
elismeréseként.427 Emellett a piacszabályozói jellegű fellépési lehetőséget (új szereplők 
piacra lépésének akadályozása érdekvédelmi alapon) a német gyakorlat sem ismerte el 
általános jelleggel.428 A szabályozás kivételként határozza meg a már említett (területi) 
iparkamarák, vagy az Ipari- és Kereskedelmi Kamara megtámadási jogát a kérelmező 
nyilvántartásba vételéről szóló határozattal szemben.429 A bírói esetjog az egyéb törvényi 
(UWG) fellépési feltételek fennállása esetén az ügyvédi kamarai tag elleni közvetlen 
abbahagyásra kötelezés iránti kamarai keresetindítás lehetőségét is elismerte, 
amennyiben a tag tisztességtelen piaci magatartásával a többi tag érdekét sértette.430 
 
A bejelentői-panaszosi pozíciók tágabb értelemben vett intézményesítése helyett a német 
jogalkotó ennek megtételét nem kötötte különösebb formai követelményekhez. A 
kapcsolódó szabályozás alapján az eljáró hatóság saját mérlegelése körében dönthet, hogy 
a tudomására jutott információk alapján eljár-e bizonyos korlátok mellett, negatív döntése 
tekintetében külön közlési kötelezettség vagy jogorvoslati lehetőség nincs.431 
 
                                                 
424 Ld. a BGH 1994. január 27-i I ZR 326/91 sz. ítéletét. 
425 Bornkamm-Montag-Säcker (Hrsg.), 2015, § 33, Rn 64. 
426 Ld. a BGH 2008. október 2-i, I ZR 48/06 sz. ítéletét. 
427 Nem ismerték el az általános célok védelmére alapított csoportosulások ügyféli jogállását az alapszabályban 
önmaguk számára megállapított feladatkör alapján. A német gyakorlatban egy környezetvédelmi egyesület egy 
atomenergetikai engedélyt támadott meg, keresetindítási jogát feladatköri érintettségére alapozva, amely az egészséges 
életfeltételek megóvását tűzte ki célul. Így a BVerwG szerint nem volt helyes az az okfejtés sem, amely szerint az 
egyesület léte a tagoktól függött, és a tagok életfeltételeinek veszélyeztetése átvitt értelemben az egyesület létét is 
fenyegette. Az élet vagy egészség, mint védendő jogi értékek, csak az egyén szempontjából értelmezhetőek, így a 
sérelmezett jogi aktusnak közvetlenül az egyesülethez kell kötődnie, nem pedig a tagokhoz (ld. BVerwG 1980. július 
16-i, 7C 23. 78. sz. ítélete). 
428 Egy vágóhíd bezárása ellen akart maga a területi iparkamara fellépni, ám a bíróság megállapította, hogy a törvényés 
a létesítő okirata szerinti feladatkörébe („a tagok érdekeinek támogatása”) nem tartozik bele, hogy saját nevében a 
tagok jogait érvényesítse, így ezek alapján keresetindítási joggal sem bír (ld. Verwaltungsgerichtshof Kassel 1988. 
augusztus 25-i, 5 TG 3303/88. sz. határozatát). 
429 Ld. Handwerksordnung (2015. július 29-i szövegváltozta; BGBl I 2015, 1422) 8. § (4) bek.; 12. §-át. 
430 Ld. a BGH 2001. október 25-i I ZR 29/99 sz. ítéletét. 
431 Ordnungswidrigkeitengesetz (2015. május 23-i szövegváltozta, BGBl. I S. 706) 47. § (1) bekezdése, valamint az 
International Competition Network: Anti-Cartel Enforcement Templates, Németországra vonatkozó jelentés 5/D. 
pontja 

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id='bgbl115s1422.pdf'%5d
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Idővel maga az EuB is konkretizálta a versenytársak gazdasági érdekének érintettségén 
alapuló bíróságok előtti fellépési modellt a hálózatos iparágak tekintetében, amelyre több 
tagállami példát is találunk. Így német kötődésű ügyben mondta ki a telekommunikációs 
hálózatokhoz kapcsolódó helyi hurokkal kapcsolatos eljárásokkal összefüggésben, hogy 
a nemzeti bíróságoknak a hurok hozzáférési díjai engedélyezésekor biztosítaniuk kell, 
hogy a bíróság előtt ne csak az ilyen határozat címzettjének minősülő vállalkozás 
vitathassa azt, hanem az említett rendelet értelmében vett, a határozat által jogaikban 
potenciálisan érintett kedvezményezettek is.432 Az egyre bővebb EuB esetjog alapján 
biztosan nem rögzíthető, hogy a versenytársak önmagában gazdasági érdekeltségük 
alapján ne léphetnének fel a bíróság előtt: ezt az adott ügy tárgyához mérve kell esetileg 
a tagállami bírónak meghatároznia. 
 
3.4.1.2. Az osztrák versenyjogi és fogyasztóvédelmi modell 

Az osztrák szabályozásban – hasonlóan a némethez – megtalálható a tisztességtelen piaci 
magatartást (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb433, UWG) szankcionáló 
fogyasztóvédelmi elemeket is tartalmazó törvény. Emellett a szabályozás alapját a 
versenykorlátozó magatartást általában tilalmazó kartelltörvény434 (Kartellgesetz) adja. 
Vizsgálati jogkörökkel a Versenyhatóság (Bundeswettbewerbsbehörde) rendelkezik 
kartellügyekben. A német rendszerhez hasonlóan kartellügyekben nem a közigazgatási 
bíróságok járnak el, ugyanakkor hatáskörük más jellegű, hiszen a hatósági ügyszak 
lezárásaként döntéshozatali fórumként (szövetségi állam egészére kiterjedően) jár el a 
Bécsi Tartományi Bíróság (Oberlandesgericht Wien), míg fellebbviteli 
versenybíróságként a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság (Oberster Gerichtshof).435 
 
Az osztrák UWG436 hasonlóan a német szövetségi szintű szabályozáshoz az alábbi 
szereplőknek adja meg az egyes tisztességtelen piaci magatartásokkal szembeni 
tartózkodás (Unterlassung) iránt a perindítás lehetőségét: minden vállalkozásnak, amely 
árukat vagy szolgáltatásokat ugyanolyan, illetve hasonló módon állítanak elő vagy 
hoznak forgalomba (versenytársak), vagy olyan szervezetek, amely vállalkozások 
gazdasági érdekképviseletét segítik elő, amennyiben ezeket az érdekeket a sérelmezett 
magatartások érintik. Hasonlóképpen felléphet a Szövetségi Munkavállalói és Munkaadói 
Kamara (Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte), a Szövetségi Gazdasági Kamara 
(Wirtschaftskammer Österreich), a területi agrárkamarák elnökségi gyűlése 
(Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs), végül az osztrák 
Versenyhatóság. Agresszív vagy félrevezető kereskedelmi gyakorlat esetén ez kiegészül 

                                                 
432 Arcor ítélet, EU:C:2008:244, 192. pont. 
433 Ld. osztrák UWG-t (2015. április 22-i szövegváltozat, BGBl. I Nr. 49/2015). 
434 Kartellgesetz (2013. január 13-i szövegváltozat, BGBl. I Nr. 13/2013). 
435 International Competition Network: Anti-Cartel Enforcement Templates, Ausztriára vonatkozó jelentés 3-5.; 13 
pontja. 
436 Ld. osztrák UWG 14. §-át. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2015_I_49
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a Fogyasztói Információs Egyesület (Verein für Konsumenteninformation), valamint a 
2009/22/EK irányelv szerinti feljogosított egységek437 altruista fellépési lehetőségével. 
 
Az osztrák kartelltörvény a keresetindításra jogosultként nevezi meg az alábbi 
szereplőket, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy az osztrák szabályozásban a 
hatósági ügyszak lezárásaként hoz döntést az elsőfokon eljáró bíróság.438 E körbe tartozik 
a Versenyhatóság; szövetségi szintű szabályozói hatóságok (bundesgesetzliche 
Vorschriften zur Regulierung bestimmter Wirtschaftszweige eingerichtete Behörden), a 
már fent említett Szövetségi Gazdasági Kamara, Szövetségi Munkavállalói és Munkaadói 
Kamara és a területi agrárkamarák elnökségi gyűlése is. Legvégül ebbe a körbe tartoznak 
– követve a szubjektív jogvédelmi jelleget – mindazon vállalkozások, illetve ezek 
szövetsége (Unternehmer und jede Unternehmervereinigung) is, amelyek az adott 
kartelljogi döntést illetően jogi vagy gazdasági érdekkel bírnak. A kartelltörvény 36. cikk 
(2) bekezdése szerint fúziókontroll, marasztaló szankciók és pénzbírság esetén erre 
vonatkozó kereseti kérelem előterjesztésére csak a Versenyhatóság és a kartellügyekkel 
foglalkozó ügyész439 (Bundeskartellanwalt) jogosult. 
 
Egyértelmű, hogy hasonlóan a német modellhez e két osztrák törvénynél is fellelhető a 
már említett szubjektív alapú potenciális felperesi kör, valamint az egyes érdekképviseleti 
szervek erős lobbierejéből fakadóan egyéb érdekképviseleti szervek objektív, valamint 
tagvédelmi alapú fellépési lehetősége is.  
A bejelentőként és panaszosként a hatóság honlapján elérhető bejelentési nyomtatvány 
kitöltésével lehet fellépni. Ezt egészíti ki egy, a fúziokontroll esetén követett rezsim, 
amelynek során bármely, az összefonódással jogi vagy gazdasági érdekében érintett 
vállalkozás írásbeli nyilatkozatot tehet a Versenyhatóság és a speciális ügyész előtt, de ez 
nem jelenti, hogy hivatalból eljárás indul meg.440 
 
Nem közvetlenül a bejelentés pozíciójával függ össze, de a harmadik felek helyzetét 
érintette egy osztrák vonatkozású kartellügy, amely ismét az EuB esetjogának hatását 
érzékelteti. A Donau Chemie-ítélet tárgya a kartelltörvény 39. cikk (2) bekezdése volt, 
amely szerint az ügyben félként részt nem vevő személyek csak a felek hozzájárulásával 
férhetnek hozzá a kartellbíróság aktáihoz.441 Az ítélet szerint ellenkezik az EU joggal, 
különösen a tényleges érvényesülés elvével, ha az engedékenységi program alapjául 
szolgáló eljárásban nem szereplő harmadik felek (itt nyomdaipari vállalkozások 
egyesülete) más eljárás tárgyát képező kártérítési igényük érvényesítéséhez szükséges, a 
programban benyújtott iratokba való betekintési jogát csak a féli hozzájárulással 
                                                 
437 Érdekességképpen a hatályos osztrák szabályozás még a 98/27/EK jorábbi irányelv számozását tartalmazza, 
valamint különösebb elismerési feltételt az egység által előmozdítani kívánt érdekek és a visszás magatartás által 
érintett érdeke egyezőségén kívül nem intézményesített az uniós listán való bejegyzésen kívül.  
438 Kartellgesetz 36. § (4) bekezdésének 4) pontja. 
439 A 2002-es versenyjogi novellával bemutatott új szereplő feladata a közérdekű képviselet ellátása a kartellügyekben 
eljáró bíróságok előtt, ám tevékenysége kiterjed a jelentős piaci erőfölénnyel való visszaélésre, valamint a 
fúziókontrollal kapcsolatos ügyekre is.  
440 Kartellgesetz 10. § (3)-(4) bekezdését. 
441 Az osztrák szabályozás e jellegzetességére már korábban is utalt a szakirodalom ld. Ablasser-Neuhuber, Astrid-
Flener, Lukas: Reform des österreichischen Kartellrechts - Begutachtungsentwurf der Kartellgesetznovelle 2005, 
Wirtschaft und Wettbewerb, Ausgabe 3/2004, 254-265, pp. 254-265. 
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gyakorolhatják.442 Az európaizálódás egyértelmű hatásaként utóbb e követelményt az 
osztrák bírói esetjog kiterjesztette azokra a kartellügyekre is, ahol pusztán a nemzeti 
kartellszabályokat kell alkalmazni.443 
 
A már jelzett tendenciába illeszkedő módon fejtette ki álláspontját az EuB a versenytárs 
(és a felhasználó) gazdasági érdekének érintettsége által megalapozott perbeli 
felpereskénti fellépés problémájáról egy osztrák kötődésű ügyben is. Így az elektronikus 
hírközlő hálózatok keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv szerint érintett 
vállalkozás, valamint az érintett fél fogalmai nemcsak az érintett piacon jelentős piaci 
erővel rendelkező vállalkozásra vonatkoznak, amelyeket az irányelv 16. cikke szerinti 
piacelemzési eljárás keretében a nemzeti szabályozó hatóság által hozott határozat érint, 
és amelyek annak címzettjei, hanem azokra a felhasználókra, valamint e vállalkozás azon 
versenytársaira is, amelyek e határozatnak ugyan saját maguk nem címzettjei, azonban az 
a jogaikat hátrányosan érinti.444 Ezek alapján a német példához hasonlóan az uniós bírói 
joggyakorlat a versenytársi fellépési lehetőségeket a hálózatos iparágak tekintetében 
egyértelműen bővíteni kezdte. 
 
3.4.1.3. A versenyjogi-fogyasztóvédelmi perbeli fellépés cseh keretei 

A cseh szabályozásban is megtalálható a versenyjogi és fogyasztóvédelmi szabályozás 
kettőssége, ami a jogvédelmi rendelkezéseket illeti. A fórumrendszert tekintve, a 
Versenyhivatal (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) döntése ellen a regionális 
bíróságokhoz lehet fordulni, végső esetben pedig a cseh Legfelső Közigazgatási 
Bírósághoz.  
 
A cseh versenytörvény is egyértelművé teszi, hogy amennyiben az másképp nem 
rendelkezik, a cseh Versenyhivatal előtti eljárásokban a 2004-es általános hatósági 
eljárási kódex rendelkezéseit kell alkalmazni, ugyanakkor a kivételek között szerepel a 
versenyhatósági eljárásban (ügy)félként elismertek köre.445 Ez visszautal az általános 
hatósági eljárási kódex azon rendelkezésére is, amely szerint speciális ágazati szabályok 
is meghatározhatják az ügyfelek körét.446 Ebben a tekintetben e törvény (ügy)félnek a 
kérelmezőn túl csak azt tekinti, akinek e törvényben hivatkozott jogát vagy 
kötelezettségét a Versenyhivatal eljárása és döntése az ügyben érinti, a fúziókontroll 
tekintetében továbbá a bejelentésre kötelezetteket is.447 Következésképpen a cseh 
szabályozás eljárási jogi értelemben szűk érintett ügyféli kategóriát határoz meg. A 
fúziókontroll tekintetében a vonatkozó szabályozás szélesebb. Szakirodalmi értékelés 
alapján a cseh modell alapvetően ezzel is az objektív jogvédelemet helyezi előtérbe: az 

                                                 
442 Donau Chemie ítélet, C-536/11.,EU:C:2013:366, 46-49. pontjai 
443 OGH 2009. szeptember 18-i, 16 Ok9/14f sz. ítéletét. 
444 Tele2 Telecommunication ítélet, EU:C:2008:103, 54-57. pontok 
445 Ld. Cseh Köztársaság a verseny védelméről szóló 2001. évi 143. törvényének 25a. cikkét. 
446 Cseh Köztársaság a verseny védelméről szóló 2001. évi 143. törvényének 25a. cikkének utolsó mondata. 
447 Cseh Köztársaság a verseny védelméről szóló 2001. évi 143. törvényének 21a. cikk (1)-(2) bekezdése. 
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alapvető össztársadalmi érték a verseny tisztaságának biztosítása, míg az egyéni 
vállalkozói-fogyasztói érdekek védelme másodlagos.448 
Ehhez képest általános jelleggel rögzíti a cseh versenytörvény azt is, hogy a 
Versenyhivatal hivatalból indítja meg az eljárást, ha tudomására jut ennek alapjául 
szolgáló információ, amely akár panasz, bejelentés is lehet.449 Ezekkel kapcsolatban 
külön formai követelményeket nem határozott meg a törvényalkotó.450 Ez – bár nem a 
benyújtható űrlapok tekintetében –, de egyfajta fokozatosságot bevezetett a 
panaszkezelési eljárásba. Ha a torzító hatás nem olyan mértékű az előzetes vizsgálat 
alapján, a Versenyhivatal (írásban) dönthet az eljárás megindításának mellőzéséről. E 
döntése meghozatalánál figyelemmel kell lenni a sérelmezett magatartás természetére, 
elkövetésének módjára, az érintett piac jelentőségére, valamint az így érintett fogyasztók 
számára.451 
 
Fogyasztóvédelmi szempontból a szlovák és a cseh jogi szabályozás nagyon hasonló utat 
követett. A cseh törvényalkotó a fogyasztóvédelmi szervezetek és más feljogosított 
egységek körében rendezi fogyasztóvédelmi egyesületek felperesi jogállását, e körben 
pedig közigazgatási per megindítására vonatkozó jogosultságukat, amennyiben legitim 
érdeke fűzi a fogyasztók védelméhez, vagy pedig a szakminiszter általi felterjesztés után 
az Európai Bizottság listáján szereplő, 2009/22/EK irányelv szerinti altruista fellépésre 
feljogosított elismert egységek közé tartoznak.452 A listára kerülés, amely szakminiszteri 
felterjesztéssel történik meg, különöző feltételekhez kötött. Ezek a cseh törvényeknek 
megfelelő alapítás, a legalább kétéves tevékenység fogyasztóvédelmi területen, 
függetlenség és non-profit működés, az állammal szemben nem áll fenn pénzügyi 
kötelezettsége.453 A gyakorlati tapasztalatok alapján a probléma, hogy az elismert 
feljogosított szervezeteknek csupán a bírósági felülvizsgálathoz biztosítanak lehetőséget, 
de a hatósági eljárásokhoz általában nem, miközben a 2009/22/EK irányelv ezt irányozta 
elő.454 
 
3.4.1.4. A szlovák igényérvényesítés feltételrendszere 

Szlovákiában hasonlóképpen végigkövethető a felperesi kör uniós hatások miatti 
kibővítése mind a versenyjogi, mind a fogyasztóvédelmi szabályozásban.  
 
A 2001 óta hatályos versenyjogi rendelkezések nem rögzítenek külön ügyfélfogalmat, ám 
egyértelműen külön rendelkeznek az egyes ügyféli jogokról és kötelezettségekről. 
Emellett rögzítik a harmadik fél jogi helyzetét, akinek a törvényalkotó – hasonlóan a cseh 

                                                 
448 Pohorský, Pavel-Jemelka, Luboš: Specifika právní úpravy správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže, Ministerstvo vnitra České republiky, Online elérhető, 2015, p. 375. 
449 Cseh Köztársaság a verseny védelméről szóló 2001. évi 143. törvényt módosító 2009. évi 155. törvény (2009. május 
7.) 
450 Cseh Köztársaság a verseny védelméről szóló 2001. évi 143. törvényének 21a. cikk (1) bekezdése 
451 Cseh Köztársaság a verseny védelméről szóló 2001. évi 143. törvényének 21a. cikk (2) bekezdése 
452 Cseh Köztársaság a fogyasztók védelméről szóló 1992. évi 634. törvényének 25. cikk (2) bekezdése 
453 Cseh Köztársaság a fogyasztók védelméről szóló 1992. évi 634. törvényének 25. cikk (4) bekezdése 
454 Ld bővebben Vavrečka, Jan - Štěpánek, Petr: Legitimace spotřebitelských organizací k účastenství ve správních 
řízeních, Ministerstvo vnitra České republiky, 2015, Online elérhető, p. 235. 
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szabályozáshoz – ügyféli pozíció helyett a versenyhatósági eljárásban csak bizonyos 
eljárásjogi jogosultságokat biztosít. A szlovák versenytörvény harmadik félnek ismeri el 
az összes természetes vagy jogi személyt, aki a versenyfelügyeleti eljárásban nem 
(ügy)fél, különösen a fogyasztót, szállítót, vásárlót és az (ügy)fél versenytársát.455 Ebben 
a tekintetben már a törvényi szabályozás is köztes kategóriaként kezeli a gazdasági 
érdekük alapján érintettek körét, bár – akárcsak a régió más államaiban – ez a kapcsolat 
főszabály szerint nem alapoz meg (ügy)féli jogállást. Írásbeli kérelmükben a harmadik 
felek, ha az eljárás tárgya tekintetében érdeküket valószínűsítik, akkor kifejezhetik 
igényüket, hogy az eljárás tárgyával kapcsolatban szóbeli nyilatkozatot tegyenek, 
amelyre a Versenyhatóság (Protimonopolný úrad) válaszképpen írásban közli velük az 
eljárás tárgyát és a szóbeli nyilatkozattétel lehetséges dátumát.456 
 
A fogyasztóvédelmi rendelkezésekhez képest az 1967-es hatósági eljárási kódex 
rendelkezései ismét csak mögöttes szabályként nyerhetnek alkalmazást.457 Hasonlóan a 
magyar szabályozáshoz, a szlovák fogyasztóvédelmi törvény a fogyasztóvédelmi érdekek 
érvényre juttatására feljogosított személyek és szervek körében rendezi fogyasztóvédelmi 
egyesületek (ügy)féli és felperesi jogállását, e körben pedig hatósági és közigazgatási per 
megindítására vonatkozó jogosultságukat, amennyiben fő céljuk a fogyasztói érdekek 
védelme, vagy pedig a szakminiszter által vezetett listán szereplő, 2009/22/EK irányelv 
szerinti altruista fellépésre feljogosított, elismert egységek közé tartoznak.458 A listára 
kerülés feltétele a jogszerű alapítás, a legalább kétéves tevékenység fogyasztóvédelmi 
területen, függetlenség és nonprofit jellegű működés, állammal szembeni pénzügyi 
kötelezettségek nem állnak fenn.459  
  
3.4.1.5. A bírói jogértelmezés által lefektetett magyar fellépési keretek 

A magyar jogalkotó is – hasonlóan egyes vizsgált tagállamokhoz – külön szabályozza a 
versenykorlátozás és a tisztességtelen piaci magatartás jogkövetekezményeit a magyar 
versenytörvényben (Tpvt.). Emellett pedig a magyar fogyasztóvédelmi törvény (Fgytv.) 
is tartalmaz az igényérvényesítés feltételeit lefeketető rendelkezéseket. Ennek utóbb 
részévé váltak a határon átnyúló fellépést lehetővé tevő szervezeti fellépést biztosító 
módosítások is, amelyek uniós jogharmonizációs kényszer miatt kerültek a Fgytv.-be.  
 
A Tpvt. ismeri a versenyhatóság általi per megindításának lehetőségét a fogyasztók 
polgári jogi igényeinek érvényesítése iránt, ha a vállalkozásnak a Gazdasági 
Versenyhivatal hatáskörébe tartozó jogsértő magatartása a fogyasztók széles, a jogsértés 
körülményei alapján meghatározható körét érinti.460 Ugyanakkor egyéb szereplők 
fellépésének kialakításánál erős szerep jutott a bírói jogértelmezésnek. Az általános 
hatósági eljárási szabályok a Tpvt.-hez képest teljes egészében másodlagosak, így a Tpvt. 

                                                 
455 Szlovák Köztársaság a verseny védelméről szóló 2001. évi 136. törvényének 27. cikk (1)-(3) bekezdései. 
456 Szlovák Köztársaság a verseny védelméről szóló 2001. évi 136. törvényének 27. cikk (2) bekezdése. 
457 Szlovák Köztársaság a fogyasztóvédelméről szóló 2007. évi 250. törvényének 27. cikke. 
458 Szlovák Köztársaság a fogyasztóvédelméről szóló 2007. évi 250. törvényének 25. cikk (1) bekezdése. 
459 Szlovák Köztársaság a fogyasztóvédelméről szóló 2007. évi 250. törvényének 25. cikk (2) bekezdése. 
460 Tpvt. 92. §-a. 
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eltérő ágazati szabályokat rendelt alkalmazni az ügyféli körre is. Ennek megfelelően a 
közigazgatási perekben is a Pp. 327. §-át a Tpvt. 52. §-a szerinti eltérő ügyféli fogalomra 
tekintettel kell értelmezni.  A legtöbb versenyjogi vonatkozású magyar esetben a felperesi 
minőség (ebben a tekintetben ügyféli minőség megléte) mellett leginkább a kereshetőségi 
jog megléte vetődött fel. Ugyanakkor az ágazatspecifikus fogalmak lététől függetlenül az 
ítélkezés logikája alapvetően az ágazatfüggetlen jogi klauzulák természetét követte, 
amikor a bírói gyakorlat a keresetindítási jog és a kereshetőségi jog alapjaként nem 
ismerte el a versenytársi minőséget (eképpen a gazdasági érdek sérelmét) 461 – többször 
közvetlenül visszautalva az EBH2004. 1100. számú elvi döntésre. Idővel megjelent az a 
fajta felperesi hivatkozás, amely általában a verseny tisztaságának megőrzésére alapozta 
perbeli hivatkozását, ám ezzel kapcsolatban leszögezte a bírói gyakorlat, hogy annak 
megőrzése a közérdek védelme érdekében eljáró versenyhatóság feladata.462 Helytállónak 
tartotta a Kúria is azt a kereshetőségi jog hiányát alátámasztó érvelést, amelyben a 
felperesek adott vállalkozással szemben az engedékenységi politika alkalmazását 
sérelmezték. A Kúria kimondta azt, hogy nem igazolható anyagi jogi érintettség a 
felperesek oldalán, mivel versenyjogi felelősségüket, sem az azzal összefüggésben 
meglévő jogkövetkezményt, közvetlenül nem befolyásolja, hogy a GVH az 
engedékenységben részesülővel szemben alkalmaz-e jogkövetkezményt.463 Ez a fajta 
megszorító bírói jogértelmezés hasonlóképpen fellelhető az összefonódások 
vizsgálatakor is.464 
 
A külön formai követelményekhez nem kötött panasz, valamint a rendszeresített űrlapon 
történő bejelentés 2005-ös bevezetésével a Versenyhivatal az Európai Bizottság 
gyakorlatát vette alapul.465 Érthető ennek elvi alapja, hiszen az eljáró versenyhatóságnak 
a lehető legtöbb információra szüksége van az esetleges versenyfelügyeleti eljárás 
megindításához, ám ezen eljárások speciálisak mind a Ket., mind a Tpvt. 
versenyfelügyeleti eljárásához képest, így a panaszos és a bejelentő a magyar esetben nem 
tekinthető ügyfélnek, csak bizonyos, a versenytörvényben szabályozott jogosultságok 
illetik meg.466 Ennek megfelelően ezen eltérő státusz megléte sem változtatott alapvetően 
a keresetindítási jog és a kereshetőségi jog meglétét vizsgáló feltételrendszeren, még 
abban az esetben sem, ha a bejelentő az érintett piacon versenytárs is volt (közvetlen és 

                                                 
461 A gyakorlat révén azt is egyértelművé vált ebben a körben, hogy helytelen az az esetleges felperesi hivatkozás, 
amely szerint a versenyhatóság döntése tekintetében mindazok érintettek, akikhez a sérelmezett reklámok eljuthattak - 
figyelemmel arra, hogy ez kiüresítené a kereshetőségi jog intézményét (VEF2004. 67.). Abban a tekintetben sem 
ismerte el az ilyen jellegű felperesi érvelést a bírói gyakorlat, ha az arra hivatkozó felperes maga is előfizető, mint ilyen 
fogyasztó volt, mivel az egyedi előfizető felperes kereshetőségi joga a „fogyasztók elvi jogsérelmének” orvoslására 
nem terjedhet ki [VEF 2005. 2. (Főv. Ít. 2.Kf.27.173/2004/5.)]. 
462 VEF2005. 57. (Főv. Ít. 2.Kf.27.181/2009/6.) 
463 Kúria, Kfv.II.37.076/2012/28.  
464  Ennek megfelelően állapította meg a Fővárosi Ítélőtábla az általános ügyfélfogalomhoz tartozó közvetlen és 
nyilvánvaló érdekeltség hiányát, amikor a felperesek a perbeli megszüntető határozat meghozatalát azon az alapon 
kifogásolták, hogy az összefonódásban érintett vállalkozással azonos tevékenységet végeztek (Főv. Ít. 
2.Kf.27.277/2003/9.)  
465 Nagy Krisztina: Tpvt. 43/G-I. §-ainak magyarázata, in Kommentár a tisztességtelen piaci magatartás és a 
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényhez, Gazdasági Versenyhivatal, Budapest, 2015, 450-473, p. 
451. 
466 Uo. 453. 
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nyilvánvaló érdekeltség meglétének vizsgálata).467 Ennek elvi alapjára leginkább az 
Alkotmánybíróság világított rá, amikor megállapította a Tpvt.-t értelmezve, hogy a 
felperes, mint a versenyfelügyeleti eljárást kezdeményező versenytárs nem válik ügyféllé, 
mivel a versenyfelügyeleti eljárás célja az egyedileg meg nem határozott piaci szereplők 
összességének, így a közérdek egészének védelme.468 Az időközben elfogadott 
törvénymódosítások lehetővé teszik, hogy az eljárást megszüntető végzéssel szemben 
jogorvoslattal éljen, akire nézve a végzés rendelkezést tartalmaz, továbbá az, akivel a 
végzést e törvény alapján közölni kell [Tpvt. 82. § (3) bekezdés]. 
 
A gyakorlat csak akkor ismerte el a közvetlen és nyilvánvaló érdekeltség meglétét, 
amennyiben a (kiskereskedelmi ADSL piacon meglévő) versenytársi kapcsolaton túl a 
felek között (nagykereskedelmi ADSL piacon létrejött) közvetlen szerződéses kapcsolat 
is fennállt.469 Ugyancsak elismerték a közvetlen és nyilvánvaló érdekeltség fennállását, 
ha a versenyellenes magatartás – akárcsak a német bíró igyakorlat szerint – közvetlenül 
a felperes, mint bejelentő versenytárs ellen irányult.470 Ugyanakkor előfizetői bejelentés 
esetén ez nem történt meg, mivel az eljáró bíróság eltérően értékelte a szerződéses 
(előfizetői) és a versenytársi jogos érdek minőségét.471 A frissebb joggyakorlat szerint 
is a bejelentő (kérelmező) érdekeltsége abban a tekintetben, hogy a közigazgatási 
hatóság megállapítja-e a bejelentő által kívánt jogalany vonatkozásában a 
kötelezettséget (szankciót) olyan közvetett érintettséget jelent, amely a bejelentő 
kereshetőségi jogát nem alapozza meg.472  
 
A jelzett tendenciába illeszkedő módon maga az EuB is elvégezte konkretizálási 
feladatát, amikor kifejezte, hogy a hálózatos iparágak közül a földgáz-elosztási piacon 
mikor ellentétes az uniós joggal a piaci szereplők keresetindítási jogának leszűkítése. 
Az EuB döntése szerint valamely szabályozó hatóság jogi aktusai jogszerűségének 
felülvizsgálatára hatáskörrel rendelkező bíróság előtti keresetindításra vonatkozó azon 
nemzeti szabályozás ellentétes az EU joggal, ha nem ismeri el az adott piacon gazdasági 
szereplő kereshetőségi jogát arra, hogy e szabályozó hatóság földgázrendszerrel 
kapcsolatos üzemi és kereskedelmi szabályzatra vonatkozó határozata ellen keresetet 
indítson.473 
 
A magyar fogyasztóvédelmi törvény szerint a fogyasztóvédelmi hatóság, vagy a 
fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület (valamint a határon átnyúló fellépést 
elősegíteni hivatott 2009/22/EK irányelv szerint elismert külföldi szervezet) pert 

                                                 
467 A gyakorlat a versenytársi és bejelentői pozíció összeolvadása esetén is megkövetelte a közvelten és nyilvánvaló 
érdekeltség meglétét, amelyre a Ket. ügyféli minőségének vizsgálata során utaltunk (ld. VEF2005. 16. (Főv. Ít. 
2.Kf.27.249/2004/3.)). Hasonlóképpen irrelevánsnak bizonyult a bírói gyakorlat szerint, amikor a (más tagállambeli 
székhelyű) felperes – egyfajta nem tag, bár önkéntes, egyben némileg önkényes érdekvédelmi szerepet felvéve – 
versenytársi minőségén túl arra hivatkozott, hogy az érintett árupiac tekintetében célja „a világ minden területén az 
adott áru és forgalmazása érdekeinek védelme” (Ld. VEF2005. 25. és a Főv. Ít. 2.Kf.27.037/2005/6.). 
468 1893/B/2010. AB határozatot 
469 VEF2007. 21. (Főv. Ít. 2.Kf.27.481/2006/3.) 
470 VEF2007. 39. (Főv. Ít. 2.Kf.27.543/2006/7.); BH2007. 248. 
471 VEF2009. 14. 
472 Főv. KMB 35.Kpk.46.251/2013/6. 
473 E.ON Földgáz ítélet, C-510/13, EU:C:2015:189, 45-50. pontok. 
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indíthat a fogyasztók polgári jogi igényeinek érvényesítése iránt az ellen, akinek a 
fogyasztóvédelmi rendelkezésekbe ütköző tevékenységét a fogyasztóvédelmi hatóság 
jogerősen megállapította, ha a jogsértő tevékenység a fogyasztók széles, személyükben 
nem ismert, de a jogsértés körülményei alapján meghatározható körét érinti.474 E 
törvény azt is egyértelművé teszi, hogy ez a közérdekű (altruista) igényérvényesítés nem 
zárja ki a fogyasztónak azt a jogát, hogy a jogsértővel szemben a polgári jog szabályai 
szerint igényét önállóan érvényesítse.475 E rendelkezéseket egészítik ki – ugyanezen 
feltételek mellett – a közérdekű keresetindítás szabályai, amelyek jogsértés 
abbahagyására és a további jogsértéstől eltiltására, vagy a sérelmes helyzet 
megszüntetésére és a jogsértést megelőző állapot helyreállítására irányulhatnak.476 
Hasonlóan a német nyelvű tagállamokban megjelenő tendenciához, a bírói jogfejlesztés 
idővel elkezdte cizellálni a fellépés kereteit, így a fogyasztói szerződésekben 
alkalmazott általános szerződési feltételek tisztességtelenségének megállapítása iránti 
közérdekű perindításra társadalmi szervezet akkor jogosult, ha alapszabályából 
megállapítható, hogy a fogyasztói érdekek közvetlen védelmében tevékenykedik.477 
 
A Fgytv. arról is rendelkezik, hogy fogyasztóvédelmi hatóság eljárásában az általuk 
védett fogyasztói érdekek körében az ügyfél jogai illetik meg fogyasztói érdekek 
képviseletét ellátó egyesületeket, valamint az irányelv szerint elismert 2009/22/EK 
külföldi szervezeteket.478 Jelzésértékű módon ugyanakkor – vélhetően az altruista fellépés 
korlátozásaképpen – 2012 végén a törvényalkotó akként rendelkezett, hogy más által 
kezdeményezett eljárásban az ügyfél jogai csak akkor illetik meg e szervezeteket, ha az 
eljárásban vizsgált jogsértés a fogyasztók széles körét érinti.479 Ez azonban az egyéb 
tagállamokban a bírói jogfejlesztés révén végbement szűkítési tendencia tükrében nem 
meglepő. A törvény alkalmazásában az a szervezet nyerhet elismerést (hasonlóan a német 
szabályozáshoz), amelynek alapszabályában meghatározott cél a fogyasztók érdekeinek 
védelme, e célnak megfelelően legalább két éve működik, természetes személy tagjainak 
száma eléri az ötven főt, vagy az ilyen társadalmi szervezetek szövetsége.480 Idővel pedig 
megtörtént e rendelkezések alkalmazási körének kiterjesztése az uniós jogalkotó által 
megkövetelt célok alapján.481 
 
Ami a német jogban is meglévő tagvédelmi kereseteket illeti, a magyar gyakorlat – 
hasonlóan a német esetjoghoz – a tagvédelmi keresetek körében egyértelműen 

                                                 
474 Fgytv. 38. § (1) bekezdése 
475 Fgytv. 38. § (7) bekezdése 
476 Fgytv. 39. § (1)-(2) bekezdései 
477 BH2015. 41. 
478 Fgytv. 46. § (2) bekezdése. 
479 A Fgytv. 46. § (2) bekezdését beiktatta a 2012. évi LV. törvény 27. §-a, amely hatályos 2012. december 29-től. 
480 Fgytv. 2. § e) pontját; 39. §-a 
481 Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztóvédelmi szabályok alapján 
lehetőség van a kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárása is. Ennek megindítására a fogyasztói 
érdekképviseletet ellátó egyesületek, valamint a 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkét átültető 
jogszabályi rendelkezések megsértésére hivatkozással az Európai Gazdasági Térség bármely államának joga alapján 
létrejött azon feljogosított egységek is jogosultak, amelyek a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk 
(3) bekezdése alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett jegyzéken szerepelnek. (ld. az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
2001. évi CVIII. törvény 16/C. § (1)-(2) bekezdését). 
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megkövetelte a jogszabályból eredő feladatköri érintettséget az ügyfélkénti fellépés 
elismeréseként.482 Emellett nem tette lehetővé a kamarai fellépési kísérleteknél, hogy a 
szakmai (főképp gyógyszerészeti) kamara engedélyezésben való közreműködése egyfajta 
piacszabályozó, illetve piackorlátozó funkció megszerzésével járjon, amikor az 
érdekképviseleti funkció ellátására hivatozással akart a kamara felperesként fellépni 
engedélyezési eljárásokban született határozatokkal szemben.483 A hatályos 
szabályozás484 is pusztán szakértőkénti bekapcsolódást biztosít az egyes egészségügyi 
szakmai kamarák számára ilyen eljárásokba.485  
 
Látható, hogy a versenyjogi-fogyasztóvédelmi területen idővel a legtöbb tagállam 
elismerte az altruista fellépés kereteit. Meg kell jegyezni, hogy ebben a tekintetben is 
kimutatható tendenciózus különbség az egyes államok között, hiszen az erős korporatív-
érdekképviseleti szervezetekkel rendelkező német ajkú államokhoz képest a poszt-
szocialista térségben a törvényalkotó kevésbé élt annak lehetőségével, hogy e testületeket 
ipso iure keresetindítási joggal ruházza fel. Egyértelmű, hogy a bírói jogfejlesztés a 
legtöbb területen idővel leszűkítette a fellépésre jogosultak körét azokra, akikhez az adott 
ügyekben értelmszerűen a szubjektív jogsérelem, így az igényérvényesítés potenciális 
lehetősége legszorosabban kötődött. Ez a tendencia hasonlóképpen lezajlott az objektív 
igényérvényesítési célzatú szervezeti fellépés keretei között, emellett pedig vagy a 
jogalkotó vagy a jogalkalmazó egyértelművé tette, hogy a szubjektív jogsérelmet 
szenvedett fél mellett (helyett) melyek az objektív fellépés feltételei. 
 
3.4.2. A fogyasztóvédelem területén erősödő uniós fellépés 
 
Amint láttuk a versenyjog-fogyasztóvédelem területén nem olyan egyértelmű módon 
mutatható ki az altruista keresetek megjelenésével a szubjektív jogvédelmi célzaton való 
túllépés, hiszen e területeken az ad hoc és intézményesített szervezeti – sok esetben 
tagvédelmi – fellépés már korábban meglévő hagyományokra tekintett vissza. Ahogy 
azonban a hatályos szabályozás ismertetésekor már utaltam rá, az uniós jogalkotó a 
határon átnyúló káros hatásokkal szembeni fogyasztóvédelmi fellépés erősítésével e 
területen is egyértelműen hozzájárult a civil szervezeti keresetek szerepének erősítéséhez. 
Ez a tendencia pedig a kollektív – bár legfőképpen polgári jogi – igényérvényesítési 
mechanizmusok uniós felértékelésével újabb lendületet vett. 
 
3.4.2.1. A határon átnyúló fogyasztóvédelmi fellépés uniós erősítése 

A perbeli fellépésre jogosultak kiszélesítésének tendenciája leginkább a már említett 
határon átnyúló fellépésnél követhető nyomon. A 98/27/EK irányelv486 célkitűzése 

                                                 
482 Az ilyen csoportosulások ügyféli minősége csak akkor állapítható meg, ha a feladatkör jogszabályból ered (ld. BH 
2004. 1086.). 
483 A Magyar Gyógyszerészeti Kamarát érintően ld. az alábbi eseteket: BH1999. 50.; BH1999. 172.  
484 Ld. az egészségügyben működő egyes szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 2/A-2/B. §-ait. 
485 A köztestületi működésről, így a kamarai piacszabályozási dilemmákról összefoglaló jelleggel ld. Fazekas 
Marianna: A köztestületek szabályozásának egyes kérdései, Rejtjel Kiadó, Budapest, 2008, pp. 28-29. 
486 Az Európai Parlament és a Tanács 98/27/EK irányelve (1998. május 19.) a fogyasztói érdekek védelme érdekében 
a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról (HL L 166., 11.6.1998, o. 51). 
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egyfelől ismét a végrehajtási deficit leküzdése volt (azon korábbi irányelvek betartásának 
biztosítása, ahol a mechanizmusok sem nemzeti, sem közösségi szinten nem teszik 
mindig lehetővé, hogy kellő időben véget vessenek a fogyasztók kollektív érdekeit sértő 
jogellenes cselekményeknek). Másrészt, ennek eszközeként kifejezetten a határon 
átnyúló fellépést választották. A korábbi irányelvek és az átültetett nemzeti intézkedések 
hatékonysága ugyanis korlátozott volt, amennyiben a jogellenes gyakorlat nem abban a 
tagállamban fejti ki hatását, mint amelyikben kialakult. Ezt az uniós jogi aktust váltotta 
fel a tagállami és uniós fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés 
megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv.487 Az átültetés általában olyan logika szerint zajlott le az egyes tagállamokban, 
hogy a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó és az elismerési feltételeknek megfelelő 
egyesületek (szervezetek) mellett ezen irányelv szerint elismert egységek számára is 
biztosítja a tagállami jogalkotó a fellépés lehetőségét. Ez, mint láttuk, jelentheti az ügyfél 
jogait a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásában a fogyasztói érdekek védelme körében és 
a perbeli fellépést, vagy akár polgári peres úton történő igényérvényesítést. 
 
Eljárásra feljogosított egységnek minősül az olyan testület vagy szervezet, melyet 
valamely tagállam jogának megfelelően hoztak létre, és amelynek jogos érdeke van arra, 
hogy betartassa az 1. cikk488 rendelkezéseit. Így különösen ilyen egységnek minősül: a) 
egy, vagy több – az 1. cikkben említett érdekek védelméért különösen felelős – független 
köztestület azokban a tagállamokban, ahol ilyen testületek léteznek, és/vagy b) olyan 
szervezetek, amelyek célja az 1. cikkben említett érdekek védelme a nemzeti 
jogszabályok által megállapított feltételeknek megfelelően (2009/22/EK irányelv 3. 
cikk).   
 
Az Európai Bizottság készíti el a feljogosított egységeket tartalmazó listát, melyet 
félévente frissít, s közzétesz az Unió Hivatalos Lapjában. Az uniós jogalkotó részben 
ebben az ágazatban is elismerte a tagállamok jogát, hogy azoknak az egységeknek 
biztosítsák a fellépés jogát, amelyek a nemzeti jogrend által meghatározott feltételeket 
teljesítik. Érdekességképpen egyfajta szubjektív szervezeti fellépési feltételként szerepel 
a jogos érdek megkövetelése, hogy betartassák az irányelv rendelkezéseit. Ugyanakkor a 
másik tagállam feljogosított egységének jogképességét az uniós jegyzék bemutatása 
alapján a közigazgatási hatóságoknak, bíróságoknak el kell fogadniuk, de ez nem érinti 
azon jogukat, hogy megvizsgálhassák, hogy a feljogosított egység célja indokolja-e azt, 
hogy az adott ügyben eljárást indítson (2009/22/EK irányelv 4. cikk). Emellett pedig 
tiszteletben kell tartania az egyes egységeknek, ha a tagállami jog előzetes konzultáció 
igénybevételét írja elő (2009/22/EK irányelv 5. cikk).  

                                                 
487 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/22/EK irányelve (2009. április 23.) a fogyasztói érdekek védelme érdekében 
a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról (HL L 110., 2009.5.1., 30-36.). 
488 A 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) bekezdése határozza meg annak hatályát: „Ennek az 
irányelvnek az a célja, hogy közelítse a fogyasztóknak az I. mellékletben felsorolt irányelvekben foglalt kollektív 
érdekeinek védelmét célzó, a 2. cikkben említett jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokra vonatkozó tagállami 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket azért, hogy biztosítsa a belső piac zavartalan működését.  
(2) Ennek az irányelvnek az alkalmazásában jogsértésnek minősül minden olyan cselekmény, amely ellentétes a 
tagállamok belső jogrendjébe átültetett, az I. mellékletben felsorolt irányelvekben foglalt rendelkezésekkel és sérti az 
(1) bekezdésben említett kollektív érdekeket.” 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32009L0022&qid=1461625508923&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32009L0022&qid=1461625508923&rid=1
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A gyakorlati tapasztalatokkal foglalkozó tanulmány kimutatta, hogy nem túl nagy a 
határon átnyúló fellépések száma. Éppen az olyan esetekben merülhet fel gyakorlati 
haszna a határon átnyúló fellépésnek, ahol a potenciális piaci hatások is hasonlóak 
lehetnek a piaci körülmények összemérhetősége miatt. Németország és Ausztria 
viszonyában van például jelentősége ennek a jogosultságnak a nyelvi, a reklámozási és 
az üzleti gyakorlat hasonlóságából fakadóan.489 
 
3.4.2.2. A kollektív keresetekről szóló uniós ajánlás 
 
Az Európai Bizottság 2005 óta foglalkozik behatóbban a kollektív igényérvényesítési 
lehetőségek olyan horizontális kialakításával, amely egységes hozzáférést biztosít az 
Unión belül, és e keret kifejezetten foglalkozik a fogyasztói jogok megsértésével is.490 
Ennek eredményeként született meg a tagállami kollektív jogorvoslati mechanizmusok 
közös elveiről szóló ajánlás (Ajánlás), valamint a tagállamok és az Európai Unió 
versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési 
keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló 2014/104/EU irányelv. Tekintettel arra, 
hogy az utóbbi már egyértelműen a polgári jogi kikényszerítés területén fogalmaz meg a 
tagállamokkal szemben követelményeket, pusztán az Ajánlással kívánok behatóbban 
foglalkozni.  
 
Maga az Ajánlás is hangsúlyozza, hogy a közjogi jogérvényesítés mellett elő kívánja 
segíteni a fogyasztóvédelem, versenyjog, környezetvédelem, a személyes adatok 
védelme, a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos jogszabályok és a befektetők 
védelmének megerősítését a kollektív jogorvoslat formájában megvalósuló magánjogi 
érvényesítéssel.491 Emellett azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az Ajánlás soft 
law jellegű jogforrásként nem sorolható egy kategóriába az egyébként másodlagos 
jogforrásként kibocsátott jogi aktusokkal, még ha az Ajánlásban szereplő elvárás is, hogy 
a tagállamok ezen Ajánlás elveit a nemzeti jogrendszerekben érvényesítsék, valamint az 
ilyen eljárásokról adatokat gyűjtsenek, és azt jelentés formájában közöljék az Európai 
Bizottsággal.492 Mégis az Ajánlás által megcélzott ágazatok jól jelzik, melyek azok a 
területek, ahol az uniós jogalkotó szerint a szubjektív jogsérelmen túlmutató jogorvoslati 
mechanizmusok tagállami szinten való megerősítése az uniós rendelkezések 
kikényszerítését elősegíthetik.  
 
Az Ajánlás elfogadásának deklarált célja az volt, hogy megkönnyítse az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést az uniós jog által biztosított jogok megsértése 
esetén. Azt kívánja előmozdítani, hogy valamennyi tagállamban jöjjön létre nemzeti 
szinten olyan kollektív jogorvoslati rendszer, amely az egész Unióra érvényes, közös 

                                                 
489 Micklitz, Hans-W.-Rott, Peter-Docekal, Ulrike-Kolba, Peter: Verbraucherschutz durch Unterlassungsklagen – 
Umsetzung und Anwendung der Richtlinie 98/28/EG in den Mitgliedstaaten, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2007. 
490 Az Ajánlás 2-5. preambulum-bekezdései. 
491 Az Ajánlás 7. preambulum-bekezdése 
492 Az Ajánlás 38-40. pontjai 
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alapelvekre épül, a tagállamok jogi hagyományának figyelembevétele és a visszaélés 
elleni védelem biztosítása mellett.493 Megemlíti az Ajánlás a 2009/22/EK irányelvet is, 
amelynek kapcsán hangsúlyozza, hogy az nem teszi lehetővé a jogsértés megszüntetésére 
irányuló mechanizmusokon túl a károsultak kártérítési igényének érvényesítését.494 
Jelzésértékű módon az Ajánlás visszautal az Aarhusi Egyezmény vívmányaira is, 
amelynek révén figyelembe veszi annak egyes rendelkezéseit. Így legfőképpen az 
Egyezmény 9. cikkének azon rendelkezéseit, amelyek ösztönzik az 
igazságszolgáltatáshoz való széles körű hozzáférés biztosítását a környezetvédelmi 
ügyekben, meghatározzák az eljárásokra vonatkozó feltételeket (többek között azt is, 
hogy az eljárásnak gyorsnak kell lennie, és nem járhat olyan költségvonzattal, amely 
kizárná az eljárás igénybevételét), és rendelkeznek a nyilvánosság tájékoztatásáról, 
valamint kiegészítő mechanizmusok létesítésének mérlegeléséről.495 
 
A potenciális felperesi kör tekintetében az Ajánlás „kollektív jogorvoslati” fogalma 
magába foglalja a két vagy több károsult, mint szubjektív jogsérelmet szevedett fél 
kollektív fellépési lehetőségét, ugyanakkor tartalmazza az objektív fellépéshez 
szorosabban kapcsolódó, de altruista kereseti formát valójában nem jelentő képviseleti 
kereset lehetőségét is.496 Utóbbi olyan keresetet jelent, amelyet egy képviseleti szerv, 
eseti engedéllyel rendelkező szerv vagy hatóság terjeszt elő két vagy több olyan 
természetes vagy jogi személy nevében és javára, akik azt állítják, hogy tömeges 
károkozással járó helyzetben őket kár fenyegeti vagy kár érte, miközben e személyek nem 
felei az eljárásnak.497 Következésképpen az uniós jogalkotó egyértelműen támogatja a 
civil szervezeti fellépés kiterjesztését a polgári jogi igényérvényesítés területén is, ám 
ebben a tekintetben az egyes szervezeteknek nem a közérdekű (altruista) alapon való 
fellépés szerepét szánja, hanem intézményesített érdekvédelmi (tagvédelmi), vagy eseti 
alapú képviseleti funkciójukra épít, anélkül, hogy az adott per tekintetében elvárná a 
tagállamoktól, hogy e szervezetek félként való fellépését biztosítsa e jogorvoslati 
(kollektív igényérvényesítési) mechanizmusokban. Elismerési feltételként némileg már 
túllép a 2009/22/EK irányelv rendelkezésein, cizelláltabb rendszert létrehozva, 
ugyanakkor olyan követelményeket lefektetve, amelyek illeszkednek a jelenlegi 
tagállami elismerési feltételekhez. Ezek alapján a szervnek nonprofit jellegűnek kell 
lennie, közvetlen kapcsolatnak kell fennállnia a szerv fő céljai és az uniós jog által 
biztosított azon jogok között, amelyek állítólagos megsértése a keresetindítás alapjául 
szolgál, valamint a szervnek a pénzügyi források, humánerőforrás és jogi szakértelem 
tekintetében elegendő kapacitással kell rendelkeznie ahhoz, hogy több felperes 
képviseletében, azok érdekeinek megfelelően járjon el.498 A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a szervek mindenkor megfeleljenek ezen elismerési feltételeknek.499 Az 
Ajánlás nem egyértelmű abban a tekintetben, hogy az elismerési feltételeknek megfelelő 

                                                 
493 Az Ajánlás 10. preambulum-bekezdése 
494 Az Ajánlás 11. preambulum-bekezdése 
495 Az Ajánlás 23. preambulum-bekezdése 
496 Az Ajánlás 3. pontjának a) alpontja 
497 Az Ajánlás 3. pontjának d) alpontja 
498 Az Ajánlás 4. pontja 
499 Az Ajánlás 5-7. pontjai 



 107 

szerveken túl keresetindításra jogosítja-e fel azokat a szerveket is, amelyek egy tagállam 
nemzeti hatóságaitól vagy bíróságaitól eseti engedélyt kaptak egy konkrét képviseleti 
kereset megindítására.500 
 
Az Európai Jogintézet (European Law Institute) a széttöredezett szabályozás elkerülése 
érdekében éppen az el nem fogadott aarhusi harmadik pillérre vonatkozó irányelv-
tervezet feltételrendszerét alkalmazná közös kiindulópontként a tagállamok számára az 
eseti fellépésre feljogosított szervekkel szembeni követelményekre.501 Ha még ennek 
elfogadása kérdéses is, ki lehet jelenteni, hogy az irányelv-tervezet feltételei ebben a 
tekintetben önálló életre keltek. Így ágazatokon átívelő jelleggel szolgáltak annak 
alapjául, hogy azok alkalmazásával a szervezeti fellépés legalapvetőbb követelményeit 
megszabják, ezzel is bizonyítva, hogy az Aarhusi Egyezmény az eljárásjogi és perjogi 
igényérvényesítési szempontból ágazatokon átívelő jelentőséggel rendelkezik. 
 
Egyértelműen megjelennek már itt azok az ágazat-semleges (horizontális) kívánalmak is, 
amelyek révén az uniós jogalkotó egyrészt ki akarja zárni a nem kellő szakértelemmel 
rendelkező képviseleti és egyéb kollektív keresetek megindítását. Másrészt biztosítani 
akarja azt is, hogy a keresetindítással járó túlzott költségek ne zárják ki az 
igényérvényesítés lehetőségét, ám „a vesztes fél fizet” elvét is egyértelműen érvényesíti 
az Ajánlásban.502 Függetlenül az Ajánlás mechanizmusainak alapvetően magánjogi 
jellegétől, a hatósági igényérvényesítés fontosságát és az egymással összefüggő eljárások 
és perek egymáshoz való viszonyának rendezését is elismeri az Ajánlás a származékos 
kollektív kereseti forma intézményesítésével. Eszerint kollektív jogorvoslati kereset 
főszabályként csak azt követően indítható, hogy a magánjogi keresetindítást megelőzően 
indított esetleges hatósági eljárás véglegesen lezárult. Amennyiben a hatósági eljárást a 
kollektív jogorvoslati kereset indítását követően indítják meg, a bíróság nem hozhat a 
hatóság által tervezett határozattal ellentétes határozatot.503 
 
A 2009/22/EK irányelv megközelítéséből fakadóan az Ajánlás számol annak 
lehetőségével is, hogy több tagállamot érintő ügyek is előfordulhatnak. Ennek 
megfelelően elvárja az Ajánlás a tagállamoktól, hogy az elfogadhatóságra vagy a 
felperesek külföldi csoportjai vagy más nemzeti jogrendszerből származó képviseleti 
szervek keresetindítási jogosultságára vonatkozó tagállami rendelkezések ne zárják ki 
annak lehetőségét, hogy egyetlen igazságszolgáltatási fórum előtt indítsanak egyetlen 
kollektív keresetet.504 Emellett minden olyan képviseleti szerv számára, amely valamely 
tagállam előzetes hivatalos kijelölése alapján képviseleti keresetek indítására jogosult, 
engedélyezni kell, hogy a tömeges károkozással járó helyzet elbírálására joghatósággal 
rendelkező tagállamban bírósághoz forduljon.505  

                                                 
500 Az Ajánlás 6. pontja 
501 European Law Institute: Statement on the Collective Redress and Competition Damages Claims, European Law 
Institute, Online elérhető, 2014, p. 23. 
502 Az Ajánlás 13. pontja 
503 Az Ajánlás 33. pontja 
504 Az Ajánlás 17. pontja 
505 Az Ajánlás 18. pontja 
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Annak tükrében, hogy az Ajánlásban taglalt mechanizmusok magánjogi jellegű 
igényérvényesítési mechanizmusokat ölelnek fel, nem zárható ki annak lehetősége sem, 
hogy az Ajánlás átültetésének egyfajta továbbgyűrűző hatása is lehet a közigazgatási 
perek tagállami szabályozására. A közigazgatási területre gyakorolt hatás jelentheti a 
származékos kollektív kereseti forma esetében a hatósági döntéshez kapcsolódó jogerő 
és a bíróság megváltoztatási jogkörének átalakítását. Hangsúlyozni kell mindenesetre 
annak fontosságát, hogy éppen a dolgozat által vizsgált ágazatokban jutott arra a 
következtetésre az uniós jogalkotó, hogy az uniós rendelkezések kikényszerítésében a 
kollektív kereseti formák elsődleges szerepe azok tagállami szintű kiterjesztésével érhető 
el. Ebben pedig kiemelkedő szerepet szán az egyes elismert és ennek révén feljogosított 
szervezeteknek, mint szubjektív jogsérelmet szenvedetteken túli potenciális felperesi 
körnek. 
 
3.4.3. Összegzés 

A környezetvédelmi ágazattal ellentétben a versenyjog és fogyasztóvédelem esetében az 
uniós követelmények a tagállami bíróság előtti fellépés kereteit másféleképpen 
alakították át. Olyan fellépési formák honosodtak meg az uniós jog és joggyakorlat révén, 
amelyek korábban ismeretlenek voltak a tagállami eljárásjogban és perjogban, vagy 
legalábbis sokkal csekélyebb szerepük volt. Így erősödött a szubjektív alapú versenytársi 
fellépés, más tagállamokban pedig az objektív jellegű bejelentői és panaszosi pozíciók 
honosodtak meg. Főleg a hálózatos iparágakban volt kimutatható az EuB esetjoga révén 
a puszta gazdasági érdek érintettségén alapuló fellépési lehetőség elismerése, amelyet a 
tagállami bírói esetjog korábban döntően elutasított. A belső piac létrejöttéhez 
kapcsolódó egyértelmű hatás, európaizálódás a határon átnyúló keresetindítás lehetővé 
tétele, ez a jogintézmény ugyanakkor még nem jutott nagyobb gyakorlati jelentőséghez. 
Ennek okán jogorvoslati ajánlása kibocsátásával az Európai Bizottság is a kollektív 
jogorvoslati mechanizmusok erősítése mellett döntött, amely témakör már inkább a 
polgári igényérvényesítés területét érinti. 
 
3.5. Európaizálódás és a közvetett végrehajtás jogvédelmi mércéi 

3.5.1. Az uniós jognak való megfelelés vizsgálata 

Annak meghatározása, hogy mérhető-e és ha igen, akkor mivel magyarázható az uniós 
jognak való megfelelés (compliance), régóta tudományos viták tárgyát képezi. A kérdés 
szükségképpen interdiszciplináris, nem pusztán a jog, hanem a szociológia, a 
politikatudomány, a nemzetközi kapcsolatok kutatóinak figyelmét is felkeltette. Ennek 
keretében többek között arra keresték a választ, hogy a nemzetközi jog hagyományosan 
alacsony szintű kényszeríthetőségének tükrében miképpen teljesít az uniós jog. A korai 
kormányközi-neofunkcionalista megközelítést idővel más elméletek is kiegészítették, 
amelyek több tényező együttes vizsgálata mellett próbálták feltárni a megfelelés mögött 
meghúzódó egyes tényezőket. Utóbb ebbe a sorba tagozódtak be az összehasonlító 



 109 

politikatudomány elméletei is, amely a politikai kultúra, az igazságszolgáltatást mozgató 
belső viszonyrendszer, a társadalmi mobilizáció, valamint a nemzetállami intézményi 
felépítés segítségével magyarázzák az uniós elvárásoknak való megfelelést befolyásoló 
egyes tényezők létét. Az elméletek bemutatása során alapvetően Conant művének 
rendszerezését és főbb tartalmi elemeit vettem alapul.506  
 
3.5.1.1. Az uniós jognak való megfelelést magyarázó elméletek 
 
Az uniós jognak és követelményeknek való megfelelés eredőjét is az integrációs 
elméletek jelentették. Ennek megfelelően a kormányközi megközelítés507 
(Intergovernmentalism) szerint az uniós integráció külön államonként nem realizálható 
gazdasági előnyöket biztosít, de mindeközben a nemzetállamok maradnak az integrációs 
folyamat valódi urai. A legfontosabb szereplő a nemzeti képviseletet és a nemzetitől 
elváló jogalkotás feletti befolyást is változatlanul biztosító Tanács, míg a 
szupranacionális szereplőként megjelenő Európai Bizottság és EuB pusztán e 
rendelkezések kikényszerítéséért felel, bár növekszik az EP szerepe.508 Az uniós jognak 
való megfelelés alapvetően az EuB szerepfelfogásától is függ, mivel erős jogalakítói 
szerepe is van esetjogának. Emellett lényeges szempont az is, hogy adott kérdések a 
hatalmon lévő kormány szempontjából mennyire kulcsfontosságúak.  
 
A funkcionalista megközelítés a nemzetközi politika szükségszerűen konfliktusos 
folyamata helyett a hangsúlyt a politikailag kevésbé érzékeny területekre helyezte, így a 
technokata réteg általi jóléti szükségletek kielégítésére.509 A neofunkcionalista 
megközelítés510 (Neofuncionalism) szerint nincs meg az egyes nemzetállamok hatalma az 
integráció felett, amelyet a kormányközi megközelítés feltételez, hanem az integráció 
öngerjesztő folyamatot indított el, amelyet a túlcsordulási hatások (spill over) 
megjelenése jellemez. A technokrata hivatalnoki réteg megerősödésével ez a folyamat 
elmélyül, amelyhez a megfelelés szempontjából az EuB saját kezdeti aktivizmusával 
járulhatott hozzá. Ennek oka, hogy az elsőbbség, a közvetlen hatály deklarálásával magát 
a jogászi hivatásokat is stimulálta és az öngerjesztő folyamat haszonélvezőivé tette egy 
új jogterület által biztosított lehetőségek felkínálásával. Ennek részesei máig az EU jog 
alkalmazójaként az egyes tagállami bíróságok is, így a lehető legtöbb ösztönző 
rendszerszinten e megfelelés irányába mutat.  
 

                                                 
506 Ld. bővebben: Conant, Lisa: Compliance and What EU Member States Make of It, in: Cremona, Marise (ed.): 
Compliance and the Enforcement of EU Law, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 1-31. Az integrációs 
elméleteknek rendkívül szerteágazó az irodalma, így magyar szerzőktől ld. bővebben Navracsics Tibor: Európai 
belpolitika, Korona Kiadó, Budapest, 1998, pp. 9-59.; Kende Tamás-Szűcs Tamás-Jeney Petra (szerk.): Európai közjog 
és politika, Complex Kiadó, Budapest, 2007, pp. 195-247. 
507 Moravcsik, Andrew: Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approach, 
Journal of Common Market Studies, Vol. 31(4)1993, pp. 473-524. 
508 Conant idézi Tsebelis-t és Garrett-et az Európai Parlment növekvő szerepét illetően: Ld. Tsebelis, George-Garrett, 
Geoffry: The Institutional Foundations of Integgovernmentalism and Supranationalism in the European Union, 
International Organization, Vol. 55(2)2001, pp. 357-390. (idézi Conant, 2012, p. 4.). 
509 A funkcionalizmus megközelítést illetően ld. bővebben Navracsics Tibor, 1998, pp. 15-17.; Kende-Szűcs-Jeney 
(szerk.), 2007, pp. 199-203. 
510 Ld. bővebben Conant, 2012, pp. 4-5.; Kende-Szűcs-Jeney (szerk.), 2007, pp. 208-215. 
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A konstruktivista felfogás511 (Constructivism) szerint a megfelelés szempontjából a 
leglényegesebb tényezők a normák elsajátítása, a tanulási folyamat és az alkalmazkodás 
kultúrája. Szerkezeti felépítésében olyan módon vázolható fel, hogy a belső jognak való 
megfelelés hagyománya ebben a tekintetben idővel kiterjed az EU jogra is. 
 
A nemzetközi jogi elméletek az eddigi megközelítések tekintetében egyfajta köztes 
álláspontot foglalnak el, és több forrásból táplálkozó magyarázatokat szülnek a 
megfelelés kultúrájára. A kikényszerítési elmélet hívei szerint (Enforcement) az 
intézményrendszer kiépítettségéből fakadóan idővel költség-haszon alapon nem éri meg 
a tagállamoknak az egyes követelményeknek nem megfelelni. 512 Ez a rendszer pedig 
specializálódásnak indul, méghozzá erre példa az EuB szerepe, kiegészítve a tagállami 
bíróságokkal, amelyek az EU jog elsőbbsége, közvetlen hatálya és az előzetes 
döntéshozatali eljárás révén jól működő, specializált kikényszerítési mechanizmust 
hoztak létre a tagállamokkal szemben.513 
 
Másrészt a szervezési (Managment) irány szerint az uniós normák betartásának alapja 
nem feltétlenül a normakövetés vagy a kikényszerítés, esetleg egyéb tudatos magatartás 
eredménye, hanem az értelmezés, az átláthatóság eredményeként történik meg. 
Ugyanakkor a gyakorlati tapasztalatok alapján a kényszerítő és együttműködést elősegítő 
tényezők együttes hatása vezet leginkább eredményre.  
 
Harmadrészt a részletesebben is tárgyalandó megfelelési világok (worlds of compliance) 
az egyes uniós nemzetek kulturális viszonyát helyezte vizsgálatának középpontjába, és 
azt összevetette az Unió szakpolitikai elvárásainak való megfelelési eredményekkel. 
Ebben a tekintetben ez mindenképpen konstruktivista jellegű megközelítés, ugyanakkor 
az összehasonlító politikatudomány módszere is felfedezhető benne.  
 
Végül az összehasonlító politikatudomány ismét másfajta megközelítést képvisel az uniós 
követelményeknek való megfelelés magyarázata során, meghaladva a nemzeti-
szupranacionális elméleti síkok kiindulópontját, és hangsúlyt helyez a belső politikai 
folyamatok rezdüléseire, amely abból indul ki, hogy a jogállamiságnak és a központi 
fontosságú elvárásoknak a demokratikus kormányok meg kívánnak felelni.  
 
A bírói oldalt (judicial policy) kétféleképpen is vizsgálták ebből a szempontból a 
politikatudomány képviselői. Az előzetes döntéshozatali eljárások megindításából 
kívántak következtetéseket levonni. Méghozzá akként, hogy feltételezték, hogy az alsóbb 
fokú bíróságok nagyobb mértékben élnek e lehetőséggel, amellyel saját jogi 
álláspontjukat kívánják alátámasztani, míg a felsőbíróságok legfeljebb akkor élnek e 

                                                 
511 Ld. bővebben Conant, 2012, pp. 5-6. 
512 Conant idézi Tallberg-et a kikényszerítési mechanizmusok szereplőiről: Ld. Tallberg, Jonas: Supranational 
influence in EU enforcement: the ECJ and the principle of state liability, Journal of European Public Policy, Vol 
7(1)2000, pp. 104-121. (idézi Conant, 2012, p. 7.). 
513 Conant idézi Alter-t a tagállami bíróságok szerepéről: Ld. Alter, Karen J. Who are the ’Masters of the Treaty’? – 
European Governments and the European Court of Justice, International Organization, Vol 52(1)1998, pp. 121-147. 
(idézi Conant, 2012, p. 7.). 
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lehetőséggel, ha a belső jogi tradícióktól kívánnak eltérni.514 A jogtudomány képviselői 
ezzel szemben azzal érveltek, hogy a bírói kar alapvetően egységként működik, amelyben 
az EuB esetjogot először általában a felsőbíróság kezdi idézni, az alsóbíróság pedig majd 
csak azt követően.515 Ezt kiegészítik olyan tényezők is, amelyek adott ügycsoportok EU 
jog általi meghatározottságából fakadnak, így az is lényeges, hogy mennyire részletező 
az uniós szabályozás.516 Összességében így a jogbiztonság és a jogi tudás határozzák meg 
a bírói magatartást.  
 
A mobilizációs (Mobilization) irányzat517 képviselői a bíróságok helyett fókuszukat a 
témánk szempontjából is meghatározó, felperesként fellépő civil szervezetekre helyezték. 
Eszerint a megfelelő pénzügyi, anyagi, szellemi eszközökkel bíró csoportosulások 
nagymértékben hozzájárulhatnak az EU jog követéséhez. Magatartásukat erősen 
befolyásolhatja a bírósági szervezetrendszer felépítése, és az esetleges forum-shopping 
lehetősége. Jelen munka azt vizsgálja, hogy erre miképpen hathat vissza az uniós jog az 
eljárási szabályozás átalakításával. Általában a fellépést könnyíti meg a fél szerepét 
elismerő liberális szabályozás, a class action-ök, kollektív kereseti formák biztosítása, 
valamint az ügyvédkényszer szűkre szabása az adott jogrendszerben.  
 
Az intézményi lehetőségek és korlátok (Institutional Opportunities and Constraints) tana, 
ami még hasonlóképpen bővebb elemzés tárgya lesz, a belső egyeztetési mechanizmusok 
azon fókuszpontjait vizsgálja, amelyek megakaszthatják az uniós jognak való 
megfelelést. Több ilyen pontot tartalmazhatnak a szövetségi államok, valamint azok az 
államok, ahol többkamarás parlamentek működnek. Kevesebb egyeztetéssel jár, ha az 
érdekképviseletekkel kellőképpen kiépített kapcsolati rendszereken keresztül lehet 
egyeztetni, vagy ezt segítheti elő a központi államigazgatásban megszervezett 
ügynökségek rendszere is. Ezt egészítette ki két további elmélet is. Az ún. misfit teória518 
szerint az átültetési problémák az uniós és a nemzeti szabályozási, intézményi 
hagyományok összeütközéséből, a veto player teóriája519 szerint inkább az átültetési 
                                                 
514 Conant idézi Alter-t: Ld. Alter, Karen J.:The European Court's Political Power, West European Politics, Vol. 19(3) 
1996, pp. 458-487. (idézi Conant, 2012, p. 10.). 
515 A számadatok tükrében nem mondható el, hogy ne lennének többségben az előzetes döntéshozatali eljárások 
kezdeményezésénél az alsóbb fokú bíróságok a 2004-ben csatlakozott három vizsgált tagállam esetén, vagy legalább 
majdnem azonos szinten (ld. Sommsich, 2015, p. 4.).  
516 E jelenséggel kapcsolatban Conant idézi Ramos Romeu-t: ld. Ramos Romeu, Francisco: Law and Politics in the 
Application of EC Law, Spanish courts and the ECJ 1986-2000, Common Market Law Review, Vol. 43(2)2006, pp. 
395-421 (idézi Conant, 2012, p. 11.). 
517 A civil csoportok szerepéről Conant idézi Börzel-t és Mabbett-et: Ld. Börzel, Tanja A.: Participation through Law 
Enforcement: The Case of the European Union, Comparative Political Studies, Vol. 39(1)2006, 128-152, p. 128-135; 
Mabbett, Deborah: The Development of Rights-based Social Policy in the European Union, Journal of Common Market 
Studies, Vol. 43(1)2005, pp. 97-120. (idézi Conant, 2012, p. 12.). 
518 Ezen elméletéről ld. Duina, Francesco: Explaining Legal Impelementation in the European Union, International 
Journal of the Sociology of Law, Vol. 25(2), 1997, pp. 155-179.; Knill, Christoph-Lenchov, Andrea: Coping with 
Europe – The Impact of German and British Administration on the Implementation of EU Environmental Policy, 
Journal of European Public Policy, Vol. 5(4)1998, pp. 595-614.; Börzel, Tanja A.: Why There is No ‘Southern 
Problem’, On Environmental Leaders and Laggards in the European Union, Journal of European Public Policy, Vol. 
7(1)2000, pp. 141-162. 
519 E irányzatot illetően ld. bővebben Risse, Thomas-Cowles, Maria Green-Caporoso, James: Europeanization and 
Domestic Change: Introduction, In: Cowles, Maria Green-Caporoso, James-Risse, Thomas (ed.): Transforming 
Europe, Europeanization and Domestic Change, Cornell University Press, 2001, pp. 1-20.; Tsebelis, George: Decision-
making in Political Systems; Veto Players in Presidentialism, Parliamentarism, Multicameralism, and Multipartism, 
British Journal of Political Science, Vol. 25(3)1995, pp. 289-325.  
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folyamatra befolyással bíró szereplők nagy számából, valamint ezek állandósuló 
érdekkonfliktusaiból fakadnak. 
 
Végül a politikai legitimációs (Political Legitimacy) elmélet – bizonyos hasonlóságot 
mutatva a konstruktivista tannal – abból indul ki, hogy a nemzetállami szintű megfelelően 
kiépített jogállamiság és a bírói ítélkezés társadalmi elfogadottsága szükségszerűen 
visszahat az EU jog követésére is, hiszen transzformálódik erre a magasabb szintre. 
Ugyanakkor azt ez az elmélet sem hagyja figyelmen kívül, hogy magának az EU-nak a 
működését viszont a kezdetektől fogva áthatja a legitimációs dilemma kérdésköre és az 
ennek megoldására adott válaszok kísérlete. Külön foglalkozik azzal ezen irányzat, hogy 
a deficit kihat az EuB pozíciójára is, amely fellépne a tagállamokkal szemben.520 A 
kapcsolódó szakirodalom igen kiterjedt. Így Habermas szerint a legitimitás olyan 
vitatható érvényességi igény, amely az adott rendszer tényleges teljesítményétől függ, 
ekként összefüggésbe hozható az adott rendszer stabilitásával is.521 
 
Az ismertetett elméletek közül behatóbban a megfelelési világok (worlds of compliance), 
valamint az intézményi lehetőségek és korlátok egyes elméleteivel kívánok foglalkozni. 
Előbbi ugyanis olyan ország-csoportosítási szempontrendszert állított fel, amelynek 
állításaival érdemes összevetni a két ágazat átültetési tapasztalatainak eredményét az öt 
vizsgált tagállam esetében. Ezzel részben kétségbe vonta az intézményi lehetőségek és 
korlátok egyes elméleteit. Ennek megfelelően pedig el lehet végezni annak elemzését, 
hogy az ország-csoportosítási felvetés működik-e a kapott vizsgálati eredmények alapján. 
 
3.5.1.2. A közép-európai csatlakozás az európaizálódási elméletek tükrében 
 
Az európaizálódási folyamatokkal kapcsolatos kutatások jelentős része az új tagállamok 
csatlakozásának a közép-európai térségre gyakorolt hatásaival foglalkozik. A kutatások 
során általános jelleggel vizsgálják, hogy az új tagállamok – összehasonlítva az ún. EU-
15 országcsoporttal − miképp ültetik át és kényszerítik ki az egyes uniós irányelvek 
elvárásait, s ennek tükrében létezik-e speciális közép-európai európaizálódási folyamat.  
 
Egyes európaizálódási elméletek célja olyan tényezők azonosítása, amelyek alapján 
modellezhető az egyes országok és ország-csoportok jövőbeni megfelelése az uniós jog 
elvárásainak. Ennek alapjaként az ágazati irányelvek átültetéséből leszűrhető 
tapasztalatok szolgálnak. Így a kapcsolódó elméletek a tagállami mellett regionális alapon 
is vizsgálják a közösségi jog átültetésére és betartására, betartatására való hajlandóságot. 
Az eddigi kutatások kevésbé koncentráltak az Unió környezetpolitikai és versenyjogi-
fogyasztóvédelmi elvárásainak teljesítésére, ezért szükségesnek tartom az elméletek 
alkalmazási körét ágazatpolitikai szempontból kiterjeszteni.   

                                                 
520 Conant idézi Caldeira-t és Gibson-t: Ld. Caldeira, Gregory A.-Gibson, James L.: The Legitimacy of the Court of 
Justice in the European Union: Models of Institutional Support, American Political Science Review, Vol. 89, No. 2, 
June 1995, pp. 356-376. (idézi Conant, 2012, p. 14.). 
521 Habermas, Jürgen: Legitimaciós problémák a modern államban, In: Habermas, Jürgen: Válogatott tanulmányok, 
Atlantisz Kiadó, Budapest, 1994, 183-224, pp. 183-190. 
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Az alábbi elemzésben két fő kérdésre keresek választ. Egyrészt arra, hogy a területi alapú 
kategorizálás alkalmazható-e az uniós környezetpolitikai és versenypolitikai-
fogyasztóvédelmi elvárások tekintetében, másrészt arra, hogy ennek alkalmazhatósága 
esetén létezik-e speciális európaizálódási folyamat, amelyik kifejezetten a közép-európai 
térséget jellemzi. A különböző európaizálódási elméletek ugyanis elkülönítetten kezelik 
a közép-európai térséget.522 Ezek kiindulási pontja legtöbbször a csatlakozás során előírt 
követelmények rendszere. A tagjelölt államok jogalkotása és intézményei a csatlakozás 
elősegítése érdekében jelentős elkötelezettséget mutattak a csatlakozással kapcsolatos 
követelmények teljesítése iránt, ugyanakkor erre a szakirodalomban sokan kritikusan 
tekintettek.523 Az uniós bővítéssel összefüggő törvények elfogadása gyakran gyorsított 
módon − valódi parlamenti viták, a társadalmi-gazdasági következményeket taglaló 
pártpolitikai verseny nélkül − folyt le, amelyet kiegészített az is, hogy a végrehajtó 
hatalom központosította a döntéshozatalt.524 Ennek eredménye a keleti problémaként 
azonosított jelenség, amely alapján kétségbe vonható, hogy tartósak lehetnek-e az Unió 
által vezérelt reformfolyamatok.525 
 
A megfelelési elmélet alapjául munkaidő-szervezéssel526 és egyenlő bánásmóddal527 
kapcsolatos irányelvek, valamint az átültetési aktusok kikényszerítéséből származó 
tapasztalatok szolgáltak. Falkner, Hartlapp és Treib elemzésében rávilágított, hogy az ún. 
misfit és a veto player megközelítések csak részben képesek magyarázni az uniós jog 
tagállamokra gyakorolt hatását, ehelyett a megfelelési világok (worlds of compliance) 
elméletével egy részleteiben még alaposabban kidolgozott rendszert állítottak fel.528 Ez 
azonban még nem vette figyelembe az újonnan csatlakozott tagállamokat. A munkajogi 
és esélyegyenlőségi irányelvekből leszűrhető tapasztalatok alapján a régi tagállamokat a 
megfelelési világok elmélete három csoportba sorolta. A jogkövetők csoportjába tartozó 
Dánia, Svédország és Finnország esetén az átültetés kellő időben, az irányelvek 
célkitűzéseinek megfelelően történik, az uniós elvárásoknak való megfelelési kultúra 

                                                 
522 Börzel, Tanja A.-Buzogány, Áron: Governing EU Accession in Transition Countries: the Role of Non-State Actors, 
Acta Politica, Vol. (45)1-2, 2010, pp. 158-182.; Dimitrova, Antonatea L.: The new Member States of the EU in the 
aftermath of new Enlargement: Do new European rules remain empty shells?, Journal of European Public Policy, Vol. 
17(1)2010, pp. 137–148.; Sedelmeier, Ulrich: Europeanisation in New Member and Candidate States, Living Reviews 
in European Governance, (1)2006/3, Online elérhető; Sedelmeier, Ulrich: After Conditionality: post-accession 
compliance with EU law in East Central Europe, Journal of European Public Policy, Vol. 15(6)2008, pp. 806-825.; 
Falkner, Gerda-Treib, Oliver: Institutional Performance and Compliance with EU Law: Czech Republic, Hungary, 
Slovakia and Slovenia, Journal of Public Policy, Vol. 30. I. 101-1:6, 2010, 101-116, pp. 101-102.  
523 Falkner-Treib, 2010, p. 101-103.; Sedelmeier, 2008, p. 806.; Dimitrova, 2010, p. 138. 
524 Sedelmeier, 2008, p. 807.   
525 Dimitrova, 2010, p. 138.  
526 Európai Parlament és Tanács 2003/88/EK irányelve a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól; Európai Tanács 
2000/78/EK irányelve (2000. november 27.) a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód 
általános kereteinek létrehozásáról (HL L 299., 2003.11.18., 9-19., magyar nyelvű különkiadás: 5. fejezet 4. kötet 381-
391.) 
527 Európai Parlament és Tanács 2002/73/EK irányelve (2002. szeptember 23.) a férfiak és nők közötti egyenlő 
bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról 
szóló 76/207/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 269., 2002.10.5., 15-20., magyar nyelvű különkiadás: 5. 
fejezet 4. kötet 255-260.)  
528 Ld. bővebben Falkner, Gerda-Hartlapp, Miriam-Treib, Oliver: Worlds of compliance: Why leading approaches to 
European Union implementation are only ‘sometimes-true’ theories, European Journal of Political Research, Vol. 
46(3)2007, pp. 395-416. 
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egyfajta társadalmilag beépített önkikényszerítő mechanizmusként működik (world of 
law observance). A második csoportba tartozó Németországban, Ausztriában, 
Hollandiában, Belgiumban, az Egyesült Királyságban és Spanyolországban a kellő 
időben és megfelelő módon történő átültetés feltétele a tagállami politikai megfontolások 
szabta keretek közé illeszkedés (world of domestic politics). Ennek hiányában, a 
pártpolitikai, kormányzati és nagyobb érdekképviseleti csoportok preferenciáival való 
ütközés akár hosszabb távon is az uniós elvárások megsértésével, hiányos átültetéssel 
vagy annak teljes elmaradásával járhat. Végül a harmadik csoportot alkotó Potugáliát, 
Görögországot és Franciaországot a megkésett, vagy csak formailag megtörténő átültetés 
jellemzi, amelynek hátterében a bürokratikus hozzáállás, illetve az említett közigazgatási 
hagyományok ereje áll. Ebben a körben az uniós elvárásoknak való megfelelés egyik 
eszköze lehet az átültetés belső reformokkal történő összekapcsolása (world of 
transposition neglect). 
 
Az elmélet finomítása529 során Falkner és Treib területileg kiterjesztette annak vizsgálati 
körét, illetve elválasztotta az átültetés szakaszát a tényleges átültetési aktusok 
alkalmazásától és kikényszerítésétől. Az alkalmazás tekintetében az újonnan csatlakozott 
államok kifejezetten jó eredményt képesek felmutatni, ugyanakkor a kikényszerítés 
fázisát elemezve a vizsgálati eredmények alapján új kategória jött létre, amely szerint 
ebben az országcsoportban az uniós elvárások a holt betűk fogalmi körébe tartoznak, 
hivatalos nyelven fogalmazva: „üres szavak” (world of dead letters) maradnak. A 
csatlakozáskor még nem jellemző politikai viták egyre erősebben jelentkeznek a 
térségben az irányelvek átültetésekor, emellett a kikényszerítés és alkalmazás során 
rendszerszinten általános a megfelelés elmaradása. Ennek oka az érintett 
szervezetrendszeren belüli koordinációs probléma, a jogalkalmazó szervek 
kapacitáshiánya, a rendelkezésükre álló források szűkös mivolta, a tájékoztató-rendszerek 
kiépítetlensége.530  
 
Az uniós normákkal szembeni hozzáállás leírásaként Dimitrova is hasonló terminológiát 
(empty shells; üres váz) használ, sőt − álláspontja szerint − adott területeken egyértelmű 
visszalépés történt a csatlakozást követően.531 Ahogy a magyar viszonyokkal 
kapcsolatban a hazai szakirodalmi értékelés is megállapítja „a csatlakozási döntés után 
természetes módon enyhült a jogállami modernizáció politikai motivációja”532. Az 
lényeges, hogy a csatlakozást követő melyik időszakot vesszük számításba. Hiszen a 
csatlakozást megelőzően, valamint közvetlenül a csatlakozás után vélhetően még 
nagyobb volt az új tagállamokban az uniós követelményeknek való megfelelési 
hajlandóság.  
Emellett jelzésértékű, hogy a kutatás nem csak a térség országait, hanem Írországot és 
Olaszországot is az átültetéskor átpolitizált folyamatot megvalósító, a kikényszerítéskor 

                                                 
529 Falkner-Treib, 2010, p. 102-103. 
530 Uo. 112-114.  
531 Dimitrova, 2010, p. 138.  
532 Fleck Zoltán: A magyar jogrendszer első évtizede az Európai Unióban, In: Ágh Attila-Vértes András-Fleck Zoltán: Tíz 
éve az Európai Unióban – Felzárkózás vagy lecsúszás?, Kossuth Kiadó, 2014, 203-232, p. 214. 
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hiányosságokkal küzdő államként kategorizálta.533 Sedelmeier szerint nem szabad túlzott 
általánosításokkal élni a keleti probléma létét illetően, figyelembe véve, hogy az ún. EU-
8 országcsoport (poszt-szocialista új tagállamok) eredményei bizonyos esetekben 
felülmúlják a régi tagállamok teljesítményét, ráadásul a kötelezettségszegési eljárásokat 
sokkal gyorsabban, az eljárás korai szakaszában oldják meg.534 Ennek oka többek között, 
hogy az új tagállamok hajlamosak arra, hogy az uniós követelmények teljesítését elvárt 
és helyes magatartásként fogják fel.535 Utóbbi tapasztalat alátámaszthatja az ismertetett 
elméletek közül akár a konstruktivizmus, akár a politikai legitimáció tanának magyarázó 
erejét. 
 
Az idézett cikkek eltérő eredményei arra utalnak, hogy a kérdés további, mélyebb 
vizsgálata szükséges. Ami az egyes szakpolitikai területeket illeti − Falkner szerint − a 
worlds of compliance elmélet nem pusztán a szociális irányelvek, hanem egyéb 
szakpolitikai elvárásoknak való megfelelés modellezésére is alkalmas.536 Érdemes tehát 
más szakpolitikák tekintetében is megvizsgálni, hogy teljesülnek-e a fenti elmélet 
feltevései, valóban létezik-e keleti probléma. Ennek keretében azt is meg lehet válaszolni, 
hogy az uniós elvárások tényleg csak üres szavak. Jelen elemzés célja ennek érdekében a 
worlds of compliance elmélet vizsgálata a környezeti hatásvizsgálati irányelv 
2003/35/EK irányelv (utóbb felváltó 2011/92/EU környezeti hatásvizsgálati és 
2010/75/EU ipari kibocsátásokról szóló irányelv) és a 2009/22/EK fogyasztóvédelmi 
irányelv (utóbbihoz kapcsolódóan pedig egyes egyéb versenyjogi-fogyasztóvédelmi 
európaizálódási jelenségek megjelenésének) közép-európai átültetésének példáján 
keresztül. 
 
A környezetpolitikai és fogyasztóvédelmi-versenyjogi irányelvek átültetése különös 
jelentőséget kap a poszt-szocialista államokban. Előbbinél ugyanis a szocialista állami 
ideológia − a túlhajszolt iparosítás révén − a gazdasági növekedést helyezte előtérbe, akár 
a természeti értékek védelmével szemben is.537 Az államosított szocialista gazdaságról 
átálló fiatal paicgazdaságokban a verseny védelme, valamint az egyes fogyasztók akár 
kollektv jogvédelme igazi újdonságként hatott. A kollektív igényérvényesítés kibővítése 
pedig egyfajta indikátorként képes megmutatni, hogy a csatlakozással járó 
követelményeknek megfelelni kívánó poszt-szocialista közigazgatási 
szervezetrendszerek képesek-e, illetve hajlandóak-e átvenni a korábban idegen 
szemléletmódot. Ez elsősorban az adott környezeti és piaci hatások minél szélesebb körű 
vizsgálatában, és az így kapott eredményeknek a döntéshozatali folyamatba történő 
becsatornázásában, valamint a nyilvánosság részvételének biztosításában nyilvánul meg 
az eljárás során. 
 

                                                 
533 Falkner-Treib, 2010, p. 113.  
534 Sedelmeier, 2008, p. 807.  
535 Uo. 807.  
536 Falkner-Hartlapp-Treib, 2007, p. 411.  
537 Stole, Oivind: Europeanisation in the Context of Enlargement: A Study of Hungarian Environmental Policy, Arena 
Report, No. 07/2003, p. 12. 
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Börzel és Buzogány szerint a szemléletváltás eredményeként a poszt-szocialista 
közigazgatási-, és jogrendszerek a társadalmi szervezetekre egyrészt nem-konformista 
szervezetként, másrészt olyan partnerekként is tekinthetnek, amelyek jelentős mértékben 
erősíthetik az állami szereplők koncepció-alkotási képességét.538 Ugyanakkor a nem-
állami szervezetekre – amint a közigazgatási bíráskodás alapvetően szubjektív 
jogvédelmi funkciója is mutatja − nem csak az utóbbi évtizedekben tekintettek a 
térségben rendszeridegen szereplőként. Az objektív alapú, közérdekű fellépés ezen 
formája – indikátori szerepköréből fakadóan − alkalmas arra, hogy az újonnan 
csatlakozott tagállamok − megfelelve az uniós jog ilyen irányú elvárásainak − 
demonstrálják ennek kiszélesítésével az uniós elvárások teljesítése iránti 
elkötelezettségüket.   
 
3.5.2. Eltérő eredmények az uniós követelményeknek való megfeleléskor 
 
3.5.2.1. A régió megfelelési teljesítménye és az elméletek magyarázó ereje 
 
Ha össze akarjuk foglalni a 2003/35/EK irányelv átültetése kapcsán szerzett közép-
európai tapasztalatokat, megállapíthatjuk, hogy a környezetvédelmi területen 
egyértelműen végigkövethető az altruista, a régióban idegen kereseti forma uniós 
ösztönzésű elterjesztése, amelynél várható volt és meg is történt a tagállami és uniós 
elvárások összeütközése. Így a mélyen beágyazott perjogi dogmatikájú német ajkú 
államokban, ahol a Schutznormlehre máig erősen hat, kisebb a hajlandóság a megfelelésre 
e tekintetben. Másrészt eltérő adott esetben a legfelsőbb bírói fórumok 
(alkotmánybíróságok) megközelítése is, de ez nem azt jelenti, hogy a régi tag Ausztria 
ebből a szempontból előbb változtatott volna alapvető jogvédelmi hozzáállásán, ami az 
aarhusi harmadik pilléres követelményeket jelenti, szemben a bemutatott cseh példával. 
Jóllehet a tagállamok máig akadályozzák az uniós jogalkotás keretében az Aarhusi 
Egyezmény harmadik pillérének teljes méretű átültetését (ezt jelzi többek között a 
meghiúsult irányelv-tervezet), ám ez nem akadályozza meg az EuB-ot, hogy aktivista 
szerepfelfogást magáévá téve kényszerítse ki az uniós rendelkezések tagállami szintű 
végrehajtását a tagállami bíróságok előtt. Ráadásul egyes EuB ítéletek (szlovák 
barnamedvék ügye) határon átnyúló alkalmazásának kérdése is felvetődött az uniós jog 
követelményeinek megfelelően. Emellett az egyes államok szempontjából külső 
szereplők, így az Unió vagy az Aarhusi Jogkövetési Bizottság által kifejtett nyomás 
következtében a térség országai tettek bizonyos lépéseket, hogy teljesítsék az uniós 
elvárások minimális szintjét. 
 
Ugyanakkor egyes tagállamokban a civil szervezetek keresetindítási és egyéb eljárási 
jogait korlátozták vagy eltörölték, amelyeket − adott esetben − az irányelv átültetésekor 
még biztosítottak, esetleg szűkítő jogértelmezést alkalmaztak. A tagállami átültetési 
aktusok egyes rendelkezései nem pusztán „üres szavakká” váltak, hanem egyes 
kérdésekben visszalépés is tapasztalható volt.  

                                                 
538 Ld. bővebben Börzel-Buzogány, 2010, pp. 158-182.  
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Nem tekinthető ennek okán homogénnek az új és régi tagállamok országcsoportja, és nem 
is feltétlenül az elméletalkotás szerinti reakciókat tanúsították. A gyakorlatilag kizáró 
jellegű tagállami szabályozásra egyfajta példaként az EuB a svéd szabályozás kapcsán 
azt mondta ki, hogy a 10a. cikkel ellentétes az a svéd feltétel a kapcsolódó ágazati 
szabályozásban, amely a jogorvoslati eljáráshoz való jogot azokra a környezetvédelmi 
egyesületekre korlátozta, amelyeknek legalább 2 000 tagja volt − lévén elenyésző számú 
szervezet tudta ezt a feltételt teljesíteni. Következésképpen a world of law observance 
csoportjába tartozó állam esetében is elképzelhető a környezeti hatásvizsgálati irányelvi 
célkitűzések megvalósítását kizáró szabályozás.  
Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az Aarhusi Jogkövetési Bizottság, az 
Európai Bizottság és az EuB által vizsgált számos esetben nem a keresetindítás formális 
feltételei jelentették és jelentik a valódi akadályt a civil szervezetek fellépése előtt. A 
worlds of compliance elmélet szempontjából különbözőképpen kategorizált államok 
zárták ki vagy korlátozták jelentősen e szervezetek fellépési lehetőségét az Aarhusi 
Egyezmény és a 2003/35/EK irányelv eseti alapon megítélhető – az eljárás méltányos, 
kellőképpen gyors, költséges mivoltát érintő − elvárásainak megsértésével.539 
 
A versenyjogi-fogyasztóvédelmi területen a szubjektív alapú (bár nem jogi, hanem 
gazdasági érdekek sérelmén alapuló) versenytársi fellépés idővel elismerésre került, 
ugyanakkor ezen hol szűkített, hol bővített a bírói gyakorlat. Az EuB esetjog persze 
meghatározó, ahogyan azt főleg a német kommentárirodalom is bemutatta, és a mind a 
jogalkotó, mind a jogalkalmazó idővel követi a luxemburgi döntések irányvonalát. 
Általános jelleggel is kibővítette a versenytársak, illetve gazdasági érdekeiben érintettek 
fellépési kereteit az EuB esetjog a hálózatos iparágakkal összefüggő ítéleteivel. Utóbbi 
jelenség jelzésértékű módon éppen az ország-csoportosítási kategóriákat átszabva történt 
meg Németország, Ausztria, valamint Magyarország esetében. Egyértelmű, hogy 
Németországban és Ausztriában az intézményesített szervezeti – sok esetben tagvédelmi 
– kamarai fellépés már korábban meglévő hagyományokra tekintett vissza, míg ennek 
törvényi elismerése nem történt még meg a kamarák és érdekképviseleti szervek másfajta 
társadalmi beágyazottsága miatt a posztszocialista államokban. Ebből a szempontból a 
német nyelvű államokban az uniós elvárások alapján kibővítendő szervezeti (kamarai) 
keresetek egy már korábban is fennálló rendszerbe épülhettek be.  
 
Ugyanakkor éppen a poszt-szocialista államok vezették be a bejelentői-panaszosi 
pozíciókat, bizonyos eljárási jogosultságokat biztosítva, amely ismét csak rácáfol a keleti 
probléma létére. Bár meg kell jegyezni, hogy mind Ausztriában, mind Németországban 
speciális jellegű a versenyjogi igényérvényesítés. Így az elválik a közigazgatási 
bíróságoktól, Ausztria esetében maga a döntéshozatal is a közigazgatási hatóságoktól 
független. Formálisan mindegyik vizsgált tagállam meghonosította a határon átnyúló 
civil szervezeti fellépés lehetőségét a 2009/22/EK irányelv elvárásainak megfelelően, 
ezzel az uniós jogalkotó az altruista keresetek e formáit mindenképpen kibővítette. Ám 

                                                 
539 Ld. példaként az Aarhus Jogkövetési Bizottság ACCC/C/2006/17 és ACCC/C/2008/24 sz. jelentéseit. 
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maga a jogintézmény nem jutott olyan gyakorlati jelentőséghez, hogy érdemben 
elősegíthette volna a fogyasztói érdekek védelmét, akár országhatáron átnyúló jelleggel.  
 
Közös minkét területen a keresetindítási lehetőségek kiszélesítése. Környezetvédelmi 
területen megjelentek a tagállami jogrendszerekben idegen altruista kereseti formák, a 
versenyjogi-fogyasztóvédelmi területen pedig megerősödtek annak addig meglévő 
módozatai, ezzel párhuzamosan pedig intézményesítésre került egyes potenciális 
szubjektív jogsérelmet szenvedők (szomszédok és versenytársak) fellépési lehetősége 
mindkét ágazatban. Egyértelmű közös európaizálódási hatás a határon átnyúló kereseti 
formák kialakítása vagy megerősödése, ami a belső piaccal, mint az uniós integráció 
legfőbb vívmányának létével hozható összefüggésbe. Ez a versenyjogi-fogyasztóvédelmi 
területen szembeötlő volt, ám még a környezetvédelmi területen is fennáll azzal, hogy az 
Espoo-i Egyezmény az uniós jog részévé vált. Várható, bár nem mutatkozott meg 
egyértelműen még ez utóbbi jelenségben rejlő valódi potenciál. A határon átnyúló 
fellépés megerősödése ahhoz kapcsolódhat, ha egyfajta inflálódási folyamat is elindulhat 
a fellépési feltételek tekintetében, ami a legkevesebb, vagy legkönnyebb elismerési 
feltételek irányába való elmozdulással járna. Utóbbi persze főként a versenyjogi-
fogyasztóvédelmi területen játszódhatna le, hiszen az espoo-i követelményrendszer 
inkább a nyilatozattétel és az információáramlás megvalósulását segíti elő. 
 
Az elméletek magyarázó ereje szempontjából a vizsgált poszt-szocialista államokat 
nehezen lehetne homogén csoportként kezelni. A vizsgálat eredménye alapján nehéz 
egyértelműen megállapítani, hogy a keleti probléma létezik-e. A kapott eredmények nem 
feltétlenül felelnek meg az európaizálódási elméletek (worlds of compliance) egyéb 
ágazati irányelvek vizsgálata során felvázolt megállapításainak. Mégis lehet gyakorlati 
haszna ennek a vizsgálati módszernek. A közigazgatási bíráskodás szubjektív jogvédelmi 
funkciója, mint régióbeli jellegzetesség összevetése az elméletek koncepciójával nagy 
jelentőséggel bírhat. Az ágazatpolitikai vizsgálat során várható volt, hogy a tagállamok 
szubjektív jogvédelmi megközelítése nem elégíti ki az uniós környezetjog, valamint a 
versenyjog-fogyasztóvédelem objektív jogvédelmi elvárásait. Az uniós jogalkotó ilyen 
tagállamokat összekötő, rendszerszintű jellegezetességek előzetes feltárásával 
modellezheti az átültetési folyamat lehetséges eredményét, annak várható nehézségeit. A 
megfelelési világok (worlds of compliance) elméletének alapvető szerepe ezen túl abban 
is megmutatkozik, hogy ráirányítja az uniós jognak való megfelelést vizsgáló kutatók 
figyelmét a végrehajtási, kikényszerítési szakaszra, valamint a tagállami jogalkalmazói 
gyakorlatra.  
 
3.5.2.2. A rendszerszintű tényezők jövőbeni figyelembevétele 
 
Több szempontból is fontosnak tartom azt, hogy e rendszerszintű tényezők azonosítása 
megtörténjen. Jelen helyzetben, amikor az Unió felülvizsgálja mind a hatásvizsgálati, 
mind szabályozásának utókövetési rendszerét, igen fontos lenne, hogy ennek elemei közé 
bekerüljenek a rendszerszintű tényezők. Az Európai Bizottság ugyanis 2015 folyamán 
„Better Regulation” címen egész intézkedéscsomagot fogadott el az uniós jogalkotás 
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hatékonyabb, átláthatóbb, megalapozottabb, érdemi részvételt lehetővé tevő átalakítása 
érdekében, amely az adott jogi aktusok élethosszig tartó figyelemmel kísérését is célul 
tűzte ki. Ennek keretében az előkészítésben számos résztvevő bevonásával szabályozási 
platformot (REFIT Platform) hoznak létre, amely biztosítja a tagállami szabályozási 
szakértők, uniós szakértők, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók 
Bizottsága képviselőinek, valamint az egyéb szociális partnerek, érdekképviseletek, civil 
szervezetek részvételét.540 Ezt egészíti ki az uniós normatív aktus hatálya alatti, valamint 
annak megszűntét követő elemzése, utóbbihoz egy ún. héttagú, többségében bizottsági 
tisztviselőkből álló Regulatory Scrutiny Board csatlakozna.541 Nem meglepő módon, a 
kihívásokra az EU ismét intézményi, pontosabban az intézményen belüli választ adott. 
Függetlenül e gyakran alkalmazott megoldási móddal szemben hangoztatott bürokratikus 
és demokratikus legitimációt hiányoló érvektől, a felálló rendszernek mindenképpen meg 
kellene céloznia az említett rendszerszintű tényezők azonosítására vonatkozó kapacitás 
növelését. Ezzel álláspontom szerint lehetővé válna a koncepcionális problématérképek 
és a megfelelési nehézségek könnyebb felvázolása. Ebből pedig mind a későbbi 
előkészítési szakasz, mind az utókövetés profitálhatna. 
 
Ami a jelen vizsgálat eredményeit illeti: a tagállami eljárásjogi autonómiát a tagállamok 
máig igyekeznek érvényesíteni, példának okáért az uniós jogalkotási folymatok bizonyos 
részének máig tartó blokkolásával. Ennek egyértelmű jele az aarhusi harmadik pillérre 
vonatkozó irányelv-tervezet ismételt eltűnése a jogalkotási napirendről. E tényezők 
figyelembevétele nem is feltétlenül jár együtt adott kötelezettségszegési eljárások 
elkerülésével. Két szempontból sem.  
Egyrészről a tagállami szakértők képviselete az uniós jogalkotási folyamatban biztosított, 
ezt jelzik az elfogadott normaszövegek „biztonsági klauzulái”, amelyek a tagállami 
eljárási tradíciók védelme érdekében kerültek bele az egyes uniós rendelkezések közé. 
Másrészről azt sem lehet előre megjósolni, hogy az EuB milyen mértékben kíván aktivista 
szerepfelfogását képviselni a tagállamokkal szemben, amellyel éppen az említett 
klauzulák szerepét semlegesíti és csökkenti a tagállamok mozgásterét ─ közvetett módon 
pedig a tagállamok eljárásjogi autonómiáját is.  
Ugyanakkor a rendszerszintű tényezők intézményesített figyelembevétele, valamint a 
már megindult tudományos tanácsadók szélesebb körű bevonása lehetővé tenné az uniós 
követelményeknek való megfelelés gördülékenyebb véghezvitelét. Közvetett módon 
pedig a végrehajtási deficit leküzdésében is segíthet, ha egy jelzőrendszer képes lenne e 
rendszerszintű tényezőkre rávilágítani, és azok figyelembevétele növekedne az uniós 
jogalkotás folyamán. 
 

                                                 
540 Az Európai Bizottság REFIT Platform létrehozásáról szóló 2015. május 19-i határozata [Ref.No. C(2015) 3261], 
Online elérhető. 
541 Az Európai Bizottság Elnökének a független Regulatory Scrutiny Board létrehozásáról szóló, 2015. május 19-i 
határozata [Ref.No. C(2015) 3263.], Online elérhető. 
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3.5.3. Összegzés 

Az interdiszciplináris megközelítés a jogtudomány tekintetében is hasznos 
tapasztalatokkal szolgálhat. Emiatt döntöttem az uniós jognak való megfelelést vizsgálaó 
szakirodalmi álláspontok rövid ismertetése mellett. Ezek alapjaként a politikatudomány, 
a nemzetközi tanulmányok, bizonyos tekintetben a szociológia megállapításai 
szolgálnak. A dolgozat következtetései pedig az egyes megfelelési elméletek magyarázó 
erejének vizsgálatára is lehetőséget adnak.  
A megfelelési világok elmélete (worlds of compliance) olyan ország-csoportosíási 
módszertant használ, amely eltérő módon kategorizálta a dolgozat által vizsgált, a 
szubjektív jogvédelmi tan által összekapcsolt öt tagállamot. Ausztriát és Németországot 
olyan csoportba sorolta, ahol az uniós követelményeknek való megfelelést meghatározó 
fő tényező, hogy e követelmények mennyiben felenek meg a tagállami politikai 
megfontolásoknak; míg a három poszt-szocialista tagállamban e követelmények puszta 
„üres szavak” az alacsony szintű végrehajtás miatt. A szubjektív jogvédelmi tan több 
esetben ellentétes volt az EU követelményeivel mindegyik vizsgált tagállamban. Ez az 
eredmény nem azt mutatja, hogy megfelelési világok elmélete hibás lenne. Ám a dolgozat 
eredményei arra is utalnak, hogy szükséges a vizsgálati módszertant kitágítani olyan 
rendszerszintű megfelelési tényezőkre is, mint amilyen például a szubjektív jogvédelmi 
tan.   
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IV. Az uniós közvetlen végrehajtással szembeni jogvédelem 

4.1. A személyes és közvetlen érintettség dilemmái 

4.1.1. Az uniós bíróságok előtti jogvédelem általános jellemzői 

4.1.1.1 Az bírói jogvédelem uniós szintű eszközei 

Az EuB részét képező Törvényszéknek (korábbi Elsőfokú Bíróságnak) és Bíróságnak a 
tevékenységét elméleti szempontok alkalmazásával a közigazgatási bíráskodás körébe 
lehet sorolni, hiszen mindkét bírói fórum egyedi közigazgatási aktusok közhatalmi 
döntési jogosítványokkal felruházott jogszerűségi szempontú felülvizsgálatát is elvégzi a 
közigazgatástól (ebben a tekintetben közvetlen és közvetett végrehajtástól) független 
szervként.542 Ugyanakkor az uniós normák kontrolljával kapcsolatos hatáskörei miatt 
tevékenysége erős hasonlóságot mutat a tagállami alkotmánybíróságokkal is.  
 
Az EuB előtt megindítható egyes eljárások eltérő mértékben szolgálhatnak egyéni 
jogvédelmi célt. Különböző eljárások állnak a magánszemély rendelkezésére, ha saját 
kezdeményezése alapján támadna meg valamely uniós aktust, vagy az uniós aktus alapján 
kibocsátott akár egyedi, akár normatív tagállami aktust. A magánszemély számára 
egyértelmű lehetőség, hogy az EUMSz. 263. cikke szerinti semmisségi eljárás keretében 
közvetlenül megtámadja a sérelmezett aktust, ugyanakkor ebben a tekintetben nagy 
valószínűséggel fordulhat elő, hogy nem rendelkezik felperesként perképességgel, mivel 
az EuB ennek kapcsán igen megszorító esetjogot alakított ki. E gyakorlat a Plaumann-
teszt alapján a személyes érintettség kapcsán a meghatározott időpont szerinti zárt 
csoporthoz tartozást követeli meg, amellyel összefonódik a közvetlen érintettség 
vizsgálata is. Emellett rendelkezésre áll a magánszemély számára az EUMSz. 267. cikke 
szerinti előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének lehetősége is, amennyiben a 
kapcsolódó rendelkezések miatt eljárás indult vele szemben. Az így meginduló 
közigazgatási perben kezdeményezheti a tagállami bíróság előtt az előzetes 
döntéshozatali eljárás megindítását.  
 
Ezen túlmenően felmerülhet a hivatali jogkörben okozott kár miatti felelősség EuB előtti 
kikényszerítésének lehetősége az EUMSz. 268. cikke alapján, a 340. cikk (2)-(3) 
bekezdése szerint. Utóbbi követelmény már az Alapjogi Charta 41. cikk (3) bekezdése 
szerinti megfelelő ügyintézéshez való jog részét is képezi. Ugyanakkor a magánszemély 
számára ez az eljárás nem jár a sérelmezett jogi norma hatályon kívül helyezésével, 
legfeljebb a magánszemély számára a bizonyított károk megtérítését biztosítja.543 
Következésképpen a semmisségi, valamint az előzetes döntéshozatali eljárás képezik 
azokat az uniós szintű fellépési lehetőségeket, amelyek az egyéni jogvédelem 
szempontjából központi szerepet kapnak.  
 

                                                 
542 Rozsnyai Krisztina: A közigazgatási bíráskodás európai dimenziója, Jogtudományi Közlöny, 2007/9. szám, 383-
394, p. 385.  
543 Fejes, 2002, p. 34. 
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4.1.1.2 A semmisségi és az előzetes döntéshozatali eljárás jogvédelmi különbségei 

A lisszaboni reformok újításaként a semmisségi eljárásokra vonatkozó elsődleges jogi 
rendelkezések egyértelművé váltak abból a szempontból, hogy az EUMSz. 263. cikk (1) 
bekezdését olyan hatásköri szabállyal egészítették ki, amely szerint az EuB megvizsgálja 
az Unió „szervei vagy hivatalai” (az EU ügynökségei) által elfogadott, harmadik 
személyekre joghatással járó jogi aktusok jogszerűségét is az intézmények által 
kibocsátott jogi kötőerővel bíró aktusok mellett. Az ügynökségi aktusokkal szembeni 
jogvédelem szempontjából e rendelkezés majd külön szerepet fog kapni. Az EUMSz. 
263. cikk (4) bekezdése ezt ugyanakkor változatlanul adott szubjektív jogsérelmi 
feltételek teljesülése mellett teszi lehetővé az egyének számára. Eszerint bármely 
természetes vagy jogi személy – az uniós intézményekkel és szervekkel szemben nem-
privilégizált felperesként – (az egyedi) neki címzett vagy az őt közvetlenül és 
személyében érintő jogi aktusok ellen indíthat semmisségi eljárást, valamint az olyan 
(normatív) rendeleti jellegű jogi aktusok ellen, amelyek a magánszemélyt közvetlenül 
érintik, és nem vonnak maguk után végrehajtási intézkedéseket.  
 
Az EuB szubjektív jogsérelmi követelménye a közvetlen és személyes érintettséggel 
összefüggésben alakult ki, amelynek kapcsán a Bíróság évtizedeken keresztül fenntartotta 
megszorító jogértelmezését, különösen a második feltétel kapcsán a Plaumann-teszttel 
összefüggésben. Jogtörténetileg e kritérium az ESZAK-Szerződés 33. cikk (2) 
bekezdésére vezethető vissza, amely a vállalkozások, valamint azok érdekképviseleti 
szervei számára semmisségi keresetek benyújtását az őket személyesen érintő döntések 
és ajánlások, vagy általános hatályú döntések és ajánlások ellen biztosította. Danwitz 

szerint az idézett rendelkezés egyértelműen a német Schutznormlehre elsődleges jogi 
megjelenését jelentette.544 Amint a Plaumann-teszt fenntartása mögötti magyarázatok 
vizsgálata kapcsán látni fogjuk, az EUMSz. 263. cikk (4) bekezdése kapcsán követett 
teszt az EuB intézményi szerepfelfogásának egyik kifejezési eszköze is, ami máig egy 
olyan jogvédelmi rendszert vizionál, ahol a bírói felülvizsgálat legfőképpen az uniós 
normák (közvetett) végrehajtásának elsődleges szintjéhez, vagyis a tagállamokhoz 
kötik.545 
 
Az EUMSz. 267. cikke alapvetően hatásköri oldalról közelíti meg az előzetes 
döntéshozatali eljárások kérdését, értelemszereűen az EuB hatáskörébe utalva az 
elsődleges jog értelmezését, valamint az uniós intézmények, szervek vagy hivatalok jogi 
aktusainak érvényességéről való döntést és azok értelmezését, amennyiben ez egy 
tagállami bíróság előtt folyamatban lévő ügyben a tagállami bíróság által tett előzetes 
döntéshozatali kérdés révén szükségessé válik.  
 
A jogvédelem uniós szintjének közvetlen hozzáférhetősége abból fakadóan maradt az 
egyén számára máig korlátozott, hogy a két eljárásnak speciális az egymáshoz való 
viszonya. Ennek alapja, hogy főszabály szerint az uniós rendelkezések elsődleges 
                                                 
544 Ld. bővebben v. Danwitz, 2008, p. 292. 
545 Uo. 292-293. 
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végrehajtásának szintje a tagállam – konkrétan tagállami jogalkalmazóként a tagállami 
bíró és a tagállami hatóságok. A tagállami bírák mint a közösségi, majd az uniós jog bírái 
a megfelelő dotrínák alkalmazásával kötelesek eljárni, ha a tagállami és az EU jog közötti 
kollízió merülne fel, valamint az elsődleges vagy másodlagos uniós jogforrások 
értelmezése tekintetében kezdeményezhetik az előzetes döntéshozatali eljárást. 
Ugyanakkor ez az egyén szempontjából nem feltétlenül jelenti azt, hogy az általa 
sérelmesnek vélt uniós rendelkezés megítélése az EuB elé fog kerülni, hiszen a tagállami 
bírót ebből a szempontból autonómia illeti meg, és nincs kötve az előzetes döntéshozatali 
eljárást kezdeményező egyéni kérelmekhez.546  
 
Fejes a két eljárás elkülönítése kapcsán utal a funkcióbeli különbségekre, amelyek szerint 
jogvédelmi és kezdeményezési szempontból a semmisségi eljárás azt szolgálja, hogy a 
magánszemély támadást intézhessen a számára sérelmes helyzet és az EU norma ellen 
(kard-funkció).547 Ezzel szemben az előzetes döntéshozatali eljárás tekintetében a 
közösségi jogvédelem csak (esetlegesen) már elkövetett jogsértés után vehető igénybe 
(pajzs-funkció).548 Saurer ugyanerre az összefüggésre a semmisségi eljárás kapcsán a 
központi (zentraler) és az előzetes döntéshozatali eljárás kapcsán a decentrális 
(dezentraler) jogvédelem fogalmi kettősét használja.549 Ebben a tekintetben a lisszaboni 
reformok annyit tettek hozzá a tagállamok jogvédelmi feladatához, hogy az EUSz. 19. 
cikke alapján a tagállamok teremtik meg azokat a jogorvoslati lehetőségeket, amelyek az 
uniós jog által szabályozott területeken a hatékony jogvédelem biztosításához 
szükségesek. Ugyanakkor e rendelkezésből konkrétabb követelményeket levezetni nem 
lehet. 
 
Ki kell emelni, hogy a semmisségi eljárásokban túlzottan szűkre szabott fellépési keretek 
vizsgálatakor lényeges az előzetes döntéshozatali eljárások típusainak 
megkülönböztetése is. Ebből a szempontból értelmezési döntéshozatali eljárásokról és 
érvénességi döntéshozatali eljárásokról beszélhetünk. Az EUMSz. 267. cikk első 
bekezdésének b) pontja szerint utóbbi esetben valamelyik fél jogai védelme érdekében a 
tagállami bíróság előtt az uniós intézmények, szervek, vagy hivatalok jogi aktusainak 
érvénytelenségére hivatkozik. A tagállami bíróság hatáskör hiányában nem dönthet az 
említett uniós aktusok érvényességének kérdésében, így kötelessége az előzetes 
döntéshozatali eljárás kezdeményezése.550 Erre példaként szolgálhatnak az „olasz tokaji” 
borok ügyei.551 
                                                 
546 A bírói autonómiáról ld. bővebben Pechstein, Matthias: EU-Prozessrecht, Mohr Siebeck Verlag, Tübingen, 2011, 
p. 373. 
547 Fejes, 2002, p. 34. 
548 Uo. 34. 
549 Ld. bővebben Saurer, 2014, pp. 156-58. 
550 E bírói kötelezettség kapcsán ld. bővebben Kokott főtanácsnoknak az Inuit Tapiriit Kanatami-ügyben adott 
véleményét (Inuit Tapiriit Kanatami, EU:C:2013:21, 117. pont). 
551 Több ügyben is vitatták olasz bortermelők a magyar csatlakozást megelőzően született EK-magyar 
bormegállapodásból (továbbiakban: a Bormegállapodás) származó tilalom érvényességét. Ez a tilalom 2007. március 
31. utáni átmeneti időszakot követően kizárta az olasz „Tocai” magyar Tokajra hasonlító megnevezés használatát egyes 
olasz tartományokban termelt borok palackjának cimkéjén. A vitatott kérdést elrendező 2008-as ügyben a felek azzal 
érveltek, hogy a Bormegállapodásból származó tilalom nem lett a magyar Csatlakozási Szerződés része, márpedig 
kifejezetten rendelkeztek volna arról a magyar csatlakozáskor, ha a szerződő felek fent kívánták volna azt tartani. A 
Bíróság végzésében egyértelművé tette azt, hogy helytelen a felek érvelése, mivel időközben az említett tilalom része 
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Az érvénytelenségi esetkörben sem időkorlát nélküli a felek általi fellépés lehetősége az 
esetjog alapján. Gombos ennek kapcsán utal az ún. „les” szabályra,552 amelynek alapján 
az EuB érdemi vizsgálat nélkül utasítja el az előzetes döntéshozatali kérelemre a 
válaszadást, hogy ezzel megakadályozza azt, hogy uniós aktusok jogellenességét egyfajta 
kerülőúton a tagállami bíróságok előtt vessék fel, ha az uniós bíróságok előtti 
keresetindítási határidőt elmulasztották.553 
 
Az EuB intézményi szerepfelfogása és struktúrája idővel átalakult, amely visszahathat a 
jogvédelem kétszintű megvalósítási rendszerére, valamint közvetlenül az uniós szintre is. 
A lisszaboni reformokkal az EUSz. 19. cikk (1) bekezdése akként rendelkezik – 
intézményesítve a korábbi fokok és szakosítás szerinti szétválási tendenciákat −, hogy az 
EuB a Bíróságból, a Törvényszékből és különös hatáskörű törvényszékekből áll. A 
hatásköri megosztás szerint az előzetes döntéshozatali eljárásokban a Bíróság, 
semmisségi eljárásokban elsőfokon a Törvényszék dönt. A Bíróság és a Törvényszék 
(korábbi Elsőfokú Bíróság) nem feltétlenül van közös állásponton az egyéni jogvédelmi 
mércék tekintetében. Kifejezetten a Plaumann-teszt megújításának végül elbukott 
kísérletén keresztül juttathatta kifejezésre az Elsőfokú Bíróság, hogy saját nézete szerint 
− ellentétben a Bíróság álláspontjával − a semmisségi eljárásban felperesként való 
elismerését meghatározó doktrína, illetve maga a Plaumann-teszt felülvizsgálatra szorul. 
Végül pedig ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy adott normatív aktusokkal szembeni 
jogvédelemnél – egyfajta könnyítésképpen – a személyes érintettség követelménye az 
EUMSz. hatályos szövegváltozatában már nem szerepel. 
 
Másfajta módosításokat is magukkal vontak a lisszaboni reformok, amelyek a kapcsolódó 
elsődleges jogi rendelkezéseket érintették. Ez felölelte annak rögzítését az EUMSz. 263. 
cikk (1) bekezdésében, hogy a harmadik személyre joghatással bíró uniós ügynökségi 
aktusokkal szembeni bírói felülvizsgálat is biztosíott. E kérdéskör alapvetőbb jelentőségű 
jogvédelmi problémákra is rávilágít. Bár az uniós (szabályozó) ügynökségek másképp 
nem kapnak elismerést az elsődleges jogban, azt mégis rögzítik aktusaikkal kapcsolatban, 
hogy azokra kiterjed az EuB felülvizsgálati hatásköre. Így a tevékenységükkel 
kapcsolatos jogvédelem biztosításának fontossága már az integráció kezdeti szakaszában 
is elismerést nyert. Ugyanakkor az ilyen típusú szervek száma és jelentősége az utóbbi 
időben megemelkedett. A két eljárás elkülönítése, valamint az előzetes döntéshozatali 
eljárás révén hangsúlyosabb tagállami szintű jogvédelmi funkció értelemszerűen átalakul, 
valamint felértékelődik az eljárásjogi értelemben vett uniós szintű jogvédelem szerepe, 
mivel az uniós normák végrehajtása egyre inkább közvetlenül az Unió apparátusa 

                                                 
lett a közösségi jognak is egy rendelet formájában (ld. Confcooperative Friuli Venezia Giulia és társai végzés, C-23/07. 
és C-24/07, EU:C:2008:341, 57-68. pontok). Az olasz bíróság többek között e rendelet érvényességét illetően tette fel 
előzetes döntéshozatali kérdését.  
552 Gombos Katalin: Bírói jogvédelem az Európai Unióban – Lisszabon után, Complex Kiadó, Budapest, 2011b, p. 
161. 
553 TWF Textilwerke Deggendorf ítélet, C-188/92, EU:C:1994:90, 13, 17, 24. pontok; Nachi Europe Gmbh ítélet C-
239/99, EU:C:2001:101, 37. pont. 
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(ügynökségei és egyéb erre feljogosított egyéb szervek) révén valósul meg. Ilyen 
esetekben pedig fel sem merül a tagállami bíróságok előtti pajzs-funkció igénybevétele.  
 
Ennek okán az uniós (közvetlen) végrehajtással szembeni jogvédelem vizsgálatakor az 
egyes ágazati jellegzetességek bemutatásán túl – amely felöleli a versenyjog és a 
környezetvédelem uniós szintű jogvédelmi dilemmáit −, szükséges az előtérbe kerülő 
közvetlen végrehajtás nem szektor-specifikus elemzése is. Ez felöleli az uniós 
ügynökségesedés elemzését, az Unió intézményei, szervei és ügynökségei által kiadható 
normatív aktusokkal szembeni jogvédelem vizsgálatát is. Az integráció időrendi kereteit 
követve legelőször pedig ki kell terjednie e vizsgálatnak az uniós közszolgálati jogra is, 
hiszen e területen jelentek meg legelőször azok a bírói döntések, amelyekben az egyén, 
adott intézmények foglakoztatottjaként a bírósági jogviták szereplőjévé vált. 
 
Az említett jelenségek vizsgálata munkámban követni fogja a jogfejlődés irányát, amely 
egyértelműnek tűnik abból a szempontól, hogy a bíró alkotta jog vívmányai idővel 
másodlagos, majd elsődleges jogforrásokban nyertek elismerést, valamint elveszítették 
szektor-specifikus kötődésüket. Az egyéni jogvédelem, ezen túlmenően pedig egyes 
csoport- és közösségi érdekek védelme, az eljárásjogi garanciarendszer kialakítása pedig 
mind hangúlyosabb követelményként fog megjelenni, amennyiben a közvetett 
végrehajtás háttérbe szorulásával párhuzamosan az egyes kihívásokra az uniós jogalkotó 
– akár szervezeti, akár eljárásjogi értelemben – a közvetlen végrehajtás további előtérbe 
helyezésével reagál. E kodifikációs kísérleteket ismertetem a IV. fejezet végén. 
 
4.1.2. A személyes és közvetlen érintettség követelménye554 

A keresetindításra jogosultak körének szubjektív jogsérelemhez kötése, valamint egyéb 
okból való korlátozása megjelenik uniós szinten is. A jogosultak körének lefektetése 
kapcsán kialakított luxemburgi esetjogot érdemes részletesebben is megvizsgálni, 
ugyanis az ennek megállapításai ágazatokon és szakpolitikákon átívelő jelleggel 
határozzák meg máig az uniós jogvédelem feltételrendszerét. 
 
4.1.2.1. A személyes érintettség doktrínája 

A korábban hatályos EK-Szerződés alapján a természetes és jogi személyek (a 
privilegizált felperesként azonosított tagállamokkal és az uniós szervekkel, 
intézményekkel szemben ők az ún. nem-privilegizált felperesek), ha nem címzettjei a 
megtámadott aktusnak, a korábbi elsődleges jog, de lényegében a hatályos szövegváltozat 
szerint is, csak közvetlen és személyes érintettségük alapján nyerhettek felperesként 
elismerést semmisségi eljárásokban.555 A közös agrárpolitika kapcsán született 
Plaumann-ítéletben fejtette ki a Bíróság e követelmény mibenlétét, amely szerint: „azon 
alanyok, akik nem címzettjei egy határozatnak, csak akkor állíthatják, hogy 
                                                 
554 Az EuB uniós szintű megszorító gyakorlatáról ld. bővebben Szegedi László: Eltérő jogvédelmi mércék az Európai 
Unió Bíróságának gyakorlatában, avagy az Aarhusi Egyezmény többszintű európai átültetésének kompromisszumai, 
Európai Jog, 2014/5. szám (b), 1-12, pp. 4-12. 
555 Európai Közösséget létrehozó szerződés 230. cikk (4) bekezdése. 
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személyükben érintettek, ha ez a határozat sajátos jellemzőik vagy egy őket minden más 
személytől megkülönböztető ténybeli helyzet folytán vonatkozik rájuk, és ezáltal a 
címzetthez hasonló módon egyéniesíti őket.”556 Az ügyben a német kormány kérte az 
Európai Bizottságtól, hogy engedélyezze a mandarin importra kivetett vám 
felfüggesztését, amelyet a német kormányhoz intézett határozatában elutasított az 
Európai Bizottság. Plaumann mandarinimportőrként semmisségi eljárás keretében 
támadta meg e döntést. A Bíróság ítéletében kifejtette, hogy a mandarin importálása olyan 
tevékenység, amelynek a mindenki mástól megkülönböztethető jellege nem állt fenn, 
tekintettel arra, hogy ilyen termék importálását bárki, bármikor végezhette volna.557  
Egyértelműen kritizálták utóbb ezt a megközelítést, hiszen a piaci realitást nélkülözi az 
érv arra támaszkodva, hogy adott piacon a piaci szereplők száma folyamatosan változik 
(ellentétben például az oligopolisztikus piaccal), és túlzottan képlékeny az érintettségi 
követelmény.558 
 
Idővel azonban doktrinává merevedett a Plaumann-teszt, amely a magánfelekkel szemben 
– többek között – az adott piaci tevékenység végzése szempontjából e zárt csoportba 
tartozást tette megkülönböztető tényezővé. Ezek alapján határozatot annak címzettje, 
illetve nem-címzettek esetén csak a határozat által személyesen és közvetlenül érintettek 
támadhattak meg. A magánfelek döntő többsége így nem tudott megfelelni az elismerési 
követelménynek.  
 
Látszólag a közvetlen és személyes érintettség nem feleltethető meg közvetlenül a 
szubjektív jogsérelem kategóriájának. Ugyanakkor a kapcsolódó bírói esetjog, majd az 
abban lefektetett vívmányok másodlagos, időnként elsődleges jogforrásokban való 
elismerése egyértelművé fogja tenni, hogy főleg az EuB máig hangsúlyozza a semmisségi 
eljárás szubjektív jogvédelmi jellegét. Emellett pedig a viszonylag enyhébb perképességi 
kritériumokat tartalmazó alágazatokban is megköveteli a nem-címzett harmadik felek 
fellépési jogához, hogy anyagi jogi értelmben piaci helyzetüket érintse a megtámadni 
kívánt aktus, emellett vagylagos, néha konjunktív feltételként a közvetlen végrehajtás 
során biztosított eljárási jogai sérelmét állítsa a fellépni kívánó magánfél. 
Következésképpen az EuB előtti fellépés is − a normatív aktusok egyes típusainak 
kivételével – a semmisségi eljárás keretében a magánfél részéről máig megköveteli a 
közvetlen és személyes érintettséget. 
 
4.1.2.2. A személyes érintettség bírói értelmezése 
 
A zárt csoporthoz tartozás követelményét a Toepfer-ügyben559 is értelmezte a Bíróság. 
Az ügyben kukoricakereskedők kértek importengedélyt a Németországba történő 
behozatalra 1963. október 1-én, amikor nem állt fenn importvám. Mivel ebben a 
formában a kereskedők túlzott mértékű haszonra tettek volna szert, a német hatóságok 

                                                 
556 Plaumann ítélet, 25/62, EU:C:1963:17. 
557 Plaumann ítélet, EU:C:1963:17, 9. pont. 
558 Ld. bővebben Kende-Szűcs-Jeney (szerk.), 2007, p. 690., Hofmann-Rowe-Türk (ed.), 2011, p. 826. 
559 Toepfer ítélet, 106/63. és 107/63, EU:C:1965:65. 
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visszautasították a kérelmeket, addig, míg a kapcsolódó importdíjakat fel nem emelik, 
amelynek megerősítéséért az Európai Bizottsághoz fordultak. Az Európai Bizottság az 
importdíjakat október 2-val megemelte, valamint az október 1-je és 4-e közötti behozatali 
tilalmat jóváhagyta. Az ügyben az érintett importőrök fordultak a Bírósághoz. Az ítélet 
arra a tényre támaszkodott, hogy az Európai Bizottság október 1-jén végezte el az emelést 
október 2-i hatállyal. A személyes érintettség egyértelműen megállapítható volt ezáltal. 
Ez azt a kereskedői kört fedte, akik október 1-jén behozatali engedélyt kértek.560 Számuk 
már megtörtént múltbéli eseményhez köthetően eleve ismert és változatlan volt, így a 
Bíróság akkori álláspontja szerint a címzettekhez hasonlóan megkülönböztethető volt a 
fellépni kívánók személye. Kellőképpen érzékelteti e követelmény szigorúságát az is, 
hogy annak teljesítését háromszáz olyan halász esetében ismerték el, akik név szerint fel 
voltak sorolva a Spanyol Csatlakozási Szerződés561 egyik mellékletében. Egyértelmű, 
hogy hosszú távon nehezen igazolható az igényérvényesítés ilyen jellegű formai 
követelményekhez való kötése. 
 
A megtámadható aktusok köre, elfogadásuk formája is korlátozó tényező lehetett, 
amennyiben rendeleti formában elfogadott határozatokat támadtak volna meg. 
Rendeletek ellen ugyanis magánszemélyek nem indíthattak semmisségi eljárást, így 
hivatkozni legfeljebb arra tudtak, hogy a határozatot rendelet formájában fogadták el, és 
az őket személyesen érinti. Nem véletlen, hogy adott „rendeleti jellegű” aktusokkal 
szembeni jogorvoslati követelmények az elsődleges jogi keretek legutóbbi 
felülvizsgálatakor is módosultak. 
A SIMET-ügy562 jelzi, hogy a formailag normatív formában elfogadott, egyébként egyedi 
aktusok problémája, valamint ezek elemzésének szükségessége már az integráció kezdeti 
szakaszában megjelent. Az ügyben rögzítettek egyes kritériumokat a normatív jelleg 
feltárásához: így a normatív (általános) aktusok normatív elveket tartalmaznak, 
alkalmazásuk absztrakt feltételekhez kötött, részletezik a belőlük fakadó 
jogkövetkezményeket. Az idővel bevezetett „általános alkalmazhatóság” tesztje révén 
kívánták azt elkerülni, hogy a jogalkotó manipulálhassa az adott aktus formájának 
megválasztásával annak bíróság előtti megtámadhatóságát.563  
 
A CALPAK-ügyben564 vilmoskörte-kereskedők azért támadták meg a Bizottság 
rendeletét, mert az nem az utolsó három év termésátlaga alapján adott támogatást a 
túltermelés elkerülése érdekében. A semmisségi eljárás kapcsán az a kérdés került a 
középpontba, hogy az intézkedés rendeleti formájú elfogadása kizárhatja-e a személyes 
és közvetlen érintettség meglétét a magánfelek esetében. Az, hogy egy aktus a teszt 
tekintetében rendeletnek, vagy rendeleti formában elfogadott valós jogi természete 
szerinti határozatnak minősül-e, a Bíróság értelmezése szerint az adott aktus általános 
alkalmazásától függ.565 Ebben a tekintetben az, hogy a vitatott aktus egy adott termék 

                                                 
560 Toepfer ítélet, 106/63. és 107/63, EU:C:1965:65, 10. pont. 
561 Apesco ítélet, C-207/86, EU:C:1988:200, 20. pont. 
562 S.I.M.E.T. ítélet,  36/58., 37/58., 38/58., 40/58. és 41/58, EU:C:1959:19, 2. pont. 
563 Ld. Kende Tamás-Szűcs Tamás-Jeney Petra (szerk.), 2007, pp. 692-693. 
564 CALPAK ítélet, 789-790/79, EU:C:1980:159. 
565 CALPAK ítélet, EU:C:1980:159, 8. pont. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=36/58&language=hu
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tekintetében, adott időszakra vonatkozóan általánosan meghatározott termelési 
mennyiség alapján juttat támogatást egy bizonyos kedvezményezetti körnek, nem zárja 
ki annak lehetőségét, hogy általános személyi hatállyal rendelkezzen.566 A Bíróság nem 
vonta kétségbe a rendeleti jelleg meglétét amiatt, hogy az érintett termelők kiléte 
konkrétan meghatározható volt, mindaddig, amíg az olyan objektív jogi és ténybeli 
helyzetnek nem tudható be, amit az intézkedés maga határoz meg. Hasonló álláspontot 
foglalt el a Bíróság a Zuckerfabrik Watenstedt-ügyben567 hozott ítéletben is. Eszerint nem 
válik a rendelet attól fogva határozattá – elveszítve normatív jellegét –, hogy kisebb vagy 
nagyobb pontossággal azon személyek köre vagy akár személye meghatározhatóvá válik, 
akikre a rendelet vonatkozik mindaddig, amíg ezt a rendelet objektív alapon vagy 
tényszerűen határozza meg, amely összhangban van a rendelet alapvető céljával.568 Ezen 
nem változtatott a fellépni kívánók érvelése sem, hogy a rendelet személyi hatálya alá 
tartozók közül bizonyos személyekre másfajta következményekkel lehet a rendelet, 
amennyiben az említett „objektív alapon való meghatározás” követelményének megfelel. 
Így a Bíróság Zuckerfabrik Watenstedt-ügyben megállapította, hogy a cukorfeldolgozás 
tekintetében a nyerscukortermelők számára garantált árakat biztosító rendelet hatályon 
kívül helyezése nem érinti a fellépni kívánó magánfeleket személyében és egyedi módon 
határozatként, pusztán objektív alapon iparági szereplőként.569 Ugyanakkor találhatunk 
arra is példát, hogy a személyes érintettséget elismerte a Bíróság azon az alapon, hogy a 
kérdéses rendelet a magánfélre speciális gazdasági hatásokat gyakorol, de ez a kevésbé 
megszorító dömpingellenes eljárások esetén merült fel, kivételes körülmények megléte 
mellett az Extramet-ügyben. 
 
A megszorító gyakorlattal szembeni egyes kivételek főleg a versenyjogi területhez és 
ezzel együtt az uniós szintű közigazgatási eljárásban biztosított eljárási-részvételi jogok 
külön védelméhez (ld. bővebben 4.2. sz. részt), a megtámadott aktusok által kiváltott 
speciális gazdasági hatások kivételes elismeréséhez, valamint speciális jogvédelmi 
igényekhez kötődtek.570 
 
Ahogy a szakirodalmi álláspont megjegyzi az általános alkalmazhatóság tesztjével 
kapcsolatban egyértelmű problémákat szült, hogy a Bíróság a személyes érintettség és az 
általános alkalmazhatóság tesztjét összemosta, hiszen a zárt csoporthoz tartozás mellett a 
Bíróság vizsgálta a jogszabály jellegét is aszerint, hogy absztrakt címzetti körrel 
rendelkezik-e.571 Ezen túlmenően pedig megtörtént a formai követelmények alkalmazása 
a tartalmi kérdésekre, hiszen a rendeletet meg lehet fogalmazni abban a formában, hogy 

                                                 
566 CALPAK ítélet, EU:C:1980:159, 9. pont. 
567 Zuckerfabrik Watenstedt GmbH kontra az Európai Közösségek Tanácsa ítélet, 6/68, EU:C:1968:43. 
568 Zuckerfabrik ítélet, EU:C:1968:43, 36. pont. 
569 Zuckerfabrik ítélet, EU:C:1968:43, 35. pont. 
570 Egyes szakirodalmi álláspontokkal szemben álláspontom szerint a versenyjogi terület elválaszthatatlanul 
összekapcsolódik azzal, hogy az uniós szintű közigazgatási eljárásban biztosított eljárási-részvételi jogok e területen a 
legkiterjedtebbek, így felesleges az eljárási-részvételi jogok védelmét külön kivételként kezelni (ld. bővebben 
Hofmann, Herwig-Rowe-Türk (ed.), 2011, pp. 829-841.). 
571 Ld. bővebben Kenne Tamás-Szűcs Tamás-Jeney Petra (szerk.), 2007, p. 693. 
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a valódi rendeletnek minősülve mentesüljön a semmisségi eljárásban való 
megtámadhatóság alól.572 
 
A zárt csoporthoz tartozás szempontjából a kapcsolódó esetjog alapján azok a magánfelek 
jártak sikerrel, akik személyes érintettségük elismerését már lezárult jogviszonyok 
tekintetében kérték. Erre utal az International Fruit-ügy573. Ebben almatermelők kértek 
importengedélyt, amelynek kapcsán a Bizottság rendeletet bocsátott ki. A személyes 
érintettség tesztjének a magánfelek azért felelhettek meg, mert a korábban kérelmet 
benyújtó személyek zárt csoportjára vonatkozott a fellépés, ami szükségtelenné tette az 
általános alkalmazhatóság tesztjének alkalmazását.574 Ide sorolható a Sofrimport-ügy, 
amelyben egy valódi bizottsági rendelettel tiltották meg, hogy a Chiléből származó 
desszertalmára a tagállami vámhatóságok importengedélyt adjanak ki egy meghatározott 
időintervallumban. Bár az almaimportőrök nyílt csoportot képeztek, de időbeli 
tekintetben múltbéli időponthoz kapcsolódóan zárt csoportot is alkottak.575 Ilyen 
megfontolások szerint döntött a Bíróság a Weddel-ügyben is, amikor a marhahús 
behozatali engedélyért folyamodók zárt köre tekintetében állapította meg a személyes 
érintettség meglétét, ahol a kapcsolódó rendeletet az importengedély benyújtására nyitva 
álló határidő lejárta után bocsátotta ki a Bizottság.576 A zárt csoporthoz tartozás 
követelményét pedig az újabb esetjog is hasonlóképpen tartalmazza, így a „felperesnek 
ahhoz, hogy a megtámadott aktus által személyében érintett legyen, bizonyítania kell, 
hogy zárt körhöz tartozik, nevezetesen olyan csoporthoz, amely a megtámadott aktus 
elfogadását követően már nem növekszik”577. 
 
Kivételesen valódi rendelet esetén is megállapították a személyes érintettséget, méghozzá 
speciális jogvédelmi célzattal. A Codorniu-ügy tényállása alapján egy tanácsi rendelet a 
„crémant” megnevezést csak a Luxemburgból és Franciaországból származó habzóborok 
számára tartotta fenn. A spanyol habzóbor-előállító úgy kívánt fellépni, hogy más spanyol 
termelőkkel együtt régóta használták a kérdéses termékmegjelölést, azt védjegyként be is 
jegyeztették. Az ügyben a Bíróság elismerte, hogy a kérdéses intézkedés valódi rendeleti 
minőségétől függetlenül személyében érinthet adott személyeket.578 A magánfél azáltal 
volt képes bizonyítani minden más kereskedőtől eltérő helyzetét, hogy a rendelet 
kifejezetten névre szóló, bejegyzett védjegyoltalom gyakorlását tette lehetetlenné.579 
Várnay és Papp álláspontja alapján valójában Codorniu, mint magánfél a személyére 
szóló védjegyoltalom miatt volt mindenki mástól megkülönböztethető.580 Ahogy Foster 
fogalmazott e döntéssel kapcsolatban a bejegyzett oltalom, amely tartalmazta a „crémant” 
megnevezést másokkal szemben így rendeletnek volt tekinthető, de Codorniu 
                                                 
572 Uo. 694. 
573 International Fruit ítélet, 41-44/70, EU:C:1971:53. 
574 International Fruit ítélet, EU:C:1971:53, 20-22. pontok. 
575 Sofrimport ítélet, C-152/88, EU:C:1990:259, 13. pont. Az üggyel kapcsolatban ld. bővebben Chalmers, Damien-
Davies, Gareth-Monti, Giorgio: European Union Law, Cambridge University Press, 2014, p. 450.; Foster, Nigel: Foster 
on EU Law, Oxford University Press, 2015, p. 230. 
576 Weddel ítélet, C-354/87, EU:C:1990:371, 23. pont. 
577 2013. szeptember 9-i Atlantis SA kontra Európai bizottság végzése, T-400/11, EU:T:2013:490, 39. pont. 
578 Codorníu ítélet, C-309/89, EU:C:1994:197, 18. pont. 
579 Codorníu ítélet, EU:C:1994:197, 19-22. pontok. 
580 Ld. bővebben Várnay Ernő-Papp Mónika: Az Európai Unió joga, Complex Kiadó, 2006, pp. 395-396.  
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tekintetében határozatnak.581 Előfordult, hogy a magánszemélyek személyes 
érintettségük igazolásaképpen a közösségi (uniós) aktus meghozatalában való 
részvételükre hivatkoztak, amelynek révén megkülönböztethetővé váltak az egyébként 
potenciálisan fellépni jogosult felperesi körtől.582 Ennek elismerésétől alapvetően 
tartózkodott a Bíróság.  
 
Idővel az esetjog kollektív fellépés feltételeit is tisztázta. Ezek alapján pedig igen szűken 
értelmezte és értelmezi máig az uniós bírói esetjog a fellépés kereteit. A Greenpeace-
ügyben a fellépő helyi lakosok és szervezetek sérelmezték az Európai Bizottság Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból történő finanszírozási döntést, amely a Kanári-szigeteken 
két szénerőmű finanszírozásáról született. A Bíróság ennek kapcsán kifejtette, hogy a 
sérelmezett döntés olyan intézkedés volt, amelynek hatásai csak általános és absztrakt 
jelleggel érintették a magánszemélyeket, míg a fellépni kívánó szervezetek sem 
jogosultak fellépni, ha a szervezet tagjai tekintetében nem áll fenn az általánosan 
alkalmazott kritérium.583 Utóbb ez a megközelítés és a tagvédelmi keresetek leszűkítése 
általánossá vált. Így a kollektív fellépés hármas feltételrendszere alakult ki az esetjogban. 
Így, ha az „egyesületek olyan vállalkozások (értsd: tagok) érdekeit képviselik, amelyek 
keresete is elfogadható lenne, vagy ha saját egyesületi érdekeik érintettsége egyéníti őket, 
például mert a megsemmisíteni kért aktus befolyásolta tárgyalási pozíciójukat, illetve ha 
részükre jogszabály számos eljárási jogosultságot kifejezetten elismer”584. Legutóbbi 
döntésében pedig az idézett hármas feltételt a Törvényszék már függetlenül az adott ügy 
által érintett szakpolitkai területtől, általános jelleggel alkalmazta.585 
 
Következésképpen a személyes érintettség követelménye máig meghatározó maradt az 
uniós aktusokkal szembeni semmisségi eljárások megengedhetőségi vizsgálatakor. 
Ennek révén a luxemburgi esetjog csak megszorító jelleggel biztosítja a felperesként való 
elismerést az egyes magánfelek számára, annak követelményrendszerét alapvetően a 
gazdasági integráció korábbi szakaszához köthető piacfelügyeleti funkció betöltéséhez 
igazodóan szabja meg. Mint látni fogjuk, bizonyos szakpolitkai területeken utóbb 
enyhültek a szigorú követelmények, ami e területeken általában együtt járt az uniós szintű 
közigazgatási eljárások résztevevőinek járó felperesi pozíció elimerésével is (ld. 
versenyjogi szakpolitikák tekintetében a 4.2. sz. részt). Ám ez nem járt automatikusan 
azzal, hogy az érdekképviseleti funkciókat ellátó szervezetek fellépését is hasonlóképpen 
tágan értelmezze az uniós bírói gyakorlat, ami meghatározó tényező, nem pusztán a 
tagállami, hanem az uniós szintű kollektív igényérvényesítésnél. 
 

                                                 
581 Foster, 2015, p. 230. 
582  2002. május 3-i Európai Közösségek Bizottsága kontra Jégo-Quéré & Cie SA ítélete, T-177/01, EU:T:2002:112, 
34-35. pontok. 
583 Greenpeace International ítélet, C-321/95 P, EU:C:1998:153, 28-29. pontjai 
584 2010. március 18-i ítélet, Forum 187 ASBL kontra Európai Bizottság, T-189/08, 58. pont, valamint az abban idézett 
ítélkezési gyakorlat. 
585 2015. november 23-i végzése, EREF kontra Európai Bizottság, EU:T:2015:915, T-694/14, 13-14. pontok. 
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4.1.2.2. A közvetlen érintettség követelménye 

A közvetlen érintettség követelményének elemzése elengedhetetlen, hiszen az 
közvetlenül kapcsolódik a személyes érintettséghez, valamint az elsődleges jog is máig 
ebben a szóösszetételben határozza meg a felperesként való elismerés feltételét. A 
közvetlen érintettség annak kapcsán merül fel, hogy a Bíróság előtt megtámadott aktus 
joghatást a nem-privilegizált felperes tekintetében közvetlen módon képes-e kiváltani, 
vagy ahhoz szükséges-e uniós vagy tagállami aktusok elfogadása. Annak következtében, 
hogy a közvetett végrehajtás főszabály szerint máig érvényesül, a közvetlenség fokától 
függően máig változhat, hogy az adott aktusok megtámadásának tagállami vagy uniós 
szinten van-e helye.586 
 
Közvetlennek ismerte el a bírói gyakorlat a hatást, ha az közvetlenül visszavezethető a 
megtámadott aktusra, harmadik személy által kibocsátott aktus vagy harmadik személy 
által gyakorolt diszkrecionális jog nélkül. Ezekben az ügyekben közvetett értelemben 
annak kérdése is felmerült, hogy a piacszabályozóként fellépő közösségi (uniós) 
intézmények és szervek aktusainak tagállami közigazgatás általi módosíthatósága 
mennyiben érinti az aktusok közvetlen hatását a piaci szereplőkkel szemben. Ebből 
fakadóan az, hogy a tagállami jogalkalmazó, mint a közösségi jog közvetett végrehajtója 
jár el, nem jelenti azt, hogy ne lehetne a közösségi (uniós) aktusból fakadó hatás 
közvetlen. Másképpen került értékelésre, ha a tagállam nem kívánt élni a számára 
egyébként rendelkezésre álló mérlegelési jogkörével. 
 
Az uniós rendeletek esetén, amint az az egyes uniós jogforrások jogvédelmi 
jellegzetességeinek kapcsán (ld. 2.2.2.2 sz. részt) már megállapításra került, a közvetlen 
hatály nem feltétlenül jár együtt a közvetlen alkalmazhatósággal adott rendelkezések 
esetén. Az International Fruit-ügyben felmerült a tagállamok és az (akkori) Közösségek 
közötti hatáskör-megosztás kérdése, valamint az, hogy a már bemutatott tényállás keretei 
között a Bizottság rendelete mennyiben válthatott ki joghatást az almaimportőrökkel 
szemben. Eszerint a tagállamok feladata addig terjedt, hogy a Bizottsággal közöljék heti 
szinten a harmadik államokból behozott alma mennyiségét, amelyek alapján a Bizottság 
döntését meghozta. Ennek keretein túl semmilyen mérlegelési joguk nem volt a 
tagállamoknak a végrehajtás tekintetében.587 Így a Bíróság kimondta, hogy tekintettel 
arra, hogy az importengedélyekről a Bizottság döntött, döntése az érintett feleket 
közvetlenül érintette.588 Hasonlóképpen döntött a Bíróság a Weddel-ügyben is, amikor a 
marhahús-behozatali engedélyért folyamodók tekintetében állapította meg a közvetlen 
érintettség meglétét, mivel a kapcsolódó rendelet az importengedélyek kiadása 
tekintetében a tagállami szervek számára mérlegelési lehetőséget nem biztosított.589 
Ebben a tekintetben a lisszaboni reformok, amelyek „a rendeleti jellegű jogi aktusok, 
amelyek nem vonnak maguk után végrehajtási intézkedéseket” fogalmát vezették be nem 

                                                 
586 Ld. bővebben Hofmann-Rowe-Türk (ed.), 2011, p. 816. 
587 International Fruit ítélet, EU:C:1971:53, 25. pont. 
588 International Fruit ítélet, EU:C:1971:53, 28. pont. 
589 Weddel ítélet, EU:C:1990:371, 19. pont. 



 132 

feltétlenül tették könnyebbé az uniós szinten való fellépés lehetőségének megítélését (ld. 
4.3.3. pont) 
 
Az átültetési kötelezettséggel járó uniós irányelvek természetesen eltérő helyzetet 
teremtenek az uniós rendeletekhez képest, ami a jogforrások jogvédelmi jellegzetességei 
kapcsán is már elemzésre került. A Salamander-ügyben590 az Elsőfokú Bíróság kimondta, 
hogy uniós intézkedésnek (jelen ügyhöz kapcsolódó irányelv) olyan módon kell 
közvetlenül érintenie az egyén jogi helyzetét, ami semmilyen mérlegelési lehetőséget 
nem biztosít az annak végrehajtására kötelezett számára, következésképpen a végrehajtás 
automatikusan történik meg, bármely közbenső közvetítő rendelkezés alkalmazása 
nélkül, pusztán a közösségi intézkedés által.591  Ugyanakkor a Japan Tobacco-ügyben592 
a 2001/37/EK irányelv 7. cikke kapcsán merült fel az a kérdés, hogy az mennyiben érinti 
közvetlenül a magánfelek, mint dohánytermékek előállítóinak, valamint kereskedőinek 
jogi helyzetét. A fellépni kívánó magánfelek állítása alapján a közvetlenség 
követelménye fennállt azáltal, hogy a 2003. szeptemberi átültetési dátumtól fogva előírta 
számukra, hogy termékeik csomagolásán nem szerepelhetett, hogy termékeik kevésbé 
károsak lennének az egészségre, mint más dohánytermékek. A Bíróság ennek kapcsán 
elismerte, hogy a tagállamoknak az irányelvi követelmény nem hagyott mérlegelési 
lehetőséget a kötelezően elérendő cél tekintetében, ugyanakkor nem jelent automatikus 
és azonnali beavatkozást a magánfelek jogi helyzete, valamint már meglévő jogai 
tekintetében, ugyanis ebben az esetben a tagállami jogalkalmazók egyedi megítélésén fog 
múlni, hogy a dohánytermékek mennyiben tesznek eleget az átültetett jogszabályok 
alapján előírt követelményeknek.593 Ezzel szemben a Vischim-ügyben594 az Elsőfokú 
Bíróság a magánfél közvetlen érintettsége mellett foglalt állást. Ennek oka az volt, hogy 
a kapcsolódó irányelv mennyiségi korlátozásokat vezetett be a magánfél által előállított 
hatóanyag tekintetében. A megtámadott irányelv alapján a tagállamok által meghozható 
intézkedés teljesen automatikus volt, nem rendelkeztek önálló mozgástérrel adott 
hatóanyagnak a közösségi piacon történő forgalmazása kapcsán.595 
 
Határozatok esetén hasonlóképpen felmerült annak a kérdése, hogy mennyiben biztosít a 
tagállami és uniós szervek közötti hatáskör-megosztás önálló mérlegelési mozgásteret a 
tagállam számára. Az Alcan-ügyben596 közvetlen érintettség hiányát az ítéletben azért 
állapították meg, mert a Bizottság döntése nem biztosított a magánfelek számára a 
tagállamokkal szemben kikényszerthető jogokat az importvám-engedélyek megadását 
illetően.597 

                                                 
590 2000. június 27-i Salamander kontra Parlament és Tanács ítélete, T-172/98., T-175/98-T-177/98, EU:T:2000:168. 
591 2000. június 27-i Salamander kontra Parlament és Tanács ítélete, EU:T:2000:168, 52. pont. 
592 2002. szeptember 10-i Japan Tobacco és JT International kontra Parlament és Tanács végzése, T-223/01, 
EU:T:2002:205. 
593 2002. szeptember 10-i Japan Tobacco és JT International kontra Parlament és Tanács végzése, EU:T:2002:205, 49-
52. pontok. 
594 2009. október 7-i Vischim kontra Bizottság ítélet, T-420/05, EU:T:2009:391. 
595 2009. október 7-i Vischim kontra Bizottság ítélet, EU:T:2009:391,  77-78. pontok.  
596 Alcan ítélet, C-69/69, EU:C:1970:53.  
597 Alcan ítélet, EU:C:1970:53, 9-15. pontok 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-172/98&language=hu
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A Piraiki-Patraiki ügyben598 enyhítette a Bíróság a közvetlenség kapcsán kialakított 
megszorító jogértelmezését. Ebben Franciaország kérte a görög pamutfonal importjával 
szembeni kvótarendszer bevezetését az Európai Bizottságtól. Az ezt megtámadó 
gyapotimportőrők felperesként történő elismerésekor a közvetlen érintettséget a Bíróság 
elismerte, mivel nem tartotta kellőképpen megalapozottnak, hogy Franciaország nem élne 
a számára lehetővé tett mérlegelési mozgástérrel – főleg annak tükrében, hogy már 
korábban is korlátozta a behozatalt. Emiatt nem merülhetett fel kétség a francia 
szándékokat illetően.599  
A Mannesmann-ügyben600 a tagállami mérlegelési jog létén túl Németország egy 
nemzetközi kereskedelmi megállapodás alapján acélexport-kvótákat határozott meg. Bár 
ennek keretszámait az Európai Bizottság fektette le, ugyanakkor annak kifogásolt 
mértékét az egyes tagállami vállalatok számára a tagállami diszkrecionális, több 
szempont mérlegelésével kialakított, így automatikusnak semmiképpen sem tekinthető 
döntése határozta meg, amely kizárta a közösségi aktusból származó közvetlen 
érintettséget. 
Az újabb esetjogi is amellett foglal ebben a tekintetben állást, hogy feltételezi, hogy a 
tagállamok élnek a számukra biztosított mérlegelési mozgástérrel.601 
 
Érdemes megvizsgálni, hogy mennyiben ismerte el a közvetlenséget a bírói esetjog 
kollektív jellegű fellépéskor. A Greenpeace-ügyben602 a Bíróság kifejtette, hogy a 
környezeti jogok esetleges sérelmét okozó, a beruházást engedélyező döntésekkel 
szemben a sérelmezett finanszírozási döntések csak közvetett jelleggel érintették mind a 
fellépni kívánó magánszemélyeket, mind a nem kormányzati szervezetet.603 A kollektíva 
akár már közjogi jogalanyiságot is élvezhet. A Bíróság megállapította a közvetlen 
éritettség hiányát a szicíliai régióval szemben, amelynek közösségi támogatást kellett 
visszafizetnie, mivel a Bíróság szerint annak valódi címzettje maga a tagállam volt 
függetlenül a tartomány „támogatásért felelős hatósági” jogállásától és az ebből fakadó 
negatív pénzügyi következményektől.604 Ez az esetkör már átvezet a külön elemzésre 
kerülő versenyjogi területre.  
 
A közvetlen érintettség feltételezi tehát a magánfél és a megtámadott uniós (közösségi) 
aktus közötti azon kapcsolatot, amely által a kérelemző jogi helyzetére az aktus kihatással 
lehet. Annak megítélése, hogy a hatás mennyiben pusztán elméleti jellegű, illetve hogy 
azt mennyiben befolyásolja a tagállamok által kibocsátott további aktus, illetve a 
tagállamok által e körben gyakorolható mérlegelési jogköre, változott a luxemburgi 
esetjog alapján. Elismerték a közvetlen érintettséget akár a hatás előreláthatósága alapján, 
az egyébként átültetésre szoruló irányelv kellőképpen konkrét követelményrendszere 
miatt, vagy a tagállami mérlegelési mozgástér hiánya okán.  

                                                 
598 Piraiki-Patraiki ítélet, C-11/82, EU:C:1985:18. 
599 Piraiki-Patraiki ítélet, EU:C:1985:18, 8-10. pontok. 
600 Mannesmannröhren-Werke ítélet, C-333/85, EU:C:1987:134, 14. pont. 
601 Ente per le Ville Vesuviane ítélet, C-445/07 P és C-455/07 P, EU:C:2009:529, 34 pont. 
602 Greenpeace ítélet, C-321/95 P, EU:C:1998:153. 
603 Greenpeace ítélet, EU:C:1998:153, 28-31. pontok. 
604 Regione Siciliana ítélet, C-15/06 P, EU:C:2007:183, 31-36. pontok 
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4.1.2.3. Sikertelen lázadás a Plaumann-teszt ellen 

A megkövesedett gyakorlattal szembeni lázadásként volt felfogható, amikor az UPA-
ügyben a főtanácsnoki indítvány605 egyértelműen állást foglalt a Plaumann-teszt 
kiterjesztőbb értelmezése mellett. Az Elsőfokú Bíróság által a Plaumann-teszt 
alkalmazása révén elutasított kereset kapcsán benyújtott fellebbezésben sérelmezte a 
spanyol mezőgazdasági kisvállalkozókat képviselő érdekvédelmi szervezet a hatékony 
bírói jogvédelem hiányát, amikor természetes és jogi személyek egy őket közvetlenül 
érintő rendeletet támadtak meg. Jacobs főtanácsnok, megvizsgálva az európai 
egyezményi jog kapcsolódó követelményeit, arra a következtetésre jutott, hogy az 
elsődleges jog kínálta jogorvoslati lehetőségek nem feltétlenül felelnek meg az 
egyezményi jog követelményeinek, ha nincs a tagállami bíróság előtt megtámadható 
tagállami végrehajtási aktus. Az előzetes döntéshozatali eljárás ugyanis nem képes 
mindenben helyettesíteni a semmisségi eljárást, hiszen a tagállami bíróságtól közvetlenül 
nem kérhető az előzetes döntéshozatali eljárás megindítása, nem kerülhet sor az uniós 
jogi aktus megsemmisítésére az eljárásban, valamint az eljárás maga is hosszadalmas és 
költséges. Tagállami végrehajtási aktus hiányában az előzetes döntéshozatali eljárás 
megindításának egyedüli módja a kapcsolódó rendelkezések megsértése. Ennek 
következtében a főtanácsnok a Plaumann-teszt újraértelmezése mellett foglalt állást, 
amellyel a személyes és közvetlen érintettséget felcserélte volna a jelentős kedvezőtlen 
hatás meglétének vizsgálatára.  
A főtanácsnoki indítvány a Jégo-Quéré-ügyben az Elsőfokú Bíróság hozzáállására606 is 
kihatott. Az érintett halászati vállalkozás által kifogásolt bizottsági rendelettel 
kapcsolatban megállapította annak általános alkalmazhatóságát, és a Plaumann-teszt 
szerinti személyes és közvetlen érintettség hiányát. Egyúttal felvetette azonban a 
hatékony bírói jogvédelem biztosításaképpen a személyes érintettség fogalmának új 
értelmezési lehetőségét. Igaz, nem irányzott elő olyan mértékű változtatást a 
jogértelmezésben, mint Jacobs főtanácsnok. Az Elsőfokú Bíróság javaslata szerint: 
„annak érdekében, hogy hatékony bírói jogvédelem biztosítva legyen, egy természetes 
vagy jogi személyt egy őt közvetlenül érintő általános hatályú közösségi jogi intézkedés 
személyes érintettjének kell tekinteni, amennyiben a kérdéses intézkedés kétséget 
kizáróan és azonnal érinti jogi helyzetét, korlátozva jogait vagy kötelezettséget róva rá”. 
Ugyanakkor hangsúlyozta az Elsőfokú Bíróság, hogy mindez nem vezethet az elsődleges 
jog által lefektetett jogorvoslati rendszer bírói úton történő megváltoztatásához. 
Az UPA-ítéletben607 a Bíróság végül felülbírálta a Plaumann-teszt újraértelmezését 
szorgalmazó állásfoglalásokat, majd módosította az Elsőfokú Bíróság ítéletét a Jégo-
Quéré-ügyben608 is. Ezzel megerősítette, hogy a közösségi jog olyan teljes jogorvoslati 
rendszert hozott létre, amelyben – saját álláspontja alapján − az előzetes döntéshozatali 
eljárás útján biztosítja az általános hatályú közösségi jogi rendelkezések közvetett bírói 
                                                 
605 Az Elsőfokú Bíróság 1999. november 23-i Unión de Pequeños Agricultores (UPA) kontra az Európai Unió Tanácsa 
végzése kapcsán született 2002. március 21-i fõtanácsnoki indítvány (C-50/00 P, EU:C:2002:197). 
606 2002. május 3-i Európai Közösségek Bizottsága kontra Jégo-Quéré & Cie SA ítélete, EU:T:2002:112. 
607 Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ítélet, C-50/00 P, EU:C:2002:462. 
608 Jégo-Quéré ítélet, C-263/02 P, EU:C:2004:210. 
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felülvizsgálatát, ha ez kizárt a semmisségi eljárás révén. Rámutatott, hogy a tagállami 
bíróságok feladata elsősorban a tagállami eljárási szabályok olyan módon történő 
értelmezése, hogy az említett rendelkezések bírói felülvizsgálhatóságát biztosítsák. 
Ebben a rendszerben a hatékony jogvédelem biztosítása elsősorban a tagállamok feladata. 
Erre az elvre hivatkozva nem lehet kiüresíteni a személyes és közvetlen érintettség 
fogalmát, az attól való eltérés csak a Szerződések módosításával lehetséges.609 
 
Számos kritika érte a Plaumann-teszt kapcsán kialakult gyakorlatot a hiányos egyéni 
jogvédelem, valamint a következetesség hiánya miatt is. Bár jellemző, hogy adott 
ügycsoportokban, valamint néha az eset körülményeire hivatkozva engedett a Bíróság a 
szigorú követelményekből. Kevésbé megszorító megközelítést alkalmazott egyes 
dömpingellenes, versenyjogi, valamint állami támogatásokkal kapcsolatos ügyekben (ld. 
4.2. sz. részt). Hozzá kell tenni, hogy lényeges lazítást az elsődleges jog módosítása sem 
hozott a Lisszaboni Szerződés révén, hiszen a nem-privilegizált felperesek fellépését 
szétválasztotta két esetkörre: a természetes vagy jogi személyek keresetindítására a nekik 
címzett vagy az őket közvetlenül és személyükben érintő jogi aktusok ellen, valamint az 
őket közvetlenül érintő olyan rendeleti jellegű jogi aktusok ellen, amelyek nem vonnak 
maguk után végrehajtási intézkedéseket.610 Ezzel továbbra sem oldották fel a privilegizált 
és a nem-privilegizált felperesek közötti különbségtételt, csak egyes rendeleti jellegű jogi 
aktusok bírói felülvizsgálatakor történt némi lazítás (ld. bővebben 4.3.3. sz. pontot).611 
 
4.1.3. Eltérő jogvédelmi mércék privilegizált felperesek esetében 

Túl az egyezményi követelményeknek való megfelelés kérdésén, az EuB 
szerepfelfogására utaló következtetéseket lehet abból levonni, hogy a luxemburgi 
testületet milyen megfontolások vezérelhették a privilegizált felperesek keresetindítási 
jogának bírói kibővítésekor. Craig kifejezetten az UPA-ítélet ─ mint a megszorító 
jogértelmezését máig meghatározó döntés ─, valamint a privilegizált felperesek 
keresetindítási jogát kiterjesztő egyéb EuB döntések összehasonlítása kapcsán hivatkozik 
a következetes jogértelmezés fontosságára.612 Annak tükrében is különös figyelmet 
érdemel ez az összevetés, hogy az EuB a kiterjesztő felfogást képviselő ítéleteiben sokkal 
kevésbé értékelte akadályként az elsődleges jog kereteinek ilyen formában történő 
kiterjesztését.  
 

                                                 
609 Rozsnyai, 2007, p. 391.   
610 EUMSz. 263. cikk (4) bekezdése.  
611 Ld. bővebben Szíjjártó Katalin: Az EUMSz. 263-264. cikkeinek magyarázata, In: Osztovits András (szerk.): Az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés magyarázata, Complex Kiadó, Budapest, 2011, 2955-2982, p. 2970.; 
Poncelet, Charles: Access to Justice in Environmental Matters − Does the European Union Comply with its 
Obligations?, Journal of Environmental Law, Vol. 24(2)2012, 287-309, pp. 302-303. 
612 Craig, Paul: The ECJ and ultra vires action: a conceptual analysis, Common Market Law Review, Vol. 48, 2011a, 
395-437, p. 399. 

http://connection.ebscohost.com/c/articles/77692769/access-justice-environmental-matters-does-european-union-comply-obligations
http://connection.ebscohost.com/c/articles/77692769/access-justice-environmental-matters-does-european-union-comply-obligations
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4.1.3.1. Az uniós intézmények fellépési lehetőségének kibővítése 

A Les Verts-ügyben613 még nem a felperesi státusz elismerését biztosította, hanem az 
Európai Parlament harmadik személyre joghatással bíró döntését nyilvánította az EuB 
előtt semmisségi eljárásban megtámadhatónak, holott az elsődleges jog akkor hatályos 
rendelkezése még nem tartalmazta ennek lehetőségét. Ugyanakkor az Európai Parlament 
az ügyben elismerte, hogy a Bíróság – az elsődleges jogban meghatározott általános 
jogvédelmi feladatával összhangban – olyan jogi aktusok jogszerűségét is vizsgálhatja, 
amelyeket nem a Tanács vagy a Bizottság fogadott el. Ennek eredményeként jutott arra a 
következtetésre, hogy a lehetséges alperesek felsorolása nem volt kimerítő jellegű.614 Ezt 
érvelésében kiegészítette a saját esetjogában kidolgozott általános tétellel is, amely 
szerint a Szerződés rendszerében nyitva kell állnia a közvetlen kereset lehetőségének az 
intézmények által hozott és joghatás kiváltására irányuló minden rendelkezéssel 
szemben.615 Már ekkor hangsúlyozta az Európai Parlament azt is, hogy a Szerződés 
vonatkozó rendelkezésének tág értelmezéséből, amely lehetővé tenné az általa elfogadott 
jogi aktusok megsemmisítése iránti kereset benyújtását, az következne, hogy az Európai 
Parlament számára is biztosítani kellene a Tanács vagy az Európai Bizottság jogi aktusai 
ellen irányuló ilyen kereset benyújtásához való jogot.616 
 
Az ún. Komitológia ügyben hozott ítéletében617 – amikor az Európai Parlament a Tanács 
által az Európai Bizottság részére a komitológia keretében delegált hatáskörök miatt 
lépett volna fel –, az EuB nem ismerte el az Európai Parlament keresetindítási jogát. 
Többek között arra hivatkozott az EuB, hogy az Európai Parlament saját előjogainak 
védelmére számos egyéb eszközzel rendelkezik.618 
Ugyanakkor a Csernobil-ügyben hozott ítéletben619 az EuB – felülbírálva korábbi 
álláspontját – elismerte az Európai Parlament keresetindítási jogát, amikor az ismét saját 
előjogai védelmében lépett fel. Az Európai Parlament keresetében azt sérelmezte, hogy a 
csernobili atomkatasztrófa következtében kiadott tanácsi rendelet elsődleges jogi alapjául 
az Euratom-Szerződés 31. cikke szolgált, ellentétben az EK-Szerződés 100a. cikkével, 
amely az Európai Parlament számára együttműködési eljárás keretében 
többletjogosítványokat garantált volna. Szemben a Komitológia ügyben tett 
állásfoglalásával, az EuB itt megfontolandónak találta, hogy az Európai Parlament saját 
előjogai védelmére biztosított eszközök elégtelenek és bizonytalanok lehetnek, mivel a 
sérelmezett aktus tekintetében nem feltétlenül kérnek előzetes döntéshozatali eljárást, 
illetve kezdeményeznek semmisségi eljárást.620 A Bíróság álláspontja szerint az előjogok 
védelme amiatt sem feltétlenül biztosított, mivel a felmerülő esetleges érdekellentét okán 
az Európai Bizottság − függetlenül attól, hogy elvileg köteles az Európai Parlament 
előjogait  tiszteletben tartani  − nem köteles az Európai Parlament álláspontját elfogadva 

                                                 
613 „Les Verts" ítélet, C-294/83, EU:C:1986:166. 
614 "Les Verts" ítélet, EU:C:1986:166, 22. pontja. 
615 "Les Verts" ítélet 24. pontja visszautal a Bíróság a Bizottság kontra Tanács ítéletre (ld. 22/70, EU:C:1971:32). 
616 "Les Verts" ítélet, EU:C:1986:166, 22. pontja. 
617 Európai Parlament kontra az Európai Közösségek Tanácsa ügyben ítélet, C-302/87, EU:C:1988:461. 
618 Európai Parlament kontra az Európai Közösségek Tanácsa ügyben ítélet, EU:C:1988:461, 12-14. pontjai. 
619 Európai Parlament kontra az Európai Közösségek Tanácsa ügyben ítélete, C-70/88, EU:C:1990:217. 
620 Európai Parlament kontra az Európai Közösségek Tanácsa ügyben ítélete, EU:C:1990:217, 16-18. pontjai. 
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semmisségi eljárást kezdeményezni.621 Az érvelés részletes ismertetése annak 
érzékeltetéséhez szükséges, hogy a magánszemélyek fellépésének korlátozásakor 
hasonló okok merültek fel, mégis ellenkező előjelű következtetés meghozatalára késztette 
a Bíróságot.  
Jelzésértékű a kiterjesztő jogértelmezés, hiszen – ellentétben a Plaumann-teszt kapcsán 
máig hangoztatott érvvel, amely kifejezetten kerüli az elsődleges jog kiterjesztő 
értelmezését − az elsődleges jog akkor hatályos rendelkezése nem sorolta a semmisségi 
eljárás privilegizált felperesei közé az Európai Parlamentet. Ennek alátámasztásaképpen 
tért ki az EuB az intézményi egyensúly biztosításának fontosságára a közösségi 
intézmények rendszerében, hangsúlyozva, hogy az Európai Parlament fellépési 
lehetőségének elismerésével az EuB az egyensúly őrének szerepét látja el.622 Saját 
értelmezése alapján az elsődleges jog kereteit mégis tiszteletben tartotta azzal, hogy 
konkrét feltételeket szabott az Európai Parlament felperesként való elismeréséhez, így a 
fellépés célja csak az előjogok védelme lehetett, valamint azok esetleges megsértésére 
kellett hivatkozni a sérelmezett aktussal szemben.623 Az uniós jogalkotó erre is tekintettel 
a Nizzai Szerződésben az Európai Parlamentet már teljes mértékben a privilegizált 
felperesi kategóriába sorolta, ami az Európai Parlament európai integrációban betöltött 
egyre jelentősebb szerepére is utal.624 
 
4.1.3.2. Az uniós ügynökségek dilemmája 

A későbbiekben is született olyan kiterjesztő jogértelmezés, amelynek alkalmazásával 
kifejezte a luxemburgi testület, hogy az uniós szintű jogvédelem teljessége magában 
foglalja − akár konkrét elsődleges jogi rendelkezések hiányában is − adott aktusok minél 
szélesebb körű megtámadhatóságát. A Sogelma-ügyben625 a dél-szláv államok 
újjáépítésének koordinálásáért felelős Európai Újjáépítési Ügynökség (European Agency 
for Reconstruction, EÚÜ) által kibocsátott aktusok felülvizsgálhatósága merült fel 
kérdésként az Elsőfokú Bíróság előtt. Ebben az Elsőfokú Bíróság ismét hivatkozott a Les 
Verts-ítélet megállapításaira, amelyek szerint az Európai Közösség olyan jogközösség, 
amelyben a Szerződés teljes jogorvoslati és eljárási rendszert hozott létre; ez a Bíróságra 
ruházza az intézmények jogi aktusai jogszerűségének felülvizsgálatát.626 Hasonlóan az 
eddigiekhez, elismerte az Elsőfokú Bíróság, hogy az EÚÜ nem szerepel az elsődleges jog 
közösségi intézményeket felsoroló rendelkezései között, ugyanakkor a jogállamiság 
egyfajta kifejezéseként általános jelleggel állapította meg, hogy „egy jogközösségben 
elfogadhatatlan, hogy harmadik személyekre joghatással bíró aktusokkal szemben ne 
létezzen bírósági felülvizsgálat”627.  

                                                 
621 Európai Parlament kontra az Európai Közösségek Tanácsa ügyben ítélete, EU:C:1990:217, 19. pontja. 
622 Európai Parlament kontra az Európai Közösségek Tanácsa ügyben ítélete, EU:C:1990:217, 23-26. pontjai. 
623 Európai Parlament kontra az Európai Közösségek Tanácsa ügyben ítélete, EU:C:1990:217, 27. pontja. 
624 Kende-Szűcs-Jeney (szerk.), 2007, p. 688.  
625 Az Elsőfokú Bíróság 2008. október 8-i Sogelma kontra Európai Újjáépítési Ügynökség (AER) ítélet, T-411/06, 
EBHT, EU:T:2008:419. 
626 Sogelma kontra Európai Újjáépítési Ügynökség (AER) ítélete, EU:T:2008:419, 36. pontja. 
627 Sogelma kontra Európai Újjáépítési Ügynökség (AER) ítélete, EU:T:2008:419, 37. pontja. 
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Az uniós ügynökségek harmadik személyre joghatással bíró aktusainak bírói 
felülvizsgálati lehetősége sokáig nem volt általánosan biztosított.628 Ennek okai többek 
között az egységes terminológia hiányából629, valamint az egyes szerveknek a 
pillérszerkezet szempontjából különböző pillérek szerinti alapításából630 fakadtak. Bár 
egységes ügynökségi fogalom továbbra sem létezik, de az elsődleges jog legutóbbi 
módosítása már általánossá tette az EUMSz. 263. cikkében „az Unió szervei vagy 
hivatalai” által elfogadott jogi aktusok jogszerűségének bírói felülvizsgálatát az EuB előtt 
(ld. bővebben 4.3.2. részt).631 
 
4.1.4. Összegzés 

A közvetett végrehajtás elsődlegessége miatt az EuB saját esetjogában erősen leszűkítette 
a természetes és jogi személyek (ún. nem-privilegizált felperesek) semmisségi 
eljárásokban való fellépését, amely eljárások a közösségi (majd uniós) szintű egyéni és 
kollektív jogvédelem legmeghatározóbb eszközei. A személyes és közvetlen érintettség 
megszorító értelmezése idővel a magánfelek általi közvetlen fellépés egyik meghatározó 
akadályává vált. Emögött az a megfontolás áll, hogy a közvetett végrehajtás 
elsődlegessége mellett az előzetes döntéhozatali eljárások útján biztosított a megfelelő 
jogvédelem, különösen az érvényességi típusú előzetes döntéhozatali eljárások révén, 
amikor az érvényességi kérdés előterjesztése a tagállami bíró kötelessége az EuB 
irányában. A luxemburgi esetjog ugyanakkor sokkal kevésbé volt megszorító, ha más 
típusú felperesek fellépési kereteinek bővítése merült fel. Így az Európai Parlament és 
bizonyos ügynökségek esetén a bírósági esetjog akár az akkor hatályos elsődleges jogi 
rendelkezéseket is felülírta, hogy biztosítsa a fellépés lehetőségét. A nem-privilegizált 
felperesek esetében viszont az EuB – többek között az elsődleges jog változatlanságára 
hivatkozva − máig korlátozza a felperesi elismerést. Ennek tükrében érdemes 
megvizsgálni, hogy ezen esetjogi értelmezés máig tartó alkalmazása mögött milyen 
megfontolások húzódhatnak meg. Ezt egyrészt néhány ágazati példán keresztül, másrészt 
a közvetlen végrehajtás megerősödésével összefüggésben lehet megtenni. 
 
4.2. Az uniós szintű jogvédelem szakpolitikai és egyéb ágazati kihívásai 
 
Hasonlóan a közvetett végrehajtás jogvédelmi vizsgálatához, a közvetlen végrehajtás 
tekintetében is annak a két ágazatnak a jogvédelmi jellegzeteségei kerülnek elemzésre, 
amelyek jogvédelmi szempontból kiemelt jelentőséget kapnak. A versenyjogot a 
szakpolitikák anyajogának tekinthetjük, amely a legmélyebb hagyományokra tekinthet 

                                                 
628 A EuB kapcsolódó esetjogáról ld. bővebben Craig, Paul: Legitimacy in Administrative Law: European Union, In: 
Ruffert, Matthias (ed.): Legitimacy in European Administrative Law, European Law Publishing, Groningen, 2011b, 
199-215, pp. 201-205. 
629 Az Elsőfokú Bíróság az akkor hatályos elsődleges jogot megszorító módon értelmezve a Belső Piaci Harmonizációs 
Hivatal aktusának bírói felülvizsgálhatóságát megtagadta mintegy tíz évvel a Sogelma-döntés meghozatala előtt (ld. 
bővebben 1998. június 8.-i David T. Keeling kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal végzés, T-148/97, 
EU:T:1998:114, 31-32. pontja). 
630 Gestoras Pro Amnistía ítélete, C-354/04, EU:C:2007:115, 46-48. pontjai;. Spanyol Királyság kontra Eurojust ítélete, 
C-160/03, EU:C:2005:168, 38. pontja. 
631 Az európai ügynökségekről nem policy jellegű döntések meghozatalával való megbízásáról ld. bővebben Hofmann-
Morini, 2012, pp. 419-443; Griller-Orator, 2010, pp. 3-35. 
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vissza, ráadásul ez kimondottan igaz a közvetlen végrehajtás vívmányainak 
kidolgozottságára, bár tagadhatatlanul egyes alágazatokban keverednek a közvetlen és 
közvetett végrehajtás elemei is. A környezetvédelem pedig annak köszönheti 
meghatározó szerepét, hogy e területen számtalan uniós szintű nem kormányzati 
szervezet működik, amelyek túllépve a tagállami határokon és kereteken közvetlenül a 
közösségi végrehajtással szemben is érvényesíteni kívánják az ágazati EU normákat és 
követelményeket. 
 
4.2.1 A verseny- és kartelljog 

Az általános követelményrendszerhez képest eltérést mutat a Plaumann-teszt és a 
közvetlen érintettség követése egyes ágazati területeken, ahol a Bíróság engedett a 
felvázolt szigorú követelményrendszeréből. Önmagában annak ténye, hogy a közösségi 
(uniós) aktus elfogadásában az adott nem-privilégizált kérelemző részt vett, alapvetően 
nem változtatott a Bíróság megközelítésén, ahogy azt a Greenpeace-ítélet kapcsán 
láthattuk. Ugyanakkor idővel az egyes szakpolitikák eljárásrendjei az aktus elfogadása 
előtti jogilag intézményesített részvétel révén biztosították a fellépni kívánó személyek 
számára a felpereskénti elismerés lehetőségét éppen az intézményesített eljárási jogaik 
érintettsége miatt. Ez az eljárásjogi folyamat különösen látványos volt a versenyjog 
különböző alágazataiban. 
 
4.2.1.1. A kartelljogi szabályozás keretei 

Az EUMSz. 101. cikke általános jelleggel tilt minden olyan vállalkozások közötti 
megállapodást, vállalkozások társulásai által hozott döntést és összehangolt magatartást, 
amely hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre, és amelynek célja vagy hatása 
a belső piacon belüli verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása.632 Ezt 
példálózó jellegű felsorolás egészíti ki, amely az ekként megvalósítható megállapodások, 
döntések, magatartások formáit rögzíti. Utóbbi megállapodások és döntések az EUMSz. 
rendelkezése alapján semmisek.633 A kapcsolódó elsődleges jogi rendelkezések 
részletszabályait az Eljárási rendelet, valamint az 773/2004. sz. eljárási rendelet634 
tartalmazza. Jogtörténetileg ezek a rendelkezések igen hosszú múltra tekinthetnek vissza, 
hiszen már a Szerződés 85-86. cikkének végrehajtásával összefüggésben is kiadtak az 
1960-as évek elején egy közösségi 17/62. sz. rendeletet, amely már akkor 
intézményesített több eljárási jogot.635  
 
Azokban az ügyekben, amelyekben a Bizottság kifogást emelt, az érintett 
vállalkozásoknak vagy a vállalkozások társulásainak a meghallgatását már ekkor elvárta 
a közösségi jogalkotó.636 A megfelelő érdek valószínűsítése esetén ez kiterjedt mind 
                                                 
632 EUMSz. 101. cikk (1) bekezdése 
633 EUMSz. 101. cikk (2) bekezdése 
634 A Bizottság 773/2004/EK rendelete (2004. április 7.) a Bizottság által az EK-Szerződés 81. és 82. cikke alapján 
folytatott eljárásokról (HL L 123., 2004.4.27., 18-24., magyar nyelvű különkiadás: 8. fejezet 3. kötet 81-87). 
635 A Szerződés 85-86. cikkének végrehajtásáról szóló 17/62/EGK (1962. február 21.) rendelet (HL 13., 1962.2.21., 
204-211.) 19. cikke (a továbbiakban: 17/62/EGK rendelet). 
636 A 17/62/EGK rendelet 19. cikk (1) bekezdése 
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közösségi, mind tagállami szinten harmadik személyek meghallgatására is.637 
Hasonlóképpen nemleges megállapítás esetén, amikor nem volt helye közösségi 
eljárásnak, biztosította a Bizottság az érdekelt harmadik felek részére, hogy egy hónapnál 
nem rövidebb határidőn belül nyújtsák be észrevételeiket.638 E jogosultságok 
hasonlóképpen fennállnak az Eljárási rendelet 27. cikke639 szerint, kiegészítve olyan 
garanciális jelentőségű szabályokkal, amelyek szerint a Bizottság csak olyan kifogásokra 
alapozhatja határozatát, amelyekre az érintett felek megtehették észrevételeiket.640 A 
meghallgatás joga idővel kiegészült, így az érintett felek védekezéshez való jogát az 
eljárás során teljes mértékben tiszteletben kell tartani. Jogukban áll a Bizottság irataiba 
betekinteni a vállalkozások üzleti titkaik védelmére irányuló jogos érdekének 
figyelembevételével.641 Ráadásul a Transocean Marine Paint-ügyben, ahogy Saurer 
megjegyzi, az EuB a meghallgatás jogát olyan általános eljárási követelményként ismerte 
el, amelynek érvényesülése nem volt pusztán a kartelljogi alapügyre korlátozható, jóllehet 
ebben a tekintetben nem követte a főtanácsnoki állásfoglalást a döntés, amely indítvány 
a tagállami jogrendszerekre visszautalva kívánta e jog univerzális érvényesülését 
alátámasztani.642 Hasonló irányt szabott idővel a luxemburgi esetjog az iratbetekintési 
jognak is. Az Elsőfokú Bíróság egy viszonylag korai ítéletében a Hercules Chemicals-
ügyben lefektette, hogy a Bizottságnak a vizsgálata során a terhelő és enyhítő 
körülményeket alátámasztó teljes iratanyagot rendelkezésre kell bocsátania, valamint azt 
a fegyveregyenlőség elve is megköveteli, hogy az érintett vállalkozások ugyanolyan 
módon ismerhessék meg az eljárás alapjául szolgáló iratokat, mint a Bizottság.643 Az 
utóbbi bírói esetjogi követelményeket végül a közösségi jogalkotó is elfogadta az Eljárási 
rendelet ma hatályos rendelkezéseinek megszövegezésekor. A ma már az elsődleges jog 
és az Alapjogi Charta keretében elismert indokolási kötelezettség kiterjesztése és egyes 
elemeinek értelmezése is hasonlóképpen a bíró gyakorlatban történt meg.644 Ebből a 
szempontból egyértelműen látható, hogy a kartelljog korai eljárásjogi keretei és a 
kartelljogi ítélkezési gyakorlat jelentős szerepet játszott az eljárásjogi intézmények és 
követelmények uniós kiteljesedésében.645 
 
Témánk szempontjából kiemelkedő jelentőségű a harmadik fél szerepének 
intézményesítése a bírói esetjogban, majd pedig az eljárásjogi szabályozásban. Túl azon, 
hogy a versenyjog szabályai a verseny folyamatának védelmét szolgálják a fogyasztói 
jólét maximalizálása érdekében646, hasonlóképpen érintheti annak torzulása a 
versenytársak jogait és érdekeit is. Ennek alapjául jelenleg az Eljárási rendelet 7. cikkében 

                                                 
637 A 17/62/EGK rendelet 19. cikk (2) bekezdése 
638 A 17/62/EGK rendelet 19. cikk (3) bekezdése 
639 Az Eljárási rendelet 27. cikk (1)-(4) bekezdései 
640 Az Eljárási rendelet 27. cikk (2) bekezdése 
641 Az Eljárási rendelet 27. cikk (2) bekezdése 
642 Transocean Marine Paint ítélet, C-17/74, EU:C:1974:106, 14-18. pontok. Az ítélet elemzéséről ld. bővebben Saurer, 
2014, pp. 229-231.   
643 1991. december 17-i Hercules Chemicals kontra Bizottság ítélet, T-7/89, EBHT, EU:T:1991:75, 54., 83. pontok. 
644 Ld. bővebben Saurer, 2014, pp. 234-235.  
645 A kartelljogi eljárás részletes szabályairól ld. bővebben Van Bael, Ivo: Due Process in EU Competition Proceedings, 
Wolters Kluwer International, the Netherlands, 2011. 
646 Whish, 2010, p. 1. 
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szabályozott panasz benyújtásának jogintézménye szolgál, amely erre feljogosítja azon 
természetes és jogi személyeket, akiknek ehhez jogos érdeke fűződik.  
Utóbbi kategória a 773/2004. eljárási rendelet alapján a vitatott magatartás érintettségére 
helyezi a hangsúlyt. A panaszosok viszonylag szűkre szabott eljárási jogokkal léphetnek 
fel, így meghallgatás iránti kérelmet terjeszthetnek elő, és a meghallgatáson részt 
vehetnek.647 Ezen kívül az Eljárási rendelet elismeri más természetes vagy jogi személyek 
meghallgatási lehetőségét is. Ha a Bizottság ezt szükségesnek tartja, az ilyen személyek 
meghallgatás iránti kérelmének helyt kell adni abban az esetben, ha kellő érdekeltséget 
bizonyítanak.648 Amint bemutattuk az uniós jogi rendelkezések és eljárási garanciák 
egyértelműen visszahatottak bizonyos vizsgált tagállamok szabályozására. 
 
4.2.1.2. A közvetlen és személyes érintettség kartelljogi megítélése 

A kartelljogi területen az ismertetett eljárásrend szabályai alapján alapvetően határozatok 
kapcsán merül fel a közvetlenség kritáriuma. Így kevésbé releváns a tagállami mérlegelési 
mozgástér, külön végrehajtási intézkedés, amely miatt kérdésessé válna, hogy az 
érintettség közvetlen-e.  
 
A személyes érintettséget illetően uniós szinten is egyértelműen potenciális felperesi kört 
alkotnak a versenytársak, hiszen a marasztaló határozatok esetében a címzettek eleve 
teljesítik a fellépési követelményeket. A versenytárs ellenérdekelti pozíciójából fakadóan 
sérelmezheti a Bizottság határozatát, amely kötelezettségvállalást hagy jóvá, vagy az 
EUMSz. kartelljogi követelményeit alkalmazhatatlannak mondja ki a felmerült 
esetben.649 Tekintettel arra, hogy a Bizottság célja a megelőző eljárás folyamán a minél 
részletesebb információk beszerzése volt, hasonlóan a tagállami gyakorlathoz felmerült, 
hogy a versenytárs lépett fel panszosként. Utóbb ezek a pozíciók pedig jogilag is 
intézményesítésre kerültek.650 A Metro/SABA-ügyben651 a Metro, mint a SABA egyik 
nagykereskedője panaszt tett a Bizottságnál az értékesítési rendszer közösségi joggal való 
összeegyeztethetetlenségét állítva.652 A Bizottság SABA-nak címzett határozata a 
rendszer egyes elemeit összeegyeztethetőnek minősítette a közösségi joggal, ugyanakkor 
azt a Metro megtámadta. Egyediesített mivolta semmiképpen nem állta volna ki a 
Plaumann-tesztet, hiszen a SABA bármely nagykereskedője felléphetett volna. A Bíróság 
mégis megállapította perképességét, mert a kielégítő jogszolgálatás álláspontja szerint 
magába foglalja azt is, hogy a jogosultaknak az eljárásindítási jog (panasz) mellett joguk 
legyen az esetleges elutasító határozat bírói felülvizsgálatát is kezdeményezni.653 A 
szakirodalmi értékelés alapján a SABA értékesítési rendszere tekintetében a 
nagykereskedők a Plaumann-teszt logikáját alkalmazva mindenképpen nyílt csoportot 

                                                 
647Az Európai Közösségek Bizottságának határozata (2001. május 23.) egyes versenyjogi eljárásokban a meghallgatási 
tisztviselők megbízásáról (2001/462/EK, ESZAK) 6. cikk. 
648 Eljárási rendelet 27. cikk (3) bekezdése 
649 Eljárási rendelet 9-10. cikkei 
650 A kapcsolódó esetjogról ld. bővebben Hofmann-Rowe-Türk (ed.), 2011, p. 831.; Várnay-Papp, 2006, p. 398. 
651 Metro ítélet, C-26/76, EU:C:1977:167. 
652 Metro ítélet, C-26/76, EU:C:1977:167, 8-10. pontok 
653 Metro ítélet, C-26/76, EU:C:1977:167, 13. pont. 
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alkottak, ugyanakkor a bírói esetjog a kartelljog különleges helyzetére és az eljárásjogi 
pozíció biztosítására tekintettel ismerte el a Metro perképességét.654 
A Metropol-ügyben az Elsőfokú Bíróság ennél egy lépéssel még tovább ment, ugyanis a 
Plaumann-követelmények teljesítését kartelljogi ügyekben függetlenítette attól, hogy a 
fellépni szándékozó magánfél ténylegesen igénybe vette-e a számára a szabályozásban 
biztosított eljárásjogi jogosultságot.655 De az esetjog utóbb azt is tisztázta, hogy 
amennyiben semmilyen részvétel nem történt meg az előzetes eljárásban, panasz 
benyújtására sem került sor a fellépni szándékozó versenytárs részéről, akkor nem 
ismerték el a fellépés lehetőségét pusztán azon az alapon, hogy a piacra lépést 
megtagadták.656  
 
4.2.2. A fúziókontroll során biztosított jogvédelem 

A fúziókontroll önállósodása alapvetően a kartelljogi szabályozáshoz és a Bíróság 
esetjogának megállapításaihoz kötődött, amelyek révén a terület ma már elsődleges és 
másodlagos jogforrásokban is elismerést nyert.657 
 
Versenytorzító piaci helyzet egyes vállalkozások megállapodásai, az általuk tanúsított 
magatartások mellett ezek összeolvadása révén is előállhat. Ilyen fúziók elkerülésére, 
valamint a kapcsolódó eljárások szabályozására fogadta el az uniós jogalkotó a 
Fúziókontroll Rendeletet. A másodlagos jog ennek keretében részletesen lefekteti, hogy 
az egyes összefonódások mikor vezethetnek a verseny torzításához, valamint ennek 
körében mit tekint összefonódásnak. Összefonódásról akkor beszélünk, ha az irányítás 
tartósan megváltozik két vagy több, előzőleg egymástól független vállalkozás vagy 
vállalkozásrész egyesülése miatt, vagy egy vagy több személy (amely már irányít 
legalább egy vállalkozást), illetve egy vagy több vállalkozás közvetlen vagy közvetett 
irányítást szerez egy vagy több más vállalkozás felett.658 Ezen túlmenően a közösségi 
jogalakotó azokat az összefonódásokat is figyelembe veszi, amelyek összevont globális 
forgalma vagy közösségi (uniós) szintű forgalma eléri egy a Fúziokontroll Rendelet által 
meghatározott értéket.659 
 

                                                 
654 A Metro-ügy kapcsán megengedőbb gyakorlatról és annak okairól ld. bővebben Jones, Alison-Surfin, Brenda: EC 
Competition Law, Oxford University Press, 2nd Edition, 2004. p. 1147; Kende-Szűcs-Jeney (szerk.), 2007, p. 703.; 
Foster, 2015, p. 230.  
655  1996. július 11-i Métropole télévision SA és mésok kontra az Európai Közösségek Bizottsága egyesített ügyekben 
hozott ítélete, T-528/93., T-542/93., T-543/93. és T-546/93, EU:T:1996:99; 62. pontja. A Métropole-ítéletről ld. 
bővebben Ezrachi, Ariel: EU Competition Law, Hart Publishing, 2012, p. 132.; Hofmann -Rowe-Türk (ed.), 2011, p. 
831.; Jones-Surfin, 2004, p. 1147. 
656 1996. december 12-i BVBA Krudivat kontra Európai Közösségek Bizottsága ítélete, T-87/92, EU:T:1996:191, 70-
77. pontok (Az eset elemzéséről ld. bővebben Jones-Surfin, 2004, p. 1147.) 
657 Az EGKSz. 87. cikkét, majd az EKSz. 83. cikkét váltotta fel az EUMSz. 103. cikke, míg a Tanácsnak a Fúziókontroll 
Rendeletét megelőzően a 4064/89/EGK (1989. december. 21.) rendelet (HL L 395., 1989.12.30., 1-12.) volt hatályban 
(ld. bővebben Saurer, 2014, pp. 226-227.). 
658 Ld. bővebben Fúziókontroll Rendelet 3. cikk (1) bekezdését. 
659 Ld. bővebben Fúziókontroll Rendelet 1. cikk (2) bekezdését. 
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4.2.2.1. Az összefonódások uniós eljárásrendje 

A Fúziókontroll Rendelet a jogi kötőerővel bíró döntés meghozatalát megelőzően írja elő 
az összefonódások előzetes bejelentését annak megállapítása céljából, hogy bár a 
tervezett összefonódás határon átnyúló léptékű, a versenyt csupán egy tagállam piacán 
befolyásolja.660 A bejelentés alapján a Bizottság többféle határozatot hozhat: 
megállapíthatja, hogy a bejelentett összefonódás a Fúziókontroll Rendelet hatálya alá 
tartozik-e. Amennyiben igen, összeegyeztethető-e a közös piaccal, vagy az 
összeegyeztethetőséget illetően komoly kétségeket támaszt-e.661  
 
Ha az összefonódás csak adott tagállamok piacát érinti, áttételre kerül sor az illetékes 
tagállami hatóságokhoz.662 Mind a Rendelet 9. cikke (4) bekezdése szerinti bejelentés 
utáni eljárási szakaszban, mind a bejelentés előtti áttétel esetén egyébként megtámadható 
határozat születik.  
A Bizottság határozatához feltételeket és kötelezettségeket fűzhet, hogy biztosítsa az 
érintett vállalkozások által a Bizottsággal szemben az összefonódás közös piaccal 
összeegyeztethetővé tétele érdekében vállalt kötelezettségeinek teljesítését. Érdemes azt 
is megvizsgálni, hogy a kötelezettségvállalásokat felajánló felek perképességét utóbb el 
kell-e ismerni, mivel egyrészről a felek önkéntes magatartása, ugyanakkor a felek érvei 
alapján az összefonódás mentése érdekében „bele is kényszeríthették” őket.663 Az eddigi 
bírói gyakorlat elutasította az ilyen irányú kereseti kérelmet.664 Amennyiben pedig 
megtörténik az összeegyeztethetetlennek minősítés, határozatilag kötelezheti a Bizottság 
az érintett válallalkozásokat a korábbi állapot helyreállítására.665 
 
Emellett lehetséges ideiglenes intézkedések meghozatalára is jogosult a Bizottság, a 
kapcsolódó rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az összefonódás annak ellenére 
valósul meg, hogy azt összeegyeztethetetlennek minősítették.666 A kötelezettségek 
kikényszerítéséhez a Bizottságnak lehetősége van pénzbírságok és kényszerítő bírságok 
kiszabására is, valamint ezeket megsemmisítheti, csökkentheti, felemelheti.667 Mentesítő 
határozat visszavonása, összefonódások felfüggesztése, azok megszüntetésére való 
kötelezés, ideiglenes intézkedések meghozatala esetén, illetve pénzbírságok és 
kényszerítő bírságokkal összefüggésben a Fúziókontroll Rendelet az eljárási jogok széles 
körét biztosítja, mindenekelőtt a felek és harmadik személyek meghallgatását.668 
 
Az érdemi döntések meghozatalát megelőzően az érintett személyek, vállalkozások és 
vállalkozások társulásai részére biztosítja a Bizottság az észrevételek megtételének 

                                                 
660 Fúziókontroll Rendelet 4. cikke 
661 Ld. bővebben Fúziókontroll Rendelet 8. cikk (1)-(2) bekezdését. 
662 Fúziókontroll Rendelet 9. cikke 
663 A kötelezettségvállalásban érintett felek fúziókontroll során vett perképességéről ld. bővebben Whish, 2010, p. 877. 
664 A fellebbezés során az Elsőfokú Bíróság döntését a Bíróság helyben hagyta ld. Cementbouw Handel & Industrie, 
C-202/06. P, EU:C:2007:814, 45-48. pontjai. 
665 Ld. bővebben Fúziókontroll Rendelet 8. cikk (4) bekezdését. 
666 Ld. bővebben Fúziókontroll Rendelet 8. cikk (5) bekezdését. 
667 Fúziókontroll Rendelet 14-15. cikkei 
668 Fúziókontroll Rendelet 18. cikke 
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lehetőségét az ellenük felhozott kifogásokkal kapcsolatban. Összefonódások 
felfüggesztése alóli mentesítés, valamint ideiglenes intézkedések elfogadása esetén az 
előzetes vélemények kifejtésétől abban az esetben lehet eltekinteni, ha erre a Bizottság a 
határozat meghozatala után, amint lehet, lehetőséget biztosít.669 Garanciális jelentőségű 
az a követelmény, amely alapján a Bizottság a határozatát kizárólag azon kifogásokra 
alapozhatja, amelyekkel kapcsolatban a felek meg tudták tenni észrevételeiket.670 
Emellett az eljárás során a védelemhez való jogot maradéktalanul tiszteletben kell tartani. 
Az ügy irataiba – a vállalkozások üzleti titkaik védelméhez fűződő jogos érdekeik 
tiszteletben tartása mellett – legalább a közvetlenül érintett feleknek betekintést kell 
biztosítani.671 Hasonlóan a kartelljogi szabályozáshoz − amennyiben ezt a Bizottság vagy 
a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai szükségesnek ítélik − más természetes és 
jogi személyeket is meghallgathatnak. Azok a természetes és jogi személyek, akik kellő 
érdekeltségüket igazolják, és különösen az érintett vállalkozások igazgató vagy vezető 
testületének tagjai, illetve e vállalkozások munkavállalóinak elismert képviselői, 
kérelemre jogosultak meghallgatásra.672 Ugyanakkor a Rendelet harmadik félnek nem 
biztosít panaszjogot a fúziókontroll esetén. 
 
4.2.2.2. A speciális érintettség fúziókontroll esetén 

A kapcsolódó bírói esetjog elég egyértelműen foglalt állást az érintettségi 
követelményeket illetően. A közvetlen érintettség kritériumának e területen való 
érvényesülésekor alapvetően határozatok jönnek számításba, amelyek a feleket abból a 
szempontból érinthetik, hogy miképpen dönt a Bizottság az összefonódás belső piaccal 
való összeegyeztethetőségéről. Elismeri az esetjog, hogy a Bizottság döntéséből fakadóan 
az érintett piacokon a résztvevők helyzete megváltozik. Ezt mondta ki az AirFrance-ítélet 
arról a nyilatkozatról, amely a művelet közösségi szintű piaci hatásának hiányáról szólt, 
akárcsak az SCPA-ítélet az összeegyeztethetőségről szóló nyilatkozatról, valamint az 
Easyjet-ítélet is a kapcsolódó határozatról.673 Egy másik típusú határozat esetén 
ugyancsak felmerül a közvetlen érintettség kérdése. A nemzeti szintre történő áttételt 
elrendelő határozat esetén a közvetlen érintettség annak kapcsán állhat meg, hogy az 
érintett versenytárs egyébként biztosított eljárási jogait, valamint az uniós jogban 
biztosított jogvédelmi lehetőségeit megsértették.674 
 
A személyes érintettség meglétéhez az összeegyeztethetőség kérdését érintő határozat 
esetén valamely „harmadik személy” vállalkozásnak a megelőző eljárásban való 

                                                 
669 Fúziókontroll Rendelet 18. cikk (2) bekezdése 
670 Ezen követelmény teljesülésével, valamint a kapcsolódó esetjogi követelményeket illetően ld. bővebben Van Bael, 
2011, p. 476-477. 
671 Fúziókontroll Rendelet 18. cikk (3) bekezdése 
672 Fúziókontroll Rendelet 18. cikk (4) bekezdése 
673 1994. március 24-i Air France kontra az Európai Közösségek Bizottsága ítélete, T-3/93, EU:T:1994:36, 80 pontja; 
SCPA ítélet, C-68/94. és C-30/95, ECLI:EU:C:1998:148.; 49. pontja; 2006. július 4-i easyJet Airline Co. Ltd kontra az 
Európai Közösségek Bizottsága ítéleteT-177/04, EU:T:2006:187; 32. pontja; 2003. április 3-i BaByliss SA kontra az 
Európai Közösségek Bizottsága ítélete, T-114/02, EBHT, EU:T:2003:100, 89. pontja. 
674 2003. április 3-i Philips Electronics NV kontra az Európai Közösségek Bizottsága ítélete; T-119/02, EU:T:2003:101; 
287. pontja; 2003. szeptember 30-i  Cableuropa SA és társai kontra az Európai Közösségek Bizottsága; T-346/02. és 
T-347/02, EU:T:2003:256; 58-59. pontjai. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-68/94&language=hu
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-346/02&language=hu
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részvételét és piaci helyzetének érintettségét kell igazolnia az esetjog követelményei 
alapján.675 Felmerül a kérdés ezzel összefüggésben, hogy mit jelent konkrétan a részvétel 
követelménye. Ez általában a teljes eljárásban való részvételt jelenti, amely során a 
vállalkozás részt vett a különböző meghallgatásokon, az általa adott észrevételek a 
vizsgálat kimenetelét befolyásolták.676 Pechstein ennek kapcsán jegyzi meg, hogy a 
felperesként való elismerést így a Bizottság a meghallgatások szervezésével és 
észrevételek gyakorlatának kialakításával befolyásolhatja.677  
 
A piaci helyzet érintettsége alapján a felperesként fellépni kívánó piaci szereplővel, mint 
versenytárssal szembeni követelmény konkretizálását is a luxemburgi esetjog végezte el.  
Az AirFrance-ügyben vizsgálat alá vette az ítéleti indokolás, hogy versenytársként az 
AirFrance francia belföldi piaci helyzete az összefonódás miatt egyértelműen érintett.678 
A Babyliss-ügyben – tekintettel az oligopolisztikus piaci struktúrára – ez a potenciális 
versenytársi viszony meglétét jelentette.679 Az ARD-ügyben potenciális kölcsönhatásban 
lévő piacok, valamint e hatások kimutathatósága mellett ismerték el a piaci helyzetből 
fakadó személyes érintettséget, így az egyes szegmensek digitalizáció melletti potenciális 
versenyét is figyelembe vették.680  
 
Áttételi határozatok esetén is megköveteli a kapcsolódó esetjog a személyes érintettség 
meglétéhez az aktív eljárásbeli fellépést, valamint a kérelemző piaci helyzetének 
érintettségét.681 Az aktív részvétel igazolásának, valamint figyelembe vételének a 
Fúziokontroll Rendelet 9. cikk (4) bekezdése szerinti bejelentés utáni eljárási szakaszok 
tekintetében van értelme. Emellett a Fúziokontroll Rendelet ismeri annak lehetőséget is, 
hogy a bejelentő felek kérelmére még a bejelentés előtt történjen meg az áttétel, ám 
Pechstein ezzel kapcsolatban értelemszerűen felveti annak dilemmáját, hogy elegendő 
lehet-e pusztán a piaci helyzet érintettsége ilyen esetekben.682  
 
4.2.3. Az állami támogatások joga 
 
4.2.3.1. Az állami támogatások szabályozásának eljárásrendje 

Az állami támogatások szabályozásának alapját az EUMSz. 107-109. cikkei mellett 
másodlagos jogforrásként a támogatási rendelet (Támogatási Rendelet)683 adja. Az 
                                                 
675 2003. április 3-i ítélete, Philips Electronics NV kontra Európai Közösségek Bizottsága, EU:T:2003:101, 287. pont. 
676 1994. március 24-i Air France kontra az Európai Közösségek Bizottsága, EBHT, EU:T:1994:36 12-25 pontjai, 2003. 
április 3-i BaByliss SA kontra az Európai Közösségek Bizottsága ítélete, EU:T:2003:100, 92. pontja; ARD kontra 
Bizottság, EU:T:2003:246, 64-76. pontok. 
677 Ld. bővebben Pechstein, 2011, p. 253. 
678 1994. március 24-i Air France kontra az Európai Közösségek Bizottsága, EBHT, EU:T:1994:36, 82-83. pontjai. 
679  2003. április 3-i BaByliss SA kontra az Európai Közösségek Bizottsága ítélete, EU:T:2003:100, 101-103. pontjai. 
680 ARD kontra Bizottság, EU:T:2003:246, 79-95. pont 
681 2003. április 3-i Philips Electronics NV kontra az Európai Közösségek Bizottsága ítélete, EU:T:2003:101, 293-298. 
pontok; 2003. szeptember 30.-i Cableuropa SA és társai kontra az Európai Közösségek Bizottsága ítélet, 
EU:T:2003:256, 70-80. pontok.  
682 Ld. bővebben Pechstein, 2011, p. 254. 
683 Figyelembe kell venni, hogy a kapcsolódó jogirodalmi értékelések és esetjog a Támogatási Rendelet egy korábbi 
változatára vonatkoztak [ld. a Tanács 659/1999/EK rendelete (1999. március 22.) az EUMSz. 108. cikkének 
alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 83., 1999.3.27., 1-9., magyar különkiadás 8. 
fejezet 1. kötet 339–347.); legutóbb módosította: a Tanács 734/2013/EU rendelete (2013. július 22.) az EK. Szerződés 
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Európai Bizottság állami támogatásokat érintően meghozott döntéseinek címzettje 
alapvetően az érintett tagállam.684 A terület kényes mivoltának oka Hofmann és Morini 
szerint, hogy e döntések a tagállamok regionális és szociális szakpolitikai érdekeit 
jelentősen érintik, így a tagállamok a lehetséges ügyek feltárását illetően ellenérdekeltek, 
holott a legtöbb információval rendelkeznek ezen ügyekről.685 Így a szabályozás korábbi 
módosítása a Bizottság által lefolytatott eljárás jelentőségének növekedésével 
párhuzamosan egyértelműen bővítette ezt a kört az egyes vállalkozásokra, valamint 
érintett vállalkozások társulásaira vonatkozóan.686 A rendelet ezt a személyi kört az 
„érdekelt fél” fogalmával ragadja meg, amely olyan tagállam vagy személy, vállalkozás 
vagy vállalkozások társulása, amelynek, illetve akinek érdekeit a támogatás nyújtása 
érintheti, különösen a támogatás kedvezményezettje, a versenytárs vállalkozások és a 
szakmai szövetségek.687 A korábban tett megállapítások szerint ugyanakkor a lehetséges 
felperesek egyik kategóriája privilegizált-, míg másik kategóriája nem-privilegizált 
felperes.  
 
A Támogatási Rendelet által megkövetelt eljárásrend szerint, főszabály szerint, az érintett 
tagállamoknak kell a Bizottság számára bejelenteni a támogatást, vagy ez megtörténhet 
az érdekelt felek bejelentése alapján is. Ennek révén előzetes, majd annak eredményétől 
függően hivatalos vizsgálati eljárást folytat le a Bizottság, amely általában határozat – így 
megengedő, feltételt megállapító vagy elutasító határozat − meghozatalával zárul.688 Míg 
az előzetes eljárás a támogatás belső piaccal való összeegyeztethetőségét általában 
vizsgálja, a hivatalos eljárás részletesebb eljárást foglal magában, amelybe az érdekelt 
feleket is bevonják, bizonyos eljárási jogok biztosításával – így a hivatalos eljárás 
megkezdése után észrevétel benyújtása, bejelentés joga feltételezett jogellenes 
támogatásról, valamint azzal való visszaélésről, adott határozatok meghoztaláról való 
tájékoztatás azok közvetlen megküldésével.689 Érzékelhető ebből a szerkezeti 
felépítésből, hogy miért áll fenn egyfajta információs asszimetria attól függően, hogy 
melyik eljárási szakaszba jut el egy adott ügy.690 A kapcsolódó szabályok 
kikényszerítéseképpen a Bizottság jogosult a visszatérítési vagy felfüggesztési 
rendelkezések be nem tartása esetén közvetlenül az EuB-hoz fordulni a Szerződés 
megszegésének megállapítása érdekében, ugyanakkor erre jogosult bármely érdekelt 
állam is a határozatok megsértése esetén.691  
 

                                                 
93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet 
módosításáról (HL L 204., 2013.7.31., 15-22.); hatályon kívül helyezte: Támogatási rendelet] 
684 Támogatási Rendelet 31. cikke.  
685 Az állami támogatások területének e jellegzetességeiről ld. bővebben Hofmann, Herwig C.H.-Morini. Alessandro: 
Judicial review of Commission Decision in State aid, In: Erika Szyszczak (ed.): Research Handbook on European state 
Aid Law, Edward Elgar Publishing, UK, 2011, 354-390, pp. 354-355. 
686 Ld. a 734/2013/EU rendelet 6-7. cikkeit. 
687 Támogatási Rendelet 1. cikk h) pontja. 
688 Támogatási Rendelet 4-9. cikkei.  
689 Támogatási Rendelet 24. cikke. 
690 Ld. bővebben Hofmann-Morini, 2011, p. 355. 
691 Támogatási Rendelet 14. cikke. 
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4.2.3.2. Speciális felperesi kategóriák az állami támogatások jogában 

A Támogatási Rendelet egyértelműen utal a kedvezményezettekre az érdekelt felek 
kategóriáján belül. Az egyéniesítés adott fokára vonatkozó követelmények alapján a 
kedvezményezettek helyzete nem vet fel különösebb kérdéseket, hiszen címzettjei 
lehetnek a támogatásnak692 – bár a Bizottság állami támogatásokat érintően meghozott 
döntéseinek címzettje elsősorban az érintett tagállam. Ahogyan azt az elsődleges jog is 
előírja, ha a Bizottság – azt követően, hogy felhívta az érintett feleket észrevételeik 
megtételére – megállapítja, hogy egy állam által vagy állami forrásból nyújtott támogatás 
nem egyeztethető össze a belső piaccal, vagy, hogy az ilyen támogatást visszaélésszerűen 
használják fel, abban az esetben úgy határoz, hogy az érintett állam köteles a Bizottság 
által kitűzött határidőn belül a támogatást megszüntetni vagy módosítani.693 A 
kedvezményzettek szempontjából így meghatározó az, hogy egyszeri támogatási 
intézkedésről vagy absztrakt támogatási programról van-e szó.694 Az adott 
kedvezményezettek számára szóló egyszeri támogatások esetén egyértelműen könnyebb 
teljesíteni a közvetlen és személyes érintettség követelményét, mint az absztrakt 
támogatási programok esetén.695 Eszerint valamely vállalkozás a Bizottság ágazati 
támogatási programot tiltó határozatát csak akkor támadhatja meg személyében érintett 
vállalkozásként, ha a korábbi követelményeknek megfelelően egy múltbéli eseményhez 
kapcsolódóan körülhatárolható (zárt csoportot alkotó) vállalkozások egyikeként lépne 
fel.696 Ugyanakkor a Sardenga-ügyben egyértelművé tették, hogy az olyan módon 
fennálló személyes érintettség nem elegendő, amely pusztán azon alapul, hogy a 
vállalkozás egy érintett szektorban tevékenykedik, amely potenciális kedvezményezettje 
a támogatásnak.697 
 
A versenytársak fellépése már több kérdést vet fel, hiszen az érintett versenytársak köre 
kevésbé jól körülhatárolható, mint egy állami támogatás kedvezményezetteinek köre. 
Ebben a tekintetben a közvetlen és személyes érintettség meglétének vizsgálata ismét 
ahhoz kötődik, hogy a megelőző eljárásban, illetve annak melyik szakaszában történt a 
részvétel, valamint fennáll-e a piaci helyzet érintettsége.  
Az előzetes eljárás végeztével az őt megillető eljárási jogok miatt léphet fel a versenytárs. 
Amennyiben ez egyben az eljárás befejezését is jelenti – mert a támogatást 
összeegyeztethetőnek minősítették a belső piaccal – akkor hivatkozásában legfeljebb arra 
szorítkozhat, hogy a hivatalos vizsgálati eljárás elmaradása eljárási jogait sértette meg.698 
Ha a versenytárs a Bizottság határozatának megalapozatlanságát sérelmezve 
(összeegyeztethetőséget érdemben megtámadva) lépett fel, abban az esetben – ezzel is 

                                                 
692 Támogatási Rendelet 31. cikke.  
693 EUMSz. 108.cikk (2) bekezdése 
694 Támogatási Rendelet 1. cikk d)-e) pontjai. 
695 Ld. bővebben Bacon, Kelyn: European Community Law of State Aid, Oxford University Press, Oxford, 2009, p. 
513.; Hofmann-Rowe-Türk (ed.), 2011, p. 832.; Hofmann-Morini, 2011, p. 361. 
696 Ld. bővebben Koninklijke ítélet, C-519/07 P, EU:C:2009:556,  48-57. pontjait, valamint az ítélet 53. pontjában 
idézett gyakorlatot. Az ítélet értékeléséről ld. bővebben Chalmers-Davies-Monti, 2014, p. 449. 
697 Sardenga ítélet, C-15/98 és C-105/99, EU:C:2000:570, 33. pontja.  
698 Cook ítélet, C-189/91, EU:C:1993:197, 23-26. pontok; Matra ítélet, C-225/91, EU:C:1993:239, 17-20. pontok, 
Aktiengesellschaft Recht und Eigentum (ARE) ítélet, C-78/03 P, EU:C:2005:761, 35-37. pontok.  
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jelezve az objektív jogvédelmi irányultság hiányát e keresetindításoknál – a 
versenytársnak az esetjog változásával másfajta követelményeknek kellett megfelelniük. 
Eleinte elismerték az eljárásjogi érintettség és jogok megsértését, utóbb a bírósági esetjog 
relativizálta ennek fontosságát azzal, hogy mindenképpen megkövetelte a perképesség 
elismeréséhez azt is, hogy a kérdéses támogatás jelentős mértékben befolyásolja a 
versenytárs piaci helyzetét.699  
Fordulópontnak ebből a szempontból a COFAZ-ügy volt tekinthető, amelyben a francia 
műtrágyagyártók a holland műtrágyagyártónak biztosított kedvezményes gázdíjat 
kifogásolták.700 Az eljárás megindítása után a Biztottság azért szüntette meg és zárta le 
határozatával az eljárást, mert a holland kormány megváltoztatta a támogatási 
rendszert.701 A később tárgyalandó dömpingellenes ítéletekre is visszautalva a Bíróság 
elismerte az eljárásjogi pozíciók fontosságát, valamint azt, hogy az egyes vállalatok 
részvétele az eljárás kimenetelét nagymértékben befolyásolta, ugyanakkor hangsúlyozta, 
hogy a panasztevő vállalkozásnak emellett bizonyítania kell, hogy az állami támogatás 
jelentős mértékben befolyásolja piaci helyzetét.702 Idővel így a vizsgálati eljárásban való 
tényleges részvétel sem lett feltétlen elvárás a személyes érintettség elismeréséhez.703 
Ezzel párhuzamosan pedig a támogatást értékelő határozat megalapozottságának 
megtámadásakor a piaci helyzet puszta befolyásolása nem lett elegendő a versenytársi 
perképesség megállapításához.704 A versenytorzítás foka lett meghatározó a piaci helyzet 
befolyásolásán túl. A versenytorzítás fokára utalhat, hogy az érintett piacon − egyébként 
kevés piaci szereplő mellett − a támogatás révén jelentősen növekedne a termelési 
kapacitás, vagy az értékesítés jelentős mértékű csökkenésével járna.705 Ezt a legfrissebb 
esetjog nagyrészt fenntartotta.706 A Kronopoly-ügyben a Bíróság a fellépni kívánó 
vállalatok piaci helyzetének az érintettségét, valamint eszerint az Elsőfokú Bíróság helyes 
értékelését annak ellenére ismerte el, hogy a kedvezményezett és a vállalatok nem 
ugyanazon a termékpiacon voltak versenytársak, ugyanakkor termelési folyamataik során 
ugyanazt a nyersanyagot használták fel, és a kedvezményezett megjelenése negatív 
hatással bírt a kérelemezőkre, így a támogatás az ekként elismert felperesek számára 
negatív piaci következménnyel járhatott.707  

                                                 
699 Ld.bővebben Hofmann, Herwig-Rowe-Türk (ed.), 2011, p. 832.; Kende Tamás-Szűcs Tamás-Jeney Petra (szerk.), 
2007, p. 704.; Bacon, Kelyn, 2009, pp. 514-515.; Hofmann és Morini ebben a körben külön elemzi a Cook és Marta-
teszt jelentőségét ld. bővebben Hofmann-Morini, 2011, pp. 362-367. 
700 COFAZ ítélet, C-169/84, EU:C:1986:42, 3. pont. 
701 COFAZ ítélet, EU:C:1986:42, 9. pont. 
702 COFAZ ítélet, EU:C:1986:42, 25. pont. 
703 Sniace ítélet, C-260/05 P, EU:C:2007:700, 57. pontja 
704 ARE ítélet, EU:C:2005:761, 35-37. pontok; British Aggregates Association ítélet, C-487/06 P, EU:C:2008:757, 47-
56. pontok. 
705 1996. október 22-i Skibsvaerftsforeningen u.a. kontra az Európai Közösségek Bizottsága ítélete, T-266/94, 
EU:T:1996:153, 46-47. pontok; 1996. december 12-i Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la 
Comunidad Autónoma de Madrid és Federación Catalana de Estaciones de Servicio kontra az Európai Közösségek 
Bizottsága ítélet, T-95/03, EU:T:2006:385, 54. pont. 
706 Bár nem feltétlenül megszorító a gyakorlat, hiszen az, hogy adott vállalkozásnak sikerülne tevékenysége 
gazdaságosabbá tételével vagy jövedelmezőbb piacokra való kiterjesztésével visszaeséseket elkerülnie, nem 
kérdőjelezi meg a támogatás által a helyzetére gyakorolt jelentős hatásokat, és ennek következtében a személyes 
érintettség fennállását (ld. 2014. december 3-i Castelnou Energía kontra Bizottság ítélet, EBHT, T-57/11, 
EU:T:2014:1021, 41. pontját). 
707 Kronoply ítélet, C-83/09 P, EU:C:2011:341, 67-68. pont. 
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E területen a gyakorlat így a szigorú követelményekhez tért vissza, hiszen a piaci befolyás 
és a versenytorzító hatás vizsgálata adott egyedi versenyhelyzetben individualizáló 
követelményként hat, míg az (aktív) eljárási részvétel – amely már nem pótolhatja a 
piacbefolyásolás vizsgálatát – utóbb irrelevánssá vált.708 
 
Hasonlóképpen felvetődhet, hogy biztosítani kell-e a fellépés lehetőségét a kollektív 
szervezeti fellépéskor. E dilemma visszautal dogmatikai besorolását tekintve a tagvédelmi 
keresetek kapcsán már elemzett érdekképviseleti funkció korlátaira és kereteire. A már 
megvizsgált esetjogi megállapítások eredetileg az állami támogatások területére 
vonatkoztak, majd általános elismerést nyertek. A kollektív fellépésnek hármas 
feltételrendszere alakult ki az esetjogban. Így, ha a képviselt tagok tekintetében is 
fennállnak a perképességi követelmények, ha az saját egyesületi (szervezeti) érdekeik 
érintettsége egyéniesíti a szervezetet (megsemmisíteni kért aktus befolyásolta tárgyalási 
pozíciójukat), illetve ha részükre jogszabály számos eljárási jogosultságot kifejezetten 
elismer.709 A Van der Kooy-ügyben a Bíróság egyértelművé tette, hogy − függetlenül a 
támogatás tekintetében a személyes és közvetlen érintettség hiányától – a szervezet 
perképességét biztosítani kell annak okán, hogy az előzetes vizsgálati eljárásban részt 
vett, emellett említésre került a határozatban is, valamint a közösségi joggal konform 
támogatások kidolgozásában is részt vett.710 A Bizottsággal fennálló puszta tárgyaló 
partneri viszony vagy annak állítása, hogy a hivatalos eljárás megindításához a szervezet 
hasznos információkat nyújthatna (nyújthatott volna) viszont nem volt kielégítő a 
perképesség biztosításához.711 Összességében a Bíróság máig elzárkózik a pusztán 
közérdekű, vagy érdekképviseleti funkció alapján történő szervezeti fellépés tágabb 
elismerésétől. 
 
További felperesi csoportként jöhetnek számításba a tagállami szinten autonómiával 
rendelkező közjogi jogalanyok (akár köztestületek, akár önkormányzatok, akár 
tartományok), ám a dolgozat vizsgálati tárgya miatt ezekkel részletesebben nem kívánok 
foglalkozni. 
 
4.2.4. A dömpingellenes eljárások 

4.2.4.1. A dömpingellenes eljárások jogvédelmi keretei 

Alapvető fontosságú és igen hosszú múltra tekinthet vissza a dömpingellenes közösségi 
szabályozás, hiszen az integráció egyik alappilláre a vámunió. Ennek jogi alapját jelenleg 
a 1225/2009/EK rendelet (Dömpingellenes Rendelet)712 adja, amely tartalmazza a 
                                                 
708 A kapcsolódó bírósági esetjogról ld. bővebben Hofmann-Rowe-Türk (ed.), 2011, pp. 832-33.; Bacon, 2009, p. 516. 
709 Ld. 2010. március 18-i ítélet, Forum 187 ASBL kontra Európai Bizottság, EU:T:2010:99, 58. pontot; 2015. 
november 23-i végzése, EREF kontra Európai Bizottság, EU:T:2015:915, 13-14. pontokat. 
710 Van der Kooy ítélet, 67/85., 68/85. és 70/85, EU:C:1988:38, 20-25. pontjai 
711 ARE ítélet, EU:C:2005:761, 55-58. pontjai; 2007. szeptember 20-i. Fachvereinigung Mineralfaserindustrie eV 
Deutsche Gruppe der Eurima - European Insulation Manufacturers Association kontra az Európai Közösségek 
Bizottsága ítélet, T-375/03, EU:T:2007:293, 55. pontja. 
712 Ld. ennek kapcsán a Dömpingellenes Rendeletet, valamint korábban a Tanács 384/96/EK rendeletét (1995. 
december 22.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal 
szembeni védelemről (HL L 56., 1996.3.6., 1-20., magyar nyelvű különkiadás: 11. fejezet 10. kötet 45-64.). 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=67/85&language=hu
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dömping kiszámításával és a vizsgálat kezdeményezésével, illetve lefolytatásával 
kapcsolatos eljárásokat, az ideiglenes vagy végleges intézkedések meghozatalát és a 
dömpingellenes intézkedések időtartamát, felülvizsgálatát. E rendelet rendkívül 
részletesen szabályozza a kapcsolódó uniós eljárásrendet, így magának a vámnak a 
kiszabási feltételét. A dömpingelt termékek okozta kár elkerülésének módja a Bizottság, 
illetve a Tanács részéről dömpingellenes vám kivetése uniós szinten az érintett 
termékekre, ha annak az EU vámterületére irányuló exportára alacsonyabb, mint egy 
hasonló terméknek a szokásos kereskedelmi forgalomban az exportáló országra 
megállapított összehasonlítható ára.713 
 
Hasonlóan az eddigi versenyjogi alágazatokhoz először a Bíróság esetjogában ismerték 
el az eljárási garanciák biztosításának szükségességét ilyen típusú eljárásokban.714 
Példaként említve az Al Jubail-ügyet, ebben – hasonlóan a legtöbb dömpingellenes 
ügyhöz – a dömpingellenes vám kivetéséről rendelkező tanácsi rendelet képezte a kereseti 
kérelem tárgyát. Felmerül a kérdés ekkor, hogy a megtámadott aktus valójában rendelet 
helyett határozat, akkor teret enged annak, hogy a Bizottság azt nem megfelelő formában 
fogadta el – ugyanakkor valódi rendelet esetén a magánfelek igényérvényesítését zárja 
ki.715 A Bíróság az ügyben kifejtette, hogy a dömpingellenes rendeletek alapján történő 
intézkedések elfogadása során is biztosítani kell alapvető eljárási követelmények 
betartását, amilyen a felek meghallgatása. Ennek érvényesítése kiterjed a rendelet 
meghozatalát megelőző vizsgálati eljárásokra is, amelyek általános jellegük ellenére 
közvetlenül és személyükben érinthetik a vállalkozásokat, rájuk hátrányos 
következményeket hárítva.716 Ezzel tulajdonképpen formailag absztrakt-általános, de a 
gyakorlatban egyedi aktusként értékelte az eljárásban meghozott döntést. A Bíróság 
ítélete szerint a közösségi intézményeknek biztosítania kell, hogy az üzleti titkok 
tiszteletben tartása mellett az érintett vállalkozások hozzájuthassanak az érdekeik 
védelme szemponjából releváns információkhoz, ismertethessék álláspontjukat a 
tényállás szempontjából releváns tények és körülmények és a Bizottság által bemutatott 
bizonyítékok tekintetében, valamint egyéb eljárási garanciák is megilletik őket.717 Ezt 
követően az említett ítéleti követelmények részei lettek a dömpingellenes 
szabályozásnak. 
 
Hasonlóan az eddig elemzett versenyjogi ágazatokhoz fontos szerepet kap a panaszjog. 
Főszabály szerint a dömping megállapítására irányuló eljárás panasz benyújtásával indul 
meg, amelyre bármely természetes vagy jogi személy vagy a közösségi gazdasági ágazat 
nevében eljáró jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet718 jogosult, vagy a 
                                                 
713 Dömpingellenes Rendelet 1. cikk (2) bekezdése; A dömping tényének megállapítása kapcsán alkalmazandó 
számítási rendről, így a rendes érték, exportár, összahasonlítási művelet, dömpingkülönbözet kapcsán  ld. bővebben a 
Dömpingellenes Rendelet 2. cikkét. 
714 Al-Jubail Fertilizer Company ítélet, C-49/88, EU:C:1991:276. 
715 Ld. bővebben Kende Tamás-Szűcs Tamás-Jeney Petra (szerk.), 2007, p. 701. 
716 Al-Jubail Fertilizer Company ítélet, EU:C:1991:276,15. pontja 
717 Al-Jubail Fertilizer Company ítélet, EU:C:1991:276,17. pontja 
718 A panasz akkor tekinthető az uniós gazdasági ágazat részéről vagy annak nevében benyújtottnak, ha azt azok az 
uniós gyártók támogatják, akiknek együttes termelése meghaladja az uniós gazdasági ágazat termelésének 50%-át, de 
nem tekinthető annak, ha nem éri el 25%-át (ld. bővebben a Dömpingellenes Rendelet 4. cikk (1)-(2); 5. cikk (4) 
bekezdését). 
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Bizottságot bármely tagállam közvetlenül megkeresheti.719 A panasznak tartalmaznia kell 
a dömpingre, a kárra, valamint az állítólagosan dömpingelt behozatal és az állítólagos kár 
közötti okozati összefüggésre vonatkozó információkat.720 A Bizottságnak, amennyire 
csak lehetséges, meg kell vizsgálnia a panaszban foglalt bizonyítékok pontosságát és 
helytállóságát, annak megállapítása céljából, hogy elegendő bizonyíték áll-e 
rendelkezésre a vizsgálat megindításához, így hasonlóan az állami támogatások jogának 
szabályozásához a formális eljárás megindulását megelőzi egy előzetes vizsgálati szakasz 
is.721 A Bizottság az általa tett megállapítások alapján vagy a formális eljárás 
megindításáról, vagy egyéb védintézkedések meghozataláról dönthet. Formai tekintetben 
az eljárás megindításáról a Bizottság határozat elfogadásával dönt, míg egyéb 
védintézkedések meghozataláról akár egyedi, akár normatív aktusokkal.  
 
A Bizottság a panasz benyújtásának napjától számított 45 napon belül megindítja az 
eljárást. A Bizottság értesítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában a vizsgálat 
megindításáról, amelyben megnevezi az érintett terméket és országokat, valamint 
összefoglalja a kapott információkat, és megállapítja azt a határidőt is, amelyen belül az 
érdekelt felek meghallgatásukat kérhetik és kifejthetik véleményüket.722 A vizsgálati 
eljárásban a Bizottság a tagállamokkal együttműködve végzi tevékenységét. Ennek 
keretében kérdőíveket küld meg az érdekelt felek részére, felkérheti a tagállamokat, hogy 
– elsősorban az importőrök, kereskedők és közösségi gyártók körében – vizsgálatokat 
végezzenek a harmadik országokban.723 Azokat az érdekelt feleket, akik megfelelő 
módon jelentkeztek, meg kell hallgatni, ha az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett 
értesítésben előírt határidőn belül meghallgatásra irányuló írásbeli kérelmet nyújtottak be, 
amelyből kiderül, hogy olyan érdekelt felek, akikre az eljárás eredménye valószínűleg 
hatással lesz, továbbá, hogy meghallgatásuknak különleges okai vannak.724 
 
Amennyiben az uniós gazdasági ágazatnak okozott kár ténye időleges megállapítást 
nyert, egyúttal az Unió érdekei azonnali beavatkozást kívánnak meg, a kár megelőzése 
céljából lehetséges átmeneti vám kivetése. Ez legfeljebb 6+3 hónapos időtartamra 
szólhat, mértéke nem haladhatja meg a dömpingkülönbözetet, valamint alacsonyabbnak 
kell lennie a különbözetnél, ha ez is elegendő a kár elhárításához.725 Ha a vizsgálat során 
megállapított tények dömpingre és ezzel összefüggésben okozott kárra utalnak, valamint 
az EU érdekei beavatkozást kívánnak meg, a Tanács végleges dömpingellenes vámot vet 
ki, amelynek mértékére vonatkozó követelmények hasonlóak az átmeneti vám kivetése 
során irányadó követelményekhez; emellett adott érték alatti értékkülönbözet 
tekintetében az eljárás egyéb intézkedés meghozatala nélküli megszüntetésének van 
helye.726 A végleges dömpingellenes intézkedés hatálya a kivetését követő öt év után 
vagy a dömpingre és a kárra egyaránt kiterjedő legutolsó felülvizsgálat lezárását követő 
                                                 
719 Dömpingellenes Rendelet 5. cikk (1) bekezdése 
720 Dömpingellenes Rendelet 5. cikk (2) bekezdése 
721 Dömpingellenes Rendelet 5. cikk (3) bekezdése 
722 Dömpingellenes Rendelet 5. cikk (9)-(10) bekezdései 
723 Dömpingellenes Rendelet 6. cikk (1)-(4) bekezdései 
724 Dömpingellenes Rendelet 6. cikk (5) bekezdése 
725 Dömpingellenes Rendelet 7. cikke 
726 Dömpingellenes Rendelet 9. cikke 
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öt év után megszűnik − kivéve, ha a felülvizsgálat azt állapítja meg, hogy ez a megszűnés 
valószínűsíthetően a dömping és a kár folytatódásával vagy megismétlődésével járna.727 
 
Kiemelt jelentőségű az állami támogatások jogával szemben e területen még példálózó 
felsorolás által sem meghatározott érdekelt felek bevonása és állásfoglalásainak 
becsatornázása az eljárásba. Emiatt az uniós (közösségi) érdek feltárása során 
egyértelműen figyelemmel kell lennie a tagállami gazdasági ágazat, a fogyasztók és 
felhasználók érdekeire.728 Az eljárásban intézményesített formában ezt szolgálja, hogy a 
panaszosok, az importőrök és képviseleti szerveik, továbbá a felhasználói és fogyasztói 
érdekképviseleti szervek a dömpingellenes vizsgálat megindításáról szóló értesítésben 
megállapított határidőn belül jelentkezhetnek és információkat szolgáltathatnak a 
Bizottságnak.729 Annak megállapítása, hogy az Unió (Közösség) érdekeinek védelme 
szükségessé tesz-e beavatkozást, az említett érdekek értékelésén kell alapulnia. Egyfajta 
általános garanciális klauzulaként azt is rögzíti a Dömpingellenes Rendelet, hogy a feltárt 
dömping és kár alapján megállapított intézkedések nem alkalmazhatók, ha az összes 
benyújtott információ alapján a hatóságok egyértelműen arra a következtetésre jutottak, 
hogy az ilyen intézkedések alkalmazása nem szolgálja az Unió (Közösség) érdekeit.730 
 
4.2.4.2. Az érintettség szerepe a dömpingellenes eljárásokban 

A közvetlenség szempontjából meghatározó, hogy határozatok vagy rendeletek 
megsemmisítésére irányul-e a Bíróság előtti fellépés. Hasonlóképpen az állami 
támogatások jogához a dömpingellenes eljárások tekintetében is az előzetes vizsgálati 
szakasz, valamint a formális eljárás elrendelése, vagy annak megszüntetése is határozattal 
történik.731 Az eljárási határozatok miatti fellépést elismeri a luxemburgi esetjog.732 
Emellett arra is tekintettel van a gyakorlat, hogy a dömpingellenes vámok kettős 
természetűek: egyfelől normatív jellegűek, másfelől olyan jogi aktusok, amelyek egyes 
gazdasági szereplőket közvetlenül és személyükben érinthetnek.733 Elképzelhető, hogy a 
dömpingellenes vám rendeleti formában való elfogadása, valójában határozatokat fed. 
Több már elemzett esetjogi megállapítás a dömpingellenes területtel hozható 
összefüggésbe. A vám rendeleti formában való kivetése és a rendeleti formában 
elfogadott határozatok vezettek el idővel az általános alkalmazhatóság tesztjének 
megjelenéséhez. A Lisszaboni Szerződés a korábbiakhoz képest annyiban hozott 
újdonságot, hogy a nem-címzettek számára a keresetindítás feltételeként – 
könnyítésképpen a korábbi személyes és egyúttal közvetlen érintettség helyett – pusztán 
a közvetlen érintettséget követeli meg adott típusú „rendeleti jellegű” aktusoknál, ám ez 
nem feltétlenül vezetett a fellépési keretek könnyítéséhez (ld. bővebben 4.3.3. pontot).  
 

                                                 
727 Dömpingellenes Rendelet 11. cikk (2) bekezdése 
728 Dömpingellenes Rendelet 21. cikk (1) bekezdése 
729 Dömpingellenes Rendelet 21. cikk (2) bekezdése 
730 Dömpingellenes Rendelet 21. cikk (1) bekezdése 
731 A Dömpingellenes Rendelet 5. cikk (5) bekezdése; 9. cikk (2) bekezdése, valamint 14. cikk (2) bekezdése az adott 
eljárás megszüntetése kapcsán külön rendelkezik a határozat elfogadásáról. 
732 Eurocoton ítélet, ECLI:EU:C:2003:511, 50-67. pontjai 
733 Ld. Nachi Europe Gmbh ítélet, EU:C:2001:101, 21. pontját, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot. 
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A személyes érintettség teljesítése körében el kell különíteni, hogy az érintett termék 
gyártójáról, exportőréről, vagy importőréről, esetleg az eljárásban érintett panaszosról 
(akár a megelőző eljárás résztvevőjéről, akár e minőségében versenytársról) van-e szó 
magánfélként, aki felperesként való elismeréséért lép fel. E kritérium vizsgálata során 
Jeney kategorizálását vettem alapul.734 
A termék gyártója, valamint exportőre tekintetében a személyes érintettség kevesebb 
dilemmát szül, hiszen az adott aktusoknak általában címzettjei is.  
Az érintett termék importőrei tekintetében idővel a Bíróság megkülönböztette egymástól 
a független, valamint nem-független importőrök kategóriáit aszerint, hogy az adott 
importőrt olyan speciális viszony fűzi-e a gyártóhoz, amely lehetővé teszi a megkívánt 
egyéniesítését, vagy részt vett a megelőző eljárásban.735 Tovább részletezte e gazdasági 
viszony alapján fennálló perképesség kritériumait a Bíróság az Extramet-ügyben. 
Ugyanis az ügyben érintett importőr képes volt olyan körülményeket igazolni, amelyek 
őt magát az importőrök egyébként meglévő kategóriájához képest egyéniesítette, ami 
ebben az esetben nem járt a rendeleti jelleg elvesztésével.736 Ennek megfelelően az 
érintett termék legnagyobb importőre volt, ezzel egyidejűleg pedig a legnagyobb 
végfelhasználója is, emellett a termék előállítóinak korlátozott köre miatt üzleti 
tevékenységéhez alapvető fontosságú volt az érintett termék behozatala.737 Az 
egyéniesítés ilyen fokát lehetővé tevő körülmények megléte esetén ennek okán a 
független importőr számára is elismerte a Bíróság a vámot kivető rendelet 
megtámadásának lehetőségét.738 A Sofrimport-ügy is az importőri fellépés kérdéséhez 
sorolható, amelyben egy valódi bizottsági rendelettel tiltották meg, hogy a Chiléből 
származó desszertalmára a tagállami vámhatóságok importengedélyt adjanak ki egy 
meghatározott időintervallumban, bár ennek okán a zárt csoporthoz tartozás 
követelménye is teljesült.739  
A Timex-ügy740 panaszosi perképesség elismerésére szolgál példaként. Ebben a Timex, 
mint a mechanikus órák akkori Közösségeken belüli legnagyobb gyártója lépett fel az 
általa túlzottan alacsonynak tartott dömingvámmal szemben, amelyet a Szovjetunióból 
érkező órákra vetettek ki. A normatív és egyedi jellegű aktusok közötti elkülönítési 
dilemmát itt is érzékeltetve, a Bíróság kifejtette, hogy bár formailag a dömpingvámot 
rendelettel kell kivetni, amely normatív (jogszabályi) jellegű, így vonatkozik minden 
egyes kereskedőre − ugyanakkor előfordulhat, hogy egyeseket közvetlenül és 
személyesen érint, amihez meg kell vizsgálni a kérelemző szerepét a kapcsolódó eljárás 
során, valamint piaci helyzetét, amelyre a kifogásolt rendelet vonatkozik.741 A Timex 
fellépése tekintetében figyelembe vették mind panaszosi, mind versenytársi pozícióját is. 

A kapcsolódó rendelet preambulumából egyértelműen feltárható módon a Timex a 

                                                 
734 Kende-Szűcs-Jeney (szerk.), 2007, pp. 701-702.  
735 Összefoglaló jelleggel ld. Jacobs főtanácsnoknak a C-358/89. sz. ügyben Extramet Industrie SA kontra az Európai 
Közösségek Tanácsa adott indítványának, ECLI:EU:C:1991:144, 23-29 pontjait. 
736 Extramet ítélet, C-358/89, EU:C:1991:214, 17. pontja. 
737 Extramet ítélet, EU:C:1991:214, 17. pontja. 
738 Ld. bővebben Hofmann-Rowe-Türk (ed.), 2011, p. 836.; Kende-Szűcs- Jeney (szerk.), 2007, p. 702.; Várnay-Papp, 
2006, p. 397.; Foster, 2015, p. 230. 
739 Sofrimport ítélet, C-152/88, EU:C:1990:259, 13. pont. 
740 Timex ítélet, C-264/82, EU:C:1985:119. 
741 Timex ítélet, EU:C:1985:119, 12. pont. 
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rendelet meghozatalát megelőző eljárásban részt vett, valamint a Közösségben a 
legnagyobb gyártója az érintett mechanikus óráknak.742 Ezen túlmenően a vám 
mértékének meghatározásánál is a Timex számára okozott kárt vették alapul, így a 
rendelet valójában olyan határozatnak volt tekinthető, amellyel kapcsolatban 
megállapítható volt a közvetlen és személyes érintettség.743 
 
A fentiekben kifejtettek alapján megfigyelhető, hogy az EuB némileg oldotta a Plaumann-
teszt szigorú feltételrendszerét olyan esetekben, amikor a döntéshozatalt az Európai 
Bizottság eljárása előzte meg, mert ezáltal az érdekeltséggel bíró felek azonosítására 
lehetőség volt. Bár változott annak megítélése, hogy mennyiben volt elegendő a fellépés 
biztosításához az eljárásjogi értelemben vett jogok sérelme. Ehhez képest érdekes, hogy 
milyen esetjogi felfogás honosodott meg egyéb ágazati területeken. 
 
4.2.5. Az aarhusi követelmények uniós szintű megjelenése 
 
A klasszikus értelemben vett közösségi szakpolitikákhoz képest a környezetvédelem 
olyan területet képez, ahol a kapcsolódó közösségi hatáskör is viszonylag későn jött létre. 
Ugyanakkor a terület specialitásából fakadóan nehezen találunk olyan uniós szintű – akár 
egyedi akár normatív formában megjelenő – intézkedést, amelynek ne lenne valamilyen 
közvetett vagy közvelten formában létrejövő környezeti hatása. A szakpolitika 
fontosságát és az ezzel kapcsolatos uniós szintű jogérvényesítés jelentőségét kiemeli, 
hogy főként brüsszeli központtal számtalan európai környezetvédelmi „ernyőszervezet” 
működik. Ezek a szakpolitikai folyamatok, és a konkrét döntések befolyásolásával 
egyaránt segítik a környezetvédelem ügyét. Emellett objektív jogvédelmi céllal is 
fellépnek. 
 
4.2.5.1 Átörökített jogvédelmi dilemmák a környezetvédelmi területen 

Az ügyek környezetvédelmi jellege sem változtatott az EuB megszorító jogértelmezésén. 
Az aarhusi követelmények érvényesítése szempontjából meghatározó a Greenpeace-
ügyben hozott ítélet.744 
Utóbbi ügyben hozott döntés azt is mutatja, hogy milyen mértékben meghatározó az uniós 
jogértelmezésben az eredetileg gazdasági célzatú integráció közgazdasági érvrendszere, 
még a belső piaci működésétől viszonylag független szakpolitikai területeken is. A már 
korábban is említett ügyben egy környezetvédelmi nem kormányzati szervezet, valamint 
helyi lakosok a Kanári-szigeteken két szénerőmű finanszírozásának a tárgyában született 
bizottsági határozatot sérelmeztek. Kérelmükben arra hivatkoztak, hogy a döntés 
ellentmond a közösségi szabályozásnak, többek között a környezeti hatásvizsgálatok 
elvégzésére vonatkozó rendelkezéseknek, valamint az abban a nyilvánosság számára 
biztosított részvételi jogosultságoknak.745 Az elutasító döntés indoklásában a Bíróság – 

                                                 
742 Timex ítélet, EU:C:1985:119, 14-15. pontok. 
743 Timex ítélet, EU:C:1985:119, 16. pont. 
744 Greenpeace International ítélet C-321/95. P, EU:C:1998:153. 
745 Greenpeace International ítélet, EU:C:1998:153, 22. pontja. 
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alkalmazva a Plaumann-teszt közgazdasági eredetű jogvédelmi megközelítését − 
kifejtette, hogy a sérelmezett döntés olyan intézkedés volt, amelynek hatásai csak 
általános és absztrakt jelleggel érintették fellépni kívánó természetes személyeket, míg a 
fellépni kívánó szervezetek sem jogosultak fellépni, ha a szervezet tagjai tekintetében 
nem áll fenn az általánosan alkalmazott kritérium.746 Ezt kiegészítette az EuB azzal is, 
hogy a környezeti hatásvizsgálatokban a közösségi jog alapján biztosítandó 
jogosultságokat a finanszírozás kérdésében hozott döntések csak közvetetten érintik, zárt 
csoportot az egyes magánszemélyek semmiképpen nem alkotnak. Az EuB rámutatott, 
hogy a környezeti jogok megsértésével szembeni hatékony jogvédelem a tagállami 
bíróságok előtti fellépéssel biztosított, amely adott esetben előzetes döntéshozatali eljárás 
alapjául szolgálhat.747 Pánovics szerint a kollektív érdek védelmére létrejött szervek 
fellépése nem változtatott a megszorító gyakorlaton, csak akkor tette lehetővé a Bíróság 
a semmisségi eljárásban a keresetindítást, ha a tagokat személyesen és közvetlenül 
érintette a megtámadott aktus, azaz a tagok tekintetében álltak fenn a perképességi 
kritériumok, ami egyfajta kiterjesztését jelentette a Plaumann-tesztnek.748 Ezt erősíti meg 
a legújabb esetjog is.749 
 
Ezen a megközelítésen nem-kormányzati szervezet, mint fellépni kívánó fél hiányában, a 
természetes személyek egészségét potenciálisan hátrányosan érintő hatások elismerése 
ellenére sem változtatott a Danielsson-ügyben hozott végzés.750 Ebben az esetben adott 
magánszemélyek perképességük elismerését, valamint az Euratom-Szerződésből 
származó jogaik védelmét kérték a Francia Polinéziában végrehajtott kísérleti 
atomrobbantások miatt. Ezt az Elsőfokú Bíróság azért tagadta meg, mert – álláspontja 
szerint − adott döntések címzettjeihez hasonló olyan személyes érintettségük nem merült 
fel e személyeknek, amely alapján elkülöníthetőek lettek volna a szigetvilág bármely, 
egyébként a kísérleti robbantások által közvetetten érintett lakosától.751 Hasonlóképpen 
megszorító megközelítést alkalmazott mind az Elsőfokú Bíróság, mind a Bíróság több ezt 
követő ügyben is a személyes és közvetlen érintettség hiányából fakadóan.752 
 
4.2.5.2. Az Aarhus-rendelet felemás jogvédelmi válaszai 

Az Aarhusi Egyezmény uniós szintű jóváhagyásával a közösségi jogalkotó formailag 
elkötelezte magát, hogy a meglévő uniós szabályozást összhangba hozza az Egyezmény 
elvárásaival, amely formailag az Aarhus-rendelettel történt meg. A rendelet szerint adott 
feltételeknek megfelelő nem kormányzati szervezetek semmisségi eljárást, valamint az 

                                                 
746 Greenpeace International ítélet, EU:C:1998:153, 28-29. pontjai 
747 Greenpeace International ítélet, EU:C:1998:153, 30-33. pontjai 
748 A C-321/95. P. számú üggyel összefüggésben ld. részletesebben: Pánovics Attila: Tágra zárt kapuk? - az Európai 
Unió az Aarhusi Egyezmény Jogkövetési Bizottsága előtt, Európai Jog, 2012/4. szám, 1-10, pp. 4-5. 
749 Ld. a Törvényszék 2015. november 23-i végzése, EREF kontra Európai Bizottság, EU:T:2015:915, 13-14. pontokat. 
750 Az Elsőfokú Bíróság elnökének 1995. december 22.-i. Danielsson és társai kontra Bizottság végzése, T-219/95, 
EU:T:1995:219.   
751 Danielsson és társai kontra Bizottság végzés,  EU:T:1995:219, 70-73. pontjai. 
752 Ld. bővebben Pallemaerts, Marc: Access to Environmental Justice at EU level. Has the ’Aarhus Regulation’ 
Improved the Situation? In: Pallemaerts, Marc (ed.): The Aarhus Convention at Ten – Interactions and Tensions 
between Conventional International Law and EU Environmental Law, European Law Publishing, Groningen, 2011, 
271-313, pp. 302-308. 
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uniós szervek jogellenes hallgatása esetén azokat eljárásra kötelező eljárást indíthatnak753 
az EuB előtt. Ennek bevezetése mindenképpen előrelépést jelentett.754 A bírói 
felülvizsgálatot előzi meg egy ún. belső felülvizsgálati eljárás, melynek keretében a nem 
kormányzati szervezet jogosult belső felülvizsgálat iránti kérelmet benyújtani azon 
közösségi (uniós) intézményhez vagy szervhez, amely a környezetvédelmi jog alapján 
igazgatási aktust fogadott el, vagy – feltételezett igazgatási mulasztás esetén – azt el 
kellett volna fogadnia.755 Az EuB előtti fellépést meghatározott kritériumoknak756 
megfelelő nem kormányzati szervezetek számára kell lehetővé tenni, amelyek között 
szerepel a jogi személyiség megléte. Kérdéses, hogy a természetes személyek kizárása 
mennyiben egyeztethető össze az egyezmény 9. cikk (3) bekezdésével. Ennél 
problémásabb a bírói út igénybevételének előfeltételeként szabályozott belső 
felülvizsgálatban megtámadható igazgatási aktus definíciója. Ezt ugyanis az Aarhus-
rendelet valamely közösségi (uniós) intézmény vagy szerv által hozott, egyedi hatállyal, 
valamint környezetvédelmi jogon alapuló, jogilag kötelező és külső hatással bíró 
intézkedésként határozza meg.757 Az egyedi hatály feltétele magában hordozza annak 
lehetőségét, hogy a Plaumann-teszthez hasonló megszorító jellegű ítélkezési gyakorlat 
alakul ki annak értelmezése révén. A környezetvédelmi jogon nyugvó követelmény pedig 
a fogalomban rejlő széleskörű értelmezési lehetőségből fakadóan758 nem képes a 
jogalkalmazói gyakorlatot egységesen alakítani. A korábban megfogalmazott 
szakirodalmi prognózis szerint is az Aarhus-rendelet alapján kialakuló uniós joggyakolat 
legfeljebb az egyes szervezetek rendelettel garantált eljárási jogait ismeri majd el, de 
semmiképpen sem biztosítja a tágabb értelemben vett uniós környezetjogi rendelkezések 
kikényszerítését.759 Azz előrejelzést megerősíti, hogy a fellépni kívánó nem kormányzati 
szervezetek gyakorlati tapasztalatai azt mutatják: az uniós szintű intézmények és szervek 
megszorító módon értelmezik az Aarhus-rendelet alapján egyébként biztosítandó 
fellépési jogokat.760 
 
A Plaumann-teszt alkalmazásának vizsgálatával összefüggésben az Aarhusi Jogkövetési 
Bizottság megállapította, hogy annak környezeti ügyekre való alkalmazása, valamint a 
kapcsolódó megszorító jogértelmezés azzal is együtt járhat, hogy a nyilvánosság 
semelyik tagjának keresetindítási jogát nem ismeri el az EuB az előtte folyó 
eljárásokban.761 Ezt érvelésében kiegészítette azzal, hogy nem felel meg az Aarhusi 

                                                 
753 Aarhus-rendelet 12. cikke. 
754 Ld. bővebben Pallemaerts, 2011, p. 309. 
755 Aarhus-rendelet 10. cikk (1) bekezdése 
756 Az Aarhus-rendelet 11. cikke alapján a tagállam nemzeti joga vagy joggyakorlata szerint független, nonprofit jogi 
személy; elsődleges kinyilvánított célja a környezetvédelemnek a környezetvédelmi jog értelmében való támogatása; 
két évnél hosszabb ideje létezik, és aktívan az említett cél érdekében folytat tevékenységet; végül a belső felülvizsgálat 
iránti kérelem tárgya céljai és tevékenysége körébe tartozik. A tevékenység végzését illetően ld. bővebben a 
Törvényszék 2014. március 12-i PAN Europe kontra Európai Bizottság közötti végzésének, T-192/12, EBHT, 
EU:T:2014:152, 23-26. pontjait. 
757 Aarhus-rendelet rendelet 2. cikk (1) bekezdésének g) pontja 
758 A környezeti ügyek körének értelmezése kapcsán kialakult tagállami helyzetről ld. bővebben Rozsnyai-Szegedi, 
2013, pp. 48-59. 
759 Ld. bővebben Pallemaerts, 2011, pp. 310-12. 
760 Ld. bővebben Justice and Environment: Public Guidance on Practical Application of the Request for Internal Review 
(Regulation 1367/2006/EC), Online elérhető; Poncelet, 2012, pp. 307-308. 
761 Aarhusi Jogkövetési Bizottság ACCC/C/2008/32 sz. jelentésének 86. pontja. 
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Egyezmény 9. cikkében támasztott követelményeknek az előzetes döntéshozatali eljárás 
keretében biztosított felülvizsgálati lehetőség, valamint az semmiképpen sem szolgálhat 
hivatkozási alapul az Európai Unió bírói fórumai előtti fellépés kizárásához.762 
Ugyanakkor az Aarhusi Jogkövetési Bizottság – eljárási rendjéből fakadóan – nem 
mondta ki az átültetés egyértelmű elmaradását.763 
 
A legfrissebb luxemburgi döntések sem azt támasztják alá, hogy a Bíróság érdemben 
kíván változtatni álláspontján az Aarhus-rendelet szerinti bíróság előtti fellépés 
kritériumait illetően. A C-404/12 P és C-405/12764, valamint a C-401/12 P-től a C-403/12 
P számú egyesített ügyekben765 hozott ítéletek az Aarhus-rendelet értelmezésének új 
alapokra való helyezését, ennek keretében a szlovák barnamedvék ügyében hozott EuB-
ítélet uniós szinten való alkalmazhatóságát is elutasították.  
Az első két egyesített ügyben környezetvédelmi szervezetek levelükben azt kérték, hogy 
az Európai Bizottság az Aarhus-rendelet 10. cikkének (1) bekezdése alapján alkalmazzon 
belső felülvizsgálatot a 149/2008. számú rendelet766 tekintetében, amely 
szermaradék-határértékeket állapított meg adott termékek tekintetében. A Törvényszék 
megsemmisítette az Európai Bizottság határozatait, amely befogadhatatlannak 
minősítette a szervezetek kérelmeit. Fellebbezésükben (formailag elutasított csatlakozó 
fellebbezésükben) az Európai Unió Bíróságától kérték a szervezetek az Aarhus-rendelet 
összeegyeztethetőségének vizsgálatát, mivel álláspontjuk alapján az Aarhusi Egyezmény 
9. cikke (3) bekezdésének közvetlen hatályúnak tekinthető, legalábbis annyiban, 
amennyiben meghatározza, hogy az „aktusok”, amelyek sértik a környezetre vonatkozó 
nemzeti jogi rendelkezéseket, jogorvoslat tárgyát kell, hogy képezhessék.  
A jelzett számú egyesített ügyek második esetkörében a környezetvédelmi szervezetek 
azt kérték, hogy az Európai Bizottság az Aarhus-rendelet 10. cikkének (1) bekezdése 
alapján belső felülvizsgálatnak vesse alá a levegőtisztasági rendelkezések tekintetében 
Hollandiának ideiglenes felmentést adó határozatát.767 A Törvényszék megsemmisítette 
az Európai Bizottság határozatait, amely befogadhatatlannak minősítette a szervezetek 
kérelmeit. Bár a fellebbezés ezekben az egyesített ügyekben a Tanácstól, a Parlamenttől 
és az Európai Bizottságtól érkezett az Európai Unió Bírósága hasonló végkövetkeztetésre 
jutott, mint az első két ügyben. Hasonlóan a szlovák ügyhöz arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy az Aarhusi Egyezmény kapcsolódó 9. cikkének (3) bekezdése szerinti 
követelmények túlzottan absztrakt jellegűek, amely kizárja azt, hogy azokra valamely 
másodlagos uniós jogi aktus megsemmisítése iránti kereset vagy az ilyen jogi aktus 

                                                 
762 Aarhusi Jogkövetési Bizottság ACCC/C/2008/32 sz. jelentésének 90. pontja. 
763 Ld. bővebben Pánovics, 2012, p. 9-10. 
764 Stichting Natuur en Milieu és Pesticide Action Network Europe ítélet, C-404/12 P és C-405/12 P, EU:C:2015:5. 
765 Vereniging Milieudefensie és Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, C-401/12 P-C-403/12 P, EU:C:2015:4. 
766Az Európai Bizottság 149/2008/EK rendelete (2008. január 29.) az I. mellékletben felsorolt termékek megengedett 
szermaradék-határértékeit megállapító II., III. és IV. melléklet létrehozása által a 396/2005/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról (HL L 58., 2008.3.1., 1-398.). 
767 Az Európai Bizottságnak a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról 
szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (2008. május 21.) előírt kötelezettségek 
tekintetében a Holland Királyságnak ideiglenes eltérést engedélyező, 2009. április 7-i C(2009) 2560 végleges 
határozata. 
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jogellenességére alapított kifogás alátámasztásaképpen lehessen hivatkozni.768 
Következésképpen azokból konkrét, adott uniós szintű ügyekben érvényesíthető 
elvárásokat levezetni nem lehetséges. Kifejtette továbbá, hogy a Törvényszék tévesen 
alkalmazta a jogot, amikor arra az álláspontra helyezkedett, hogy az Aarhusi Egyezmény 
9. cikkének (3) bekezdésére hivatkozni lehet az Aarhus-rendelet 10. cikke (1) bekezdése 
jogszerűségének értékelése érdekében.769 
 
Ezen ítéletek alapján az Aarhus-rendelet megszorító értelmezése alapján alakuló uniós 
joggyakolat legfeljebb az egyes szervezeteknek az Aarhus-rendelettel garantált eljárási 
jogait ismeri majd el – akárcsak egyes versenyjogi alágazatokban – de semmiképpen sem 
biztosítja a tágabb értelemben vett uniós környezetjogi rendelkezések kikényszerítését.  
 
Mindez jelzésértékű az uniós intézmények hozzáállását illetően, ha figyelembe vesszük, 
hogy tagállami szinten a szlovák barnamedvék ítéletében bár hasonlóképpen döntöttek, 
de nem elhanyagolható különbségként kimondták a tagállami bíróságok egyezmény-
konform jogértelmezési kötelezettségét. Ebben a tekintetben egyértelműen 
megmutatkozik az eltérő jogvédelmi mércék alkalmazása. Ez pedig annak tükrében 
különösen szembeötlő, hogy a luxemburgi gyakorlat ezzel – még ha vélhetően az uniós 
normahierarchia formai okaiból fakadóan is – levegőtisztasági kapcsolódású civil 
fellépést akadályozott meg, amelynek környezetvédelmi jellege nehezen 
megkérdőjelezhető. 
 
Jans a szlovák barnamedvék ügyében hozott ítélet alapján veti fel, hogy az EuB előtti 
keresetindítással összefüggésben is elvárható-e az egyezmény-konform jogértelmezés.770 
Álláspontom szerint ezt támasztja alá az EuB saját érvelése is. Ezek szerint „kétségtelenül 
érdek fűződik ahhoz, hogy a jövőbeni eltérő értelmezések elkerülése végett, ha valamely 
rendelkezés mind a nemzeti jog, mind az uniós jog hatálya alá tartozó helyzetekre 
alkalmazandó lehet, akkor e rendelkezést egységesen értelmezzék, függetlenül azoktól a 
feltételektől, amelyek között e rendelkezés alkalmazandó”771. Az okfejtés logikája 
alapján a kiterjesztő jogértelmezés érvényesítése elvárható az aarhusi követelmények 
uniós szintű átültetésekor és érvényesítésekor is. Mindez megkérdőjelezi az uniós 
jogalkotó és jogalkalmazó következetességét, amikor konzervatív hozzáállást tanúsít az 
uniós szintű igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosításakor. Emellett az Aarhusi 
Jogkövetési Bizottság is egyértelműen amellett foglal állást, hogy főszabály szerint az 
Egyezmény kiterjesztő értelmezését kell követni.772 
 

                                                 
768 Stichting Natuur en Milieu és Pesticide Action Network Europe ítélet, EU:C:2015:5, 46. pontja; Vereniging 
Milieudefensie és Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, EU:C:2015:4, 54. pontja. 
769 Stichting Natuur en Milieu és Pesticide Action Network Europe ítélet, EU:C:2015:5, 53. pont; Vereniging 
Milieudefensie és Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, EU:C:2015:4, 61. pontja. 
770 Ld. bővebben Jans, 2011, p. 98. 
771 Ld. Bernd Giloy ítélet, C-130/95, EU:C:1997:372, 28. pontját és a Hermès International ítélet, C-53/96, 
EU:C:1998:292, 32. pontját. 
772 Az Aarhusi Jogkövetési Bizottság kapcsolódó jogértelmezési gyakorlatáról ld. Poncelet, 2012, p. 300. 
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4.2.6. Összegzés 

Az egyes versenyjogi alágazatokban az EuB az érintettségi alapú felperesi fellépési 
korlátokon idővel lazított. Ennek oka – többek között – az volt, hogy az Európai Bizottság 
hatósági jellegű eljárása lehetőséget biztosított a potenciális „harmadik” felek 
azonosítására, így a bírói esetjog idővel figyelembe vette az eljárási értelemben vett 
alanyi jogokra alapított szubjektív jogsérelmeket, illetve az ezen alapuló érintettséget. Bár 
a piaci helyzet érintettségét az egyes versenyjogi alágazatokban nem egyforma mértékben 
követelték meg, egyértelműen kijelenthető, hogy az előzetes közigazgatási eljárások 
idővel a felperesi fellépési korlátok lazításához vezettek. Ez általános jelleggel 
ugyanakkor nem történt meg. Az aarhusi követelmények uniós szintű érvényesülése 
kapcsán is tetten érhető az említett megszorító joggyakorlat fenntartása, még abban a 
tekintetben is, hogy az Aarhus-rendelet alapján egyébként biztosítandó fellépési jogokat 
megszorító jelleggel értelmezik. A környezetvédelmi területre jellemző jelentősebb civil 
aktivizmus sem változtatott a megszorító megközelítésen az uniós bírósági esetjogban a 
szervezeti fellépés akadályait illetően.    
 
4.3. Az uniós szintű jogvédelem nem-szektorspecifikus kihívásai 

Túl a jogvédelem szektorspecifikus kihívásain jogvédelmi és egyéb szempontból sem 
szabad figyelmen kívül hagyni az utóbbi évek azon egyértelmű tendenciáját, amely a 
közvetett végrehajtás hátrányára egyre inkább a közvetlen végrehajtás irányába tolja el 
az uniós normák végrehajtásának súlypontját. Ugyanakkor az integrációs változásnak, 
valamint magának a közvetlen vágrehajtásnak az eredeti csírái már az integráció kezdeti 
időszakában is fellelhetőek voltak, amelyhez hozzátartozott a jogvédelem kérdésköre is. 
A szubjektív jogsérelemhez kötött bírói jogvédelem szempontjából e tendencia különösen 
azért érdekes, mert az ágazati példák alapján a közösségi, majd uniós jogalkalmazó és 
jogalkotó a közvetlen végrehajtással szembeni jogvédelem tekintetében nagyobb 
hajlandóságot mutatott a Plaumann-teszt követelményeitől való eltérésre. 
 
A közösségi majd uniós közszolgálati jog jogvédelmi szempontból azt a területet jelenti, 
amelynél az EK talán először kényszerült rá arra, hogy az egyén számára biztosítandó 
eljárási követelmények dilemmájával foglalkozzon, méghozzá a saját „közszolgáival” 
szembeni jogviták megoldásakor.  
Az ügynökségek váltak az idők folyamán azokká a szervekké az integrációs kereteken 
belül, amelyek erősebb vagy gyengébb hatáskörökkel, de közvetlenül hajtották végre a 
közösségi normákat az Európai Bizottság mellett. Következésképpen tevékenységükkel 
és az általuk kibocsátott aktusokkal szembeni jogvédelem már évtizedekkel ezelőtt is 
alapvető jelentőségű volt. A normatív aktusokkal szembeni jogvédelem különlegességét 
a közvetlen végrehajtás tekintetében az adja, hogy az uniós jogalkotónak és 
jogalkalmazónak miképpen sikerült az egyébként a tagállamok közigazgatási 
szervezetrendszerében is szükségszerűen meglévő felhatalmazáson alapuló jogalkotással 
kapcsolatos dilemmákat feloldani. 
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4.3.1 Az uniós közszolgálati jog, mint az egyéni jogvédelem kiindulópontja 

Az uniós közszolgálati jog szükségszerűen jelentős jogvédelmi szempontból, ugyanakkor 
e jogviszonyok nem a közvetlen végrehajtáshoz kapcsolódnak. Ebben a tekintetben e 
jogterület, valamint az ehhez kapcsolódó jelenségek nem kifejezetten a Plaumann-teszt 
miatt lényegesek, hanem az egyéni jogvédelem kialakulása és az egyén számára 
biztosítandó eljárásjogi garanciarendszer vívmányainak a közösségi jogfejlődés 
szempontjából viszonylag korai megjelenése miatt. Érthető ez, hiszen a közszolgálati 
jogviták nagy valószínűség szerint azokat az eseteket jelentik, ahol az újonnan 
megszervezett integrációs intézményeknek, szerveknek először kellett szembesülniük az 
egyéni jogvédelem problémájával, méghozzá saját alkalmazottaik ügyeiben.773 Ebben a 
tekintetben persze felmerül annak kérdése is, hogy a szupranacionális szereplő milyen 
követelményeket támaszthat jogi, szervezeti, lojalitási alapon a szükségszerűen 
valamilyen államhoz egyébként kötődő alkalmazottjával szemben. Nem előzmények 
nélküli ez a jogterület, hiszen az előzménynek tekinthető egyes nemzetközi tisztviselői 
pozíciók egészen a XIX. századik nyúlnak vissza, míg az intézményesített szervek 
elszaporodása a XX. századhoz köthető.774 
 
4.3.1.1. Az uniós közszolgálati jog alapjai 

Jean Monnet az európai integráció kezdetekor kifejezetten azzal számolt, hogy az ESZAK 
tisztviselői legfeljebb olyan „szellemi” központot alkotnak, amely ösztönzi a nemzeti 
tisztviselőket a Szerződésnek alárendelt hatékony kormányközi együttműködésre.775 Az 
akkori viszonyokat, valamint az integráció tervezett kereteit és megcélzott kiterjedését jól 
érzékelteti Bozsó által idézett jóslata, amely szerint: „ha eljön az a nap, amikor már 
kétszáznál is többen leszünk, elvesztünk.”776 Az európai integráció tekintetében az 
egymástól elkülönülő Szerződések végső soron összakapcsolódó jogi természetét 
támasztotta alá az 1968-as közszolgálati statutum777 (a továbbiakban: a Közszolgálati 
Statutum). Ugyanakkor az Unió alkalmazottai körébe természetesen a közvetlen 
végrehatás fogalma szerint szükségszerűen beletartozó intézményeken és szerveken kívül 
álló egyéb foglalkoztatók, így az Európai Parlament, vagy az EGSZB alkalmazottai is 
beletartoznak.  
 
Az uniós közszolgálati jog, valamint jogviták jelentőségét az is tovább árnyalja, hogy az 
utóbb egyfajta szakosított bírói fórumként létrejött a Közszolgálati Törvényszék az 
Európai Unió igazságszolgáltatási rendszerén belül. A Közszolgálati Törvényszék az 
európai uniós közszolgálattal kapcsolatos jogviták elbírálására rendelkezik hatáskörrel, 

                                                 
773 Saurer, 2014, p. 204. 
774 Ld. bővebben Dobromir, Mihajlov: A nemzetközi szervezetek tisztviselőinek jogállása, Magyar Közigazgatás, 
1993/4. szám, pp. 228-235. 
775 Bozsó idézi Monnet emlékiratait (ld. Bozsó Gábor. Az uniós közszolgálat, Pro PublicoBono Online, 2001/2. szám, 
Online elérhető, p. 1.) 
776 Uo. 1. 
777 Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és az Európai Közösségek egyéb 
alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet 
(HL L 56., 1968.3.4., 1-7, magyar nyelvű különkiadás: 1. fejezet 2. kötet 5-118,). 
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amely az EUMSz. 270. cikke alapján első fokon jár el az Európai Unió és alkalmazottai 
között felmerülő jogvitákban.  
 
4.3.1.2. A közszolgálati jogviták jogvédelmi vívmányai 

Egyes jogvédelmi vívmányok közszolgálati jogvitákkal összefüggésben tűntek fel 
először, majd önállósodtak az integráció előrehaladtával, követve azt az eljárásjogi 
fejlődési utat, amely a bírói jogfejlesztés eredményeit, így az egyes eljárási jogokat és 
garanciákat is idővel az uniós normák szintjén – adott esetben elsődleges jogi 
rendelkezések révén – intézményesítették. Értelemszerűen ez a jogfejlődési út nem a 
Plaumann-teszt felülvizsgálati szükségessége miatt kerül bemutatásra, hisz a szubjektív 
jogsérelem tekintetében érintett közösségi, majd uniós közszolgálati tisztviselő 
címzettként értelemszerűen részese volt ezeknek a jogvitáknak. Ugyanakkor ez a 
fejlődési út meghatározó az uniós szintű eljárásjogi garanciarendszer későbbi 
elemzéséhez.  
 
A meghallgatáshoz való jog is hasonló utat járt be. Ebben a tekintetben Alvis úr ügye az 
1960-as évek elején kapott meghatározó szerepet, aki az EGK Tanácsának 
tisztviselőjeként sérelmezte állítólagos alkoholos befolyásoltsága miatt jogviszonyának 
megszüntetését, valamint azt, hogy az erről folyó döntéshozatal folyamán saját 
álláspontját nem fejthette ki. A Bíróság érvelésében – az eljárásjogi követelményeket 
viszonylag tágan értelmezve – arra hivatkozott, hogy az EGK-tagállamok közigazgatási 
rendjének szerves része az a követelmény, hogy a tagállamok tisztviselői fegyelmi 
döntéseket megelőzően a velük szemben (terhükre) felhozott állításokra 
reagálhassanak.778 A Bíróság indokolása alapján a helyes igazságszolgáltatás és a jó 
közigazgatás e követelményét követniük kell a közösségi intézményeknek is, amelyet 
egyébként Alvis úrnak nem biztosítottak.779 E jogeset újabb bizonyítéka annak is, hogy 
az írott jogi követelményektől függetlenül a Bíróság néha igen aktivista módon 
terjesztette ki az eljárási követelményrendszer közösségi kereteit. Következésképpen már 
ekkor egyfajta jogállami garanciarendszer elvárásait követve határozta meg a közösségi 
szintű szervezetekkel szembeni követelményeket, amelytől szigorú értelemben véve nem 
voltak elválaszthatóak az alapító tagállamok közigazgatási hagyományai sem.  
A Moli-ügyben az képezte az ügy tárgyát, hogy egy tisztviselőt orvosilag alkalmatlanná 
nyilvánítottak szolgálati kötelezettségeinek ellátására. Hasonlóképpen a meghallgatás 
hiányát kifogásolta a Bíróság, amelyet álláspontja alapján nem pusztán fegyelmi eljárások 
tekintetében kell biztosítani, hanem a tisztviselők alkalmasságának vizsgálata során is – 
különösen, ha „olyan intézkedés meghozataláról van szó, amely az egyén érdekeit 
jelentős mértékben sértheti”780. 
A meghallgatáshoz értelemszerűen kapcsolódott az iratbetekintés joga is. Ezzel 
kapcsolatban alapvető követelmény ismét a meghallgatáshoz hasonlóan, hogy az érintett 

                                                 
778 Maurice Alvis kontra az Európai Gazdasági Közösség Tanácsa ítélet, C-32/62, ECLI:EU:C:1963:15. 
779 Alvis ítélet, ECLI:EU:C:1963:15. 
780 Moli kontra Bizottság ítélet, C-121/76, ECLI:EU:C:1977:170, 20. pont 
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tisztviselő számára biztosíthassák annak lehetőségét, hogy az adott jogvitában saját 
álláspontját kifejthesse.781 
 
Az indokolási kötelezettség közszolgálati jogviszonyokkal kapcsolatos kiterjesztését a 
bírói jogfejlesztés révén alapvetően az határozta meg, hogy mennyiben érintett egyéni 
jogokat. Ennek megfelelően kiterjedtebb elvárásokat fogalmazott meg a bírói gyakorlat a 
kiválasztási eljárás kapcsán hozott döntésekkel összefüggésben.782 Bradley szerint 
kezdetben a bírói gyakorlat ezt csak abban az esetben követelte meg, amikor az érintett 
közszolga a döntést megtámadta, amellyel előléptetések esetén el kívánták kerülni, hogy 
az egyéb pályázók számára támadási alapot szolgáltassanak.783 
Amint a közvetlen végrehajtás horizontális fejlesztése kapcsán is egyértelművé válik, a 
bírói jogfejlesztés bemutatott vívmányainak legtöbbje utóbb elismerést nyert nem pusztán 
a másodlagos jogforrások szintjén, hanem az elsődleges jogban, valamint az Alapjogi 
Chartában is.784 A közszolgálati ítélkezési tevékenység kiemelkedő jelentőségű ma már 
abból a szempontból is, hogy az egyes jogosultságok Alapjogi Chartával és az EJEE-vel 
való összevetése is egyre gyakrabban történik meg.785 
 
E fejlődési út alapján a közösségi közszolgálati jog a kezdetekben a közszféra belső 
viszonyai mentén alakult ki, ugyanakkor idővel jelezte, hogy az uniós jogalkotó egyes 
kifelé irányuló jogviszonyok tekintetében milyen alapvető jogokat és követelményeket 
milyen mélységben és módon intézményesítsen.786  
 
4.3.1.3. A közszolgálati jogviták eldöntésének szervezeti vívmányai 

A közszolgálati jog igényérvényesítési rendszere is egyre kidolgozottabbá vált az 
integráció előrehaladtával. A Közszolgálati Statútum is biztosít ma már panaszeljárást, 
amely tartalmazza az előző pontban elemzett követelmények legfontosabbjait, így az 
általános eljárási kötelezettséget, a közigazgatás jogellenes hallgatásával szembeni 
védelmet, az indokolási kötelezettséget.787 A panaszeljárásban meghozott döntésekkel 
szemben további jogorvoslati lehetőség a bírói felülvizsgálat.  
 
E hatáskört az ’50-es évektől az Európai (Közösségek) Bírósága, majd 1989-es 
létrehozatalát követően az Elsőfokú Bíróság (Törvényszék) látta el. Ezt követően kezdte 
lehetővé tenni speciális bírói tanácsok felállítását az elsődleges jog.  E rendelkezéseket 
átvette a Lisszaboni Szerződés is, így az EUMSz. 270. cikke rögzíti, hogy az Európai 
Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik az Unió és alkalmazottai között felmerülő minden 
vitás ügyben az Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatában és az Unió egyéb 

                                                 
781 Parlament kontra Gaspari ítélet, C-316/97 P, ECLI:EU:C:1998:558, 26. pont 
782 Caldarone kontra Bizottság ítélet, F-74/05, ECLI:EU:F:2006:135, 51-55. pontok 
783 Bradley, Kieran: The application of the Charter of Fundamental Rights in EU Staff law – Academy of European 
Law – Conference on EU Staff Regulations in practice organised on 10 November 2014, Online elérhető, p. 12. 
784 Ennek a közszolgálati joghoz és bírói gyakorlathoz kapcsolódóan vett elemzését ld. bővebben Bradley, 2014, p. 1-
14. 
785 Ld. példaként a CR kontra Parlament ítélet, F-128/12, EU:F:2014:38, 42-45. pontjait. 
786 Ld. bővebben Saurer, 2014, pp. 212-213. 
787 Közszolgálati Statútum 90-91. cikkei 
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alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben megállapított keretek között és 
feltételek mellett. E jogviták nemcsak a szigorú értelemben vett munkaügyi jogvitákra 
vonatkoznak (díjazás, előmenetel, felvétel, fegyelmi intézkedések stb.), hanem a szociális 
biztonsági rendszerre is (betegség, időskor, rokkantság, munkahelyi baleset, családi 
támogatások). A külön szakosított bíróságként működő Közszolgálati Törvényszék788 
már elkülönül az Európai Unió Bíróságán belül. Meghatározott alkalmazottakkal 
kapcsolatos jogviták, így az Eurojust, az Europol, az Európai Központi Bank, a Belső 
Piaci Harmonizációs Hivatal és az Európai Külügyi Szolgálat alkalmazottai 
vonatkozásában is hatáskörrel rendelkezik. Ugyanakkor nem jár el a nemzeti 
államigazgatási szervek és alkalmazottaik közötti jogvitában. A Közszolgálati 
Törvényszék által hozott határozatok ellen csak jogkérdésre vonatkozóan lehet 
fellebbezni a Törvényszékhez. A Törvényszéknek a fellebbezési eljárásban hozott 
határozatai ellen pedig kivételes esetben felülvizsgálati eljárást lehet indítani a Bíróság 
előtt.  
 
Az ügynökségesedés dilemmái, valamint az ügynökségeknek az EU szervezetrendszerén 
belül elfoglalt helye is felvetődhetett az uniós közszolgálati jogviták közvetítése révén. 
Egy közszolgálati jogvitával összefüggésben mondta ki az Elsőfokú Bíróság, hogy az 
ügynökségek az EuB előtti perbeli jogképességgel rendelkeznek.789 Ugyancsak a 
Lisszaboni Szerződés által bevezetett, elsődleges módosításokat megelőzően vált 
kérdésessé, hogy a korábbi harmadik pillér szerinti Eurojust által kibocsátott olyan 
aktussal szemben, amelynek egyértelmű hatása volt harmadik félre, biztosítani kell-e a 
bírói felülvizsgálatot.790 A Spanyol Királyság az Eurojust által az ideiglenes 
alkalmazottak felvételére kiírt pályázati felhívások azon pontját kifogásolta, amely a 
jelentkezési lapjukat más nyelven benyújtó pályázók számára angol nyelven való 
benyújtást követelt megadott iratok tekintetében, továbbá kérte a felhívásban szereplő, a 
pályázók nyelvismeretével kapcsolatos képesítésére vonatkozó egyes pontok 
megsemmisítését. A Bíróság végül arra hivatkozott – ellentétben a Les Verts és a 
Sogelma-ítéletekben foglaltakkal – hogy az EKSZ. 230. cikke nem sorolja fel ezeket az 
aktusokat megtámadható aktusként, illetve a korábbi pillérszerkezet irányadó e 
tekintetben.791 A hatékony jogvédelmet pedig, annyiban látta biztosítottnak az EuB – 
megerősítve az uniós bírói jogvédelem alapvetően szubjektív jellegét – , hogy a legfőbb 
érdekeltek, vagyis a megtámadott jogi aktusokban szereplő álláshelyekre pályázók a 
személyzeti szabályzat (értsd: Közszolgálati Statutum) 91. cikkében foglalt feltételek 
szerint rendelkeztek a közösségi bírósághoz fordulás lehetőségével.792 A pillérszerkezeti 
széttagoltság megszűnése a lisszaboni reformokkal azzal járt, hogy ebben a formában ez 
a kérdés nem merülhetne fel. Ugyanakkor az is kérdésessé vált, hogy az ügynökségeket 
létrehozó jogi aktusokban az EUMSz. által biztosított lehetőséggel, – amely szerint azok 
                                                 
788 Ld. a Közszolgálati Törvényszék működéséről szóló tájékoztatót, Online elérhető. 
789 2001. február 13-i Hirschfeldt kontra EEA ítélet, T-166/00, EBHT, EU:T:2001:51. 
790 Eurojust ítélet, C-160/03, EU:C:2005:168.  
791 Eurojust ítélet, EU:C:2005:168, 38. pont. 
792 Eurojust ítélet, EU:C:2005:168, 42. pont. Ugyanakkor a kapcsolódó főtanácsnoki indítvány éppen azt szorgalmazta 
volna, hogy a pillérszerkezeti szétválasztottságon átlépve a Bíróság olyan formában végezze el a kiterjesztő 
jogértelmezést, mint ahogyan a „Les Verts”-ügyben tette (ld. Maduro főtanácsnok indítványa az Eurojust ügyben, 
EU:C:2004:817, 21. pont.) 
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aktusaival szemben a bírói jogvédelem további feltételekhez köthető –, az uniós jogalkotó 
mennyiben fog élni.793 
 
4.3.2. Az ügynökségek terjedése, mint a közvetlen végrehajtás szervezeti kiteljesedése 
 
Az európai integráció fejlődése során egyértelműen tetten érhető tendencia, hogy a 
legutóbbi időszak válságkezelési kihívásaira, valamint általában az integrációval 
szembeni elvárásokra az Európai Unió intézményi válaszokat ad. Ennek egyik jele az 
uniós ügynökségek számának növekedése, valamint azok egyre erősebb hatáskörökkel 
való felruházása. Ezzel az Európai Unió (főképpen az Európai Bizottság) jelzi, hogy az 
uniós rendelkezések végrehajtását egyre inkább a közvetlen végrehajtás előtérbe 
helyezésével kívánja elérni a közvetlen-közvetett végrehajtás által meghatározott uniós 
és tagállami hatáskör-megosztást újragondolva. A jelenség ellentmondásossága abban 
mutatkozik meg, hogy az elsődleges jog szerint az ügynökségek máig szerződésidegen 
szervek, mivel a Szerződések − az aktusaikkal szembeni bírói jogvédelemre vonatkozó 
egyes rendelkezéseken kívül − nem határozzák meg alapításuk és működésük 
legalapvetőbb szabályait sem. 
 
Az ügynökséget ─ a szakirodalomban a szerzők többsége által elfogadott meghatározás 
szerint ─ relatív önállósággal, állandó jelleggel, önálló jogi személyiséggel rendelkező 
szervként, a közösségi (uniós) jog által, speciális feladatok ellátására hozzák létre.794  
Az ügynökségek jelentőségének növekedése mellett problémás, hogy szerződésidegen 
jogi helyzetük alááshatja uniós szintű piacszabályozási és felügyeleti tevékenységük 
hatékonyságát, emellett jogvédelmi szempontból is aggályokat vet fel az aktusaikkal 
szembeni garanciák ügynökségenként eltérő, a létrehozó másodlagos jogforrások által 
meghatározott jellege miatt. A harmadik személyre joghatással bíró aktusaiknak bírói 
felülvizsálata sokáig nem volt általánosan biztosított.795 Ennek okai többek között az 
egységes terminológia hiányából796, valamint az egyes szerveknek a pillérszerkezet 
szempontjából különböző pillérek szerinti alapításából797 fakadtak. Ugyanakkor az 
elsődleges jog legutóbbi módosítása már általánossá tette „az Unió szervei vagy 
hivatalai” által elfogadott jogi aktusok jogszerűségének bírói felülvizsgálatát az EuB 
előtt, bár a szubjektív jogvédelmi jelleget továbbra is jelzi, hogy a harmadik személyekre 
                                                 
793 Craig, 2011b, p. 205. 
794 A rendkívül nagyszámú meghatározás közül megemlíthető Fischer-Appelt meghatározása, amely szerint 
ügynökségeket relatív önállósággal, állandó jelleggel, önálló jogi személyiséggel rendelkező szervként, a közösségi 
(uniós) jog által, speciális feladatok ellátására hozzák létre (ld. Fischer-Appelt, Dorothee: Agenturen der Europäischen 
Gemeinschaften, Duncker&Humboldt Verlag, Berlin, 1999, p. 38; 44.). Griller és Orator szerint az ügynökségek olyan 
a másodlagos jog által relatíve független, tartósan létrehozott jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, amelyeket 
meghatározott feladat ellátásával bíznak meg (ld. Griller-Orator, 2010, p. 7.). Danwitz szerint - idézve Koch 
meghatározását - az ügynökségek olyan a közvetlen végrehajtásért felelős jogilag független szervek, amelyek alapítását 
az uniós jog rendezi (Danwitz idézi Koch meghatározását: Koch, Michael: Mittelbare Gemeinschaftsverwaltung in der 
Praxis, EuZW, 2005, S. 455. (idézi v. Danwitz, Thomas, 2008, p. 319.). 
795 Az EuB kapcsolódó esetjogáról ld. bővebben Craig, 2011b, pp. 201-205. 
796 Az Elsőfokú Bíróság az akkor hatályos elsődleges jogot megszorító módon értelmezve megtagadta a Belső Piaci 
Harmonizációs Hivatal aktusának bírói felülvizsgálhatóságát, mintegy tíz évvel a Sogelma-döntés meghozatala előtt 
(ld. bővebben David T. Keeling kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal ügyben hozott végzés, EU:T:1998:114, 31-
32. pontja). 
797 Gestoras Pro Amnistía ítélete, EU:C:2007:115, 46-48. pontjai;. Spanyol Királyság kontra Eurojust ítélete, C-160/03, 
38. pontja. 
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joghatással bíró aktusok tartoznak ebbe a körbe, akkor, ha nem-címzettek lépnek fel.798 
Különösen annak kapcsán vetődik fel a jogvédelem fontossága, hogy a közvetlen 
ügynökségi végrehajtás kivételes jellege is meghaladottá kezd válni. Az uniós jogalkotó 
ugyanis egyre gyakrabban kizárólagos uniós ügynökségi hatásköröket biztosít, akár olyan 
formában is, hogy az ügynökségi fellépést a tagállami közvetett végrehatás semmilyen 
formában nem egészíti már ki, így közvetlen kapcsolat – hatósági jellegű jogviszony – 
jön létre az uniós ügynökség, valamint az uniós polgár között.799 Megfigyelhető, hogy 
minél szélesebb körű a közvetlen fellépést lehetővé tevő hatáskör, általában annál 
kiterjedtebb a kapcsolódó jogvédelmi garanciák rendszere, amely felöleli a bírói 
jogvédelmet is.800 Emellett annál szélesebb az érdekképviseleti, szakmai, és társadalmi 
részvétel egyes formáinak meghonosítása az ügynökség működésében, amely egyrészt a 
szakmai tevékenység ellátásának szintjét kívánja emelni, ugyanakkor egyfajta 
legitimációs „pótlékként” is szerepet kap.801 
 
Az uniós ügynökségi rendszer bővülése óhatatlanul a tagállami közigazgatás 
piacszabályozói szerepének újragondolásával jár a hatáskör-megosztás változása okán. A 
jelenlegi szabályozási környezetben egyes szektorokban a központi, EU-szintű 
ügynökség felállítása (pénzügyi szektor802), míg más szektorokban az uniós szintű és 
tagállami szintű hatósági rendszer (élelmiszerfelügyelet, gyógyszerfelügyelet) szoros 
együttműködése figyelhető meg, bár ahogy jeleztük, ritka a tagállami hatáskörök teljes 
hiányára épülő modell. Az osztályozás az alább elemzendő Meroni-doktrína alapján a 
kibocsátott aktusok osztályozása szerint is megtörténhet. Így a pénzügyi felügyeleti 
területen jogilag kötelező egyedi és normatív aktusokat bocsáthatnak ki, vagy ahogyan az 
élelmiszer- és a gyógyszerfelügyelet esetén szakvélemények révén valósítják meg 
feladatukat. Emellett a legtöbb hálózatos iparág – különösen a fizikailag létező 
infrastukturális hálózatok − esetén is azonosították az ügynökség létrehozásának 
egyértelmű igényét.803 
 
4.3.2.1 Az ügynökségek szerepe a belső piac működésében 

Az absztrakt ügynökségi definíció miatt az ügynökségek kategorizálása is többféleképpen 
történhet meg: többek között a létrejöttük ideje szerinti generációs felosztás, a funkciójuk 
szerinti felosztás, valamint a Szerződések rendszere szerinti osztályozás alapján.804 
                                                 
798 Az EUMSz. 263. cikk (1) bekezdése szerint az Európai Unió Bírósága megvizsgálja az Unió szervei vagy hivatalai 
által elfogadott, harmadik személyekre joghatással járó jogi aktusok jogszerűségét. Ugyanezen cikk (5) bekezdése 
szerint amennyiben az Unió szerveit és hivatalait létrehozó jogi aktusok külön feltételeket határozhat meg, amelyek 
alapján egy természetes vagy jogi személy az e szervek és hivatalok által elfogadott, rá nézve joghatás kiváltására 
irányuló jogi aktusokkal szemben keresettel élhet. 
799 Ld. 79. sz. lábjegyzetet. 
800 Saurer, 2014, pp. 267-268., 274. 
801 Az egyes ügynökségek szélesebb körű részvételt biztosító mechanizmusairól ld. bővebben Hofmann-Rowe-Türk 
(ed.), 2011, p. 304. 
802 Ld. bővebben a makroprudenciális felügyelettel összefüggésben az Európai Központi Banknak az Európai 
Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő felruházásáról szóló 2010. november 17-i 
1096/2010/EU tanácsi rendeletet; a mikroprudenciális felügyelettel összefüggésben az ESA-rendeleteket. 
803 Pelkmans, Jacques – Luchetta, Giacomo: Enjoying a Single Market for Network Industries? Report of the Jacques 
Delors Institut, Feb 2013, Online elérhető, pp. 19-20. 
804 Az egyes csoportosítási szempontokról, valamint az ügynökségek fejlődéstörténetéről ld. bővebben ld. v. Danwitz, 
2008, p. 319-322.; Hofmann-Rowe-Türk (ed.), 2011, pp. 285-92. 
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Az 1975-ig felállított ügynökségek alkotják az első generációt, a második generációt az 
1975 és a végrehajtási ügynökségek jogi alapját adó 58/2003/EK rendelet805 kibocsátása 
között felállítottak, a harmadik generációt pedig a rendelet kibocsátását követően 
felállított ügynökségek.  
Funkciójukat tekintve a kezdeti időszak koordinációs és információgyűjtési feladata után 
az 1990-es években felállított ügynökségek egyre gyakrabban kaptak átruházott 
döntéshozatali jogokat, ami mára elvezetett az egyre kiterjedtebb piacszabályozási 
hatáskör átruházásának problémájához. Ezzel párhuzamosan folyt le az alapításukkor 
alkalmazott jogi rendelkezések kiválasztásával kapcsolatos jogvita, amely szerint 
funkciójukat tekintve határozott időre létrehozott végrehajtási ügynökségek és 
szabályozói ügynökségeket kell egymástól elkülöníteni. Míg az előbbiek segítséget 
nyújtanak az Európai Bizottságnak az uniós programok igazgatásában, az utóbbiak a 
hatáskörök bővülésével párhuzamosan a belső piachoz kapcsolódó szabályozói szerephez 
jutnak. Fejlődésük folyamán állandó jelleggel meglévő szerződésidegen jogi helyzetük 
miatt − ahogyan hatásköreik egyre inkább kibővültek − folyamatos vita tárgyát képezte 
az alapításuk alkalmával alkalmazott elsődleges jogi rendelkezés kiválasztása − annak 
függvényében, hogy az Unió az ügynökségi fellépést és működést milyen indokokkal 
támasztja alá.  
Az ügynökségek csoportosításának további lehetőségét képezi, illetve képezte a korábbi 
pillérszerkezet szerinti megkülönböztetésük.806 
 
Témánk szempontjából a szabályozói ügynökségek bírnak relevanciával, hiszen 
alapvetően ezek kapcsán vetődik fel az uniós polgárokkal szembeni közvetlen 
piacfelügyeleti hatáskörök gyakorlása esetén az általuk kibocsátott aktusokkal szembeni 
jogvédelem fontossága. Tekintettel a vizsgálat jogvédelmi szempontú megközelítésére, 
csak egyes kiválasztott  ügynökségekkel kívánok foglalkozni, különösen azokkal a 
szervekkel, amelyeknél pontenciálisan felmerült a közvetlen fellépésükkel szembeni 
jogvédelem kérdése, így a pénzügyi piacok felügyeletével, az élelmiszerbiztonsággal és 
a gyógyszerfelügyelettel kapcsolatos ügynökségekkel. A kibocsátott aktusok 
szempontjából a pénzügyi piacok felügyelete egyértelmű példája azoknak a szerveknek, 
amelyek mind normatív, mind egyedi aktusaikkal közvetlen joghatással bírnak az 
egyénekre. Míg az élelmiszer-, és gyógyszerfelügyelet példájával bemutatható, milyen 
jogvédelmi dilemmákat szül, ha az uniós ügynökség szakértői jellegű aktusokat bocsát 
ki. 
 
Az uniós szintű pénzpiaci felügyeleti szervek létrehozása az Uniónak a 2008-as pénzügyi, 
majd gazdasági válságra adott intézményi válaszaként értékelhető. A pénzpiaci integráció 
révén egyértelművé vált, hogy öngerjesztő folyamat eredményeként a (belső) pénzügyi 

                                                 
805 A Tanács 58/2003/EK rendelete (2002. december 19.) a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal 
megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról (HL L 11., 2003.1.16., 1-8., magyar nyelvű 
különkiadás: 1. fejezet 4. kötet 235-242.)  
806 Az ügynökségek korábbi pillérszerkezet szerinti csoportosításáról ld. bővebben Hofmann-Rowe-Türk (ed.), 2011, 
pp. 289-299. 
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piac létrejöttével számos határon átnyúló tevékenységet folytató piaci szereplő jelent 
meg. Ezek mérete, jelentősége, és az ebből fakadó kockázat miatt szükségessé vált a 
határokon átnyúló, megerősített pénzügyi felügyelet életre hívása, a nemzetállami határok 
átlépése.807 Ugyanakkor a korábbi határok és korlátok átlépése más szempontból is 
szükségessé vált. A piaci szereplők kibővült tevékenysége miatt a tágabb értelemben vett 
felügyeleti politikák lefektetése mellett a hatósági jogalkalmazásnak is meg kellett 
jelennie uniós szinten.  
 
2011-ben három ügynökség kezdte meg működését − hivatalos elnevezésük szerint 
európai felügyeleti hatóság (European Supervisory Authorities) a Pénzügyi Felügyeletek 
Európai Rendszerének808 részeként − az Európai Bankhatóság londoni, az Európai 
Értékpapír-piaci Hatóság párizsi és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
hatóság frankfurti székhellyel. A Hatóságokat létrehozó rendeletekben (ESA-Rendeletek) 
lefektetett legtöbb előírás azonos a három Hatóság esetén, hiszen kidolgozásuk során arra 
törekedtek, hogy azok egységes keretrendszerben működjenek.809 Az uniós-nemzeti 
szintű hatáskörök megosztásán főszabály szerint a Hatóságok létrehozása sem 
változtatott, következésképpen a napi szintű felügyeleti teendők ellátásáért változatlanul 
a tagállami szint felelős.810 Bár idővel nem elképzelhetetlen, hogy e fejlődési tendencia a 
hierarchikus jellegű alá-fölérendeltségi viszonyrendszert hoz létre a tagállami hatóságok 
és az uniós ügynökségek között. Feladataik teljesítésével a pénzügyi Hatóságok 
hozzájárulnak a közös szabályozási és felügyeleti standardok és gyakorlatok 
kialakításához, illetve a kötelező erejű uniós jogi aktusok alkalmazásához. Emellett a 
Hatóságok hatáskörébe tartozó területen megfigyelik és értékelik a piaci fejleményeket, 
gazdasági elemzéseket készítenek, hozzájárulnak a felügyeleti kollégiumok következetes 
és koherens működéséhez, fogyasztóvédelmi feladatokat látnak el.811 A piacfelügyelet és 
piacszabályozói funkciók ellátásához alapvető fontosságú, és meghatározza a közvetlen 
ügynökségi fellépést a Hatóságok hatásköre, amelynek keretében jogilag kötelező egyedi 
határozatokat, valamint normatív jellegű technikai standarokat bocsátanak ki.812 Ezek 
közül jogvédelmi szempontból kiemelt jelentőségűek az előre meghatározott, kivételes 
esetekben kibocsátható határozatok. 
 
A közvetlen ügynökségi fellépést lehetővé tevő másik szabályozási rezsimre szolgál 
példaként a pármai székhelyű Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (European Food 
Safety Agency, EÉBH) – ami szakvéleményeket, tudományos értékeléseket bocsát ki. 
Ennek céljai között szerepel az uniós élelmiszerellátásba vetett bizalom helyreállítása, 
amit kiegészítenek az uniós élelmiszerbiztonság javítása, valamint a fogyasztók jogainak 

                                                 
807 Forgács Imre: Újabb kihívás a föderális Európának?, Európai Tükör, 2009/4. szám (b), pp. 19-34. 
808 A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének megalakítása olyan szervezetrendszer létrehozását jelentette, amely 
a rendszerszintű kockázatok kiszűrése érdekében egyszerre működik makroprudenciális szinten az Európai 
Rendszerkockázati Testület révén, illetve mikroprudenciális szinten − az egyes pénzpiaci szereplőkkel összefüggésben 
− az európai felügyeleti hatóságok formájában. 
809 A Hatóságok létrejöttét és szerepét illetően ld. bővebben Csűrös Gabriella: Uniós pénzügyek ─ Az európai integráció 
fejlődésének pénzügyi jogi vizsgálata, HVG-Orac Kiadó, Budapest, 2015, pp. 280-294. 
810 ESA-rendeletek 9. sz. preambulum-bekezdése 
811 ESA-rendeletek 8. cikkei 
812 ESA-rendeletek 10-15.; 17-19. cikkei 
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magas szintű védelme, mint általános célok. Feladatai − a tudományos szakvélemények 
elkészítésén túl − felölelik egységes kockázatértékelési módszerek kidolgozásának 
támogatását és összehangolását, tudományos és szakmai információk felkutatását, 
intézkedések kezdeményezését a felmerülő kockázatok felismerése és leírása érdekében, 
a Bizottság felkérésére tudományos és szakmai segítségnyújtást.813 Feladatellátását 
tekintve az EÉBH szorosan egyűttműködik a tagállami hatóságokkal, valamint a 
különböző uniós intézményekkel, tevékenységének tudományos jellege ellenére azonban 
közvetlenül is hatást gyakorol az uniós polgárokra. Ez az együttműködési forma 
kifejezetten uniós szintű hálózatszervezést irányoz elő a tagállami hatóságok és az EÉBH 
és az Európai Bizottság között.814 Piacfelügyeleti és piacszabályozási szempontból a piaci 
szereplőkkel szembeni legerősebb befolyást biztosító eszköz, a sürgősségi 
riasztórendszer működtetése, valamint az egyes vészhelyzeti szükségintézkedések 
elfogadása formailag az Európai Bizottság hatáskörébe tartozik.815 Ám az EuB esetjoga 
utóbb egyértelművé tette, hogy a tudományos és szakmai segítségnyújtás keretében 
kiadott dokumentumokkal szemben is felvetődhet a hatáskör-átruházás és a bírói 
jogvédelem kérdése. 
 
4.3.2.2. A Meroni-doktrína és a „szerződésidegen” jogi státusz problémája 

Az uniós rendelkezéseket közvetlenül végrehajtó (szabályozói) ügynökségeknek 
rendelkezniük kell piacfelügyeleti és piacszabályozói funkcióik ellátásához olyan 
hatáskörökkel, amelyek révén szakpolitikai, valamint kötelező jogalkalmazói, és ehhez 
kapcsolódóan bizonyos jogalkotói (normatív piacszabályozói) döntéseket hozhatnak 
meg. Ugyanakkor ilyen hatáskörök elsődleges címzettje eredetileg az Európai Bizottság 
(korábbi Európai Szén- és Acélközösség Főhatósága) lehetett, amely kapcsolódó 
hatásköreit ruházta át az ügynökségekre. A dilemma az átruházás kapcsán abból fakad, 
hogy „a tagállamok a közhatalom gyakorlásának jogát a (korábbi) Közösségekre csak 
annyiban ruházták át, amennyiben olyan közösségi szervek és intézmények járnak el, 
amelyeket az általuk megkötött Szerződés(ek) is intézményesítenek, így a szükséges 
demokratikus legitimációval bírnak.”816 A továbbruházás lehetővé tételével az átruházó 
döntéseinek helyébe a szerződésidegen ügynökség döntései lépnek − ezáltal a tényleges 
felelősség átruházása valósulhatna meg.817 Az átruházás felveti az ügynökségek 
demokratikus legitimációjának hiánya mellett az intézményi egyensúly megbontását is, 
hiszen a hatáskör továbbruházása nagy horderejű, politikai kérdésekben való döntésekkel 
is járhat. Ilyen esetekben a hatáskör-átruházás az elsődleges jog közvetlen módosítása 
nélkül az elsődleges jog által lefektetett jogvédelmi kereteken is változtatna.818 
 

                                                 
813 EÉBH-rendelet 14. cikke 
814 EÉBH-rendelet 36. cikke 
815 EÉBH-rendelet IV. fejezete 
816 Siekmann, Helmut: Das neue Europäische Finanzaufsichtssystem, Institute for Monetary and Financial Stability, 
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, Working Papers No. 40, 2010, Online elérhető, p. 69.  
817 Meroni ítélet, C-9/56, EU:C:1958:7, 40-47. pontjaiban kifejtett álláspont 
818 Siekmann idézi Callies és Ruffert megállapítását: Ld. Callies, Christian-Ruffert, Matthias (Hrsg.), EUV/EGV-
Kommentar, C.H. Beck Verlag, München, 2007, Art. 7., Rn. 39. (idézi Siekmann, 2010, p. 74.). 
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Az EuB az átruházás feltételeként a széleskörű mérlegelést lehetővé tevő diszkrecionális 
hatáskör átruházásának tilalmát szabta meg a Meroni-ítéletben még az Európai Szén- és 
Acélközösség időszakában.819 Ugyanakkor a konkrét ügy ez egyes pénzügyi rendszerek 
végrehajtása céljából önálló jogi személyiséggel rendelkező magánjogi szervezetekre 
történő hatáskör-átruházásra vonatkozott. A Meroni-ítélet meghozatalát követő 
joggyakorlatban fektették le annak követelményét is, hogy közhatalmi jogosítványok 
átruházása csak akkor lehetséges, amennyiben mindkét szervre ugyanolyan feltételek 
mellett terjed ki az EuB felülvizsgálata.820 A Romano-ügyben tisztázta a Bíróság, hogy a 
normatív jellegű jogi aktusok kibocsátásának hatásköre sem ruházható át.821 A Salvatore 
Tralli-ügy összefoglaló jelleggel tartalmazta az átruházás megengedhetőségének 
feltételeit, így a Szerződések előírásainak tiszteletben tartásával lehetséges az 
átruházás.822 Eszerint az átruházott hatáskörök gyakorlására is ugyanazok a feltételek 
vonatkoznak, mintha e hatásköröket közvetlenül az átruházó hatóság gyakorolná, különös 
tekintettel az indokolási és közzétételi kötelezettségre. Emellett az átruházó hatóság – 
még ha hatásköreinek átruházására jogosult is – köteles erről kifejezett határozatot hozni, 
illetve a hatáskör-átruházás csak pontosan meghatározott végrehajtási jogköröket 
érinthet.823 
 
Egyértelmű igény mutatkozik emiatt arra, hogy az elsődleges jog szektorsemleges módon 
rendezze az uniós ügynökségek alapításával és működésével kapcsolatos legalapvetőbb 
követelményeket – ezzel megszüntetve azok szerződésidegen helyzetét. Ám ilyen 
rendelkezések nem kerültek be az Európai Unió alkotmányát létrehozó 
szerződéstervezetbe, valamint nem fogadták el az Európai Bizottság e céllal közzétett 
tervezetét sem.824 A kérdés aktualitását ugyanakkor jól mutatja, hogy legutóbb a 
Hatóságok alapításához alkalmazott elsődleges jogi rendelkezést (EUMSz. 114. cikkét) 
az uniós jogalkotó egyik legvitatottabb döntéseként kritizálta a szakirodalom.825 
 
A szabályozói ügynökségek számára a kihívás abból fakad, hogy a Meroni-doktrínából 
adódó hatáskör-átruházási korlátok az egyes jogilag kötelező egyedi, valamint normatív 
aktusok kibocsátásának, valamint piacszabályozással szükségszerűen együttjáró 
mérlegelésen alapuló szakpolitikai döntések meghozatalának megakadályozása révén 
kizárhatják a piacfelügyeleti és piacszabályozási tevékenységük hatékony ellátását. 
Felmerül emiatt a kérdés, hogy évtizedekkel az alapul szolgáló ítéletek meghozatalát 
követően, a mára jelentős mértékben átalakult integráció keretei között maradt-e a 

                                                 
819 Meroni ítélet, C-9/56, EU:C:1958:7, 43-47. pontjai 
820 Siekmann idézi Callies és Ruffert megállapításait: Ld. Callies-Ruffert, 2007, Art. 7., Rn 30. (idézi Siekmann, 2010, 
p. 72.). 
821 Romano ítélet, C-98/80, EU:C:1981:104, 20. pontja 
822 Salvatore Tralli ítélet, C-301/02,EU:C:2005:306, 42. pontja 
823 Salvatore Tralli ítélet,EU:C:2005:306, 43. pontja 
824 Az Európai Bizottság Euroepan agecies – The way forward c. közleménye [Ref.No.: COM(2008) 135], Online 
elérhető, pp. 1–10.  
825 Fahey, Elaine: Does the Emperor Have Financial Crisis Clothes? Reflections on the Legal Basis of the European 
Banking Authority, The Modern Law Review, Vol. 74(4)2011, 581–595, pp. 581–585.; Lefternov, Asen: HowFeasible 
Is the Proposal for Establishing a New European System of Financial Supervisors? Legal Issues of Economic 
Integration, Vol. 38(1)2011, 33–64, pp. 41–46.; Siekmann, 2010, pp. 66–68.  
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Meroni-doktrína alkalmazásának létjogosultsága. Lehetséges-e a diszkrecionális 
hatáskörök átruházásának tilalmát máig előírni?  
Nincs egységes álláspont abban, hogy a Meroni-ítélet, valamint a kapcsolódó későbbi 
esetjog megállapításai doktrínaként egységesen, valamint általános jelleggel 
alkalmazhatóak-e ma is az ügynökségek működésére. Figyelemre méltó azonban, hogy 
még 2005-ben is két alkalommal – így az említett Salvatore Tralli-ügyben, valamint az 
EÉBH működésével összefüggésben is − közvetlenül a Meroni-ítéletre hivatkozott az 
EuB.826 
 
Integrációtörténeti elemzések már csak amiatt is kétségbe vonják a doktrína 
alkalmazásának máig ható létjogosultságát, hogy az intézményi egyensúly, mint fogalom 
megszületése a Meroni-ítélet meghozatalánál későbbre datálható.827 A korábbi 
értelemben vett intézményi egyensúlyi elve sem az alapító szerződésekben lefektetett 
döntéshozatali rendet kívánta elsősorban védeni, hanem az egyének jogait a hatalmi 
visszaélésekkel szemben.828 A Meroni-ügyben Roemer főtanácsnok jelzésértékű módon 
ennek legfontosabb eszközeként azt nevezte meg, hogy a felhatalmazott szerv döntéseivel 
szemben is biztosítani kell a bírói felülvizsgálatot, akárcsak az akkori ESZAK Főhatóság 
döntéseivel szemben, vagy magát a Főhatóságot kell jogorvoslati fórumnak megtenni.829 
A Bíróság nem követte ezt a megfontolást, hanem korlátként lefektette a diszkrecionális 
hatáskör átruházásának tilalmát.  
 
A szakirodalomban ugyanakkor teret nyert az a megfontolás, hogy a doktrína 
rugalmasabb megközelítés alkalmazását is lehetővé teheti olyan mechanizmusok 
használatával, amelyek kompenzálhatnák az átruházás folytán esetlegesen megbomlott 
intézményi egyensúlyt. A Griller és Orator által felállított rugalmas értelmezés 
figyelembe veszi az input-alapú (közhatalmi jogosítványok demokratkus gyakorlása), és 
az output-alapú (hatékonyság alapú megközelítés, amely a független ügynökségek 
szakértelmén nyugszik) legitimáció, valamint az intézményi egyensúly biztosításának 
szükségességét.830 A rugalmas értelmezés elemzési szempontjai közé tartozik a 
Szerződések szerinti jogalkotási jogkörök, valamint az Európai Bizottság uniós 
jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos előjogainak védelme, az ügynökségek politikai 
és költségvetési elszámoltathatósága, végül az ügynökségi jogi aktusok elleni (bírói) 
jogorvoslat biztosítása.831 Érdekességképpen emelem ki, hogy hálózatos iparágak 
tekintetében vegyes (tagállami-uniós delegáltakból álló) intézmények felállítását 

                                                 
826 Alliance for Natural Health ítélet, C-154-155/04, EU:C:2005:449, 90. pontja; Salvatore Tralli ítélet,EU:C:2005:306, 
40-43. pontjai 
827 Chamon, Merijn: EU agencies: does the Meroni doctrine make sense? Maastricht Journal of European and 
Comparative Law Vol. 17(3), 2010, 281-305, pp. 300-301. 
828 Jacqué, Jean-Paul: The Principle of Institutional Balance, Common Market Law Review, Vol. 41(2)2004, 383-391, 
p. 384. 
829 Roemer főtanácsnok véleménye 9/56. sz. Meroni & Co, Industrie Metallurgiche SpA kontra Főhatóság közötti 
ügyben, EU:C:1958:4. 
830 Az input-, output alapú legitimációval összefüggésben ld. bővebben Fritz W. Schrapf: Problem Solving Effectiveness 
and Democratic Accoubtability in the EU, Max-Planck-Institut-für-Gesellschaftsforschung, Working Paper 03/1., Feb 
2003, Online elérhető.; Griller-Orator, 2010, p. 4. 
831 Ld. bővebben Görisch, Cristoph: Demokratische Verwaltung durch Unionsagenturen, Mohr Siebeck Verlag, 2009, 
p. 378; Siekmann, Helmut, 2010, pp. 75–76; Griller-Orator, 2010, pp. 27–31.  
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https://biblio.ugent.be/publication?q=year+exact+2010
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javasolták egyes szerzők a tagállami-uniós szervek együttműködésén alapuló 
legitimációs gondok leküzdésére.832 
A vizsgálat az előjogok védelme keretében arra terjedhet ki, hogy az adott ügynökség 
tevékenységére – legfőképpen pedig az esetleges szakpolitikai döntés eredményeként 
megszületett, az ügynökség által kibocsátott aktusra − milyen befolyással lehetnek az 
uniós intézmények és szervek, valamint a tagállamok. Értelemszerűen ennek kereteit az 
ügynökséget statuáló, valamint feladat- és hatásköreit meghatározó másodlagos 
jogforrások szabják meg. A politikai és költségvetési elszámoltathatóságot is az említett 
jogforrások határozzák meg, különösen az alapító rendeletek, amelyek lefektetik a vezető 
tisztségviselők, valamint az egyes testületek megbízatásának keletkezésére, 
megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket, a beszámoltatás egyes részletszabályait, 
valamint a költségvetési tervezetek elfogadási rendjét, és annak befolyásolási lehetőségét. 
Utóbbiban értelemszerűen az uniós szint kap nagyobb szerepet, lévén az ügynökségi 
költségvetéseket általában az Unió költségvetésének részeként hagyják jóvá, bár 
tagállami hozzájárulások is részét képezhetik az érintett szervek bevételi forrásainak. A 
bírói jogvédelem garanciális jelentőségű követelményei megjelentek az elsődleges jogi 
rendelkezések között, amit kiegészíthetnek − általában az alapító rendeletek általt 
meghatározott módon −, a bírói felülvizsgálatot megelőző fellebbezési lehetőségek. 
 
Példaként érdemes megvizsgálni a kompenzációs mechnizmusokat az EÉBH közvetlen 
fellépésével összefüggésben. Az EÉBH által kibocsátható tudományos vélemények jogi 
kötőerővel nem bírnak. Ugyanakkor azok tartalma egyértelműen befolyással lehet az 
Európai Bizottság által kibocsátandó aktusra, ezért felmerülhet a Meroni-követelmények 
betartása. Az egyéni jogvédelem szükségessége pedig annak révén válhat relevánssá – 
ahogy azt a kapcsolódó esetjog mutatja –, hogy mennyiben biztosítottak a különböző 
eljárási jogok a vélemények elkészítése során, valamint mennyiben lehet a vélemény 
külön bírói felülvizsgálat tárgya (ld. következő 4.3.2.3. sz. pontot). 
 
Az EÉBH szakvéleményt készíthat saját elhatározásból, az Európai Parlament, az Európai 
Bizottság, valamint a tagállamok kérelmére. A legerősebb piaci intervenciós hatással bíró 
vészhelyzeti szükségintézkedések elfogadása formailag a nem „szerződésidegen” 
Európai Bizottság hatáskörébe tartozik, ugyanakkor annak meghozatala során az EÉBH 
által adott szavélemény befolyásolhatja a végső döntést.833 Ez a szakvélemény kikérésére 
és megadására vonatkozó eljárás értékelésével jár együtt, amelyre sor is került az EuB 
által elbírált, később tárgyalandó ügyekben. Következésképpen az EÉBH eljárása során 
éppen a szakértői tevékenységből fakadóan történhet meg olyan hatáskör gyakorlása, 

                                                 
832 Lavrijssen és Hancher javaslata szerint a megfelelő legitimációs bázis és elszámoltathatóság biztosítása érdekében 
a tagállami parlamentek és az Európai Parlament delegáltjaiból álló vegyes bizottságok, a tagállami bíróságok 
együttműködését biztosító platform és a nemzeti, valamint az európai ombudsman együttműködését biztosító fórumot 
hoznának létre. Ezen három szervnek az egyes hálózatos iparágakban működő ügynökségek elszámolási 
kötelezettséggel tartoznának (ld. Lavrijssen, Saskia-Hancher, Leigh: Networks on track: From european regulatory 
Networks to European Regulatory ’Network Agencies’, Legal Issues of Economic Integration, Vol. 34(1)2008, 23-55, 
p. 52.). Ez a vegyes felépítés bizonyos szempontból arra szolgálna megoldásképpen, hogy a túl hosszúra „nyúlt” 
legitimációs lánc lerövidítésével a megfelelő legitimációval bíró tagállami elszámoltatási mechanizmusok nagyobb 
szerephez jussanak az uniós résztvevők bevonása mellett. 
833 EÉBH-rendelet 53. cikk (2) bekezdése 
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amely bár formailag nem sérti a Meroni-követelményeket, de mivelhogy lényegileg az 
ügynökség saját mérlegelési jogkörének érvényre juttatását jelenti szakmai kérdésekben, 
gyakorlatilag jelentős kihatással lehet a piaci szereplők és egyének jogaira.  
 
A kapcsolódó szabályozás erősen szektorspecifikus, így nehéz általánosságban értékelni 
az EÉBH által lefolytatott eljárások jogvédelmi követelményrendszerét. Ugyanakkor az 
uniós bírósági esetjogból elöljáróban az megállapítható, hogy erősen alulszabályozott 
területekről van szó, amelyben az EÉBH majdhogynem az érdemi döntéshozó szerv 
szerepét veszi át az eljárás egészét tekintve, úgy, hogy az eljárásból ezért hiányoznak a 
magánszemélyek érdekeinek védelmét biztosító alapvető garanciák. 
Az EÉBH legfőbb szerve, az Igazgatótanács tagjait az Európai Bizottság által összeállított 
listáról − az Európai Parlamenttel lefolytatott konzultációt követően − a Tanács nevezi 
ki. Annak négy tagja fogyasztóvédelmi szervezetből vagy az élelmiszerláncban 
tevékenykedő egyéb érdekképviseleti szervezetből érkezik.834 Az operatív feladatok 
ellátásáért felelős ügyvezető igazgatót − hasonló konzultációt követően − az 
Igazgatótanács választja meg, valamint az Igazgatótanács többségi szavazással dönthet 
az ügyvezető igazgató leváltásáról.835 A Tanácsadó Fórum, amelybe minden tagállam egy 
tagot jelöl, a lehetséges kockázatokkal kapcsolatos információcsere központja, ami 
összegyűjti a rendelkezésre álló ismereteket, biztosítja a szoros együttműködést az EÉBH 
és a tagállami hatóságok között.836 A Bizottság szervezeti egységeinek képviselői részt 
vehetnek a Tanácsadó Fórum munkájában, valamint az ügyvezető igazgató meghívhatja 
a Fórum üléseire az Európai Parlament képviselőit és egyéb tagállami hatóságok 
szakembereit.837 A Tudományos Bizottság és az állandó tudományos testületek felelősek 
az EÉBH tudományos szakvéleményeinek elkészítéséért.838 A Tudományos Bizottság 
tagjai a tudományos testületek elnökei, valamint hat független tudományos szakértő, 
akiket az ügyvezető igazgató előterjesztése alapján az Igazgatótanács nevezi ki három 
évre nyilvános pályáztatást követően.839 A Bizottság szervezeti egységeinek képviselői 
jelen lehetnek a Tudományos Bizottság, a tudományos testületek és munkacsoportjaik 
ülésein, felkérés esetén segíthetnek bizonyos kérdések tisztázásában vagy információt 
nyújthatnak, de nem befolyásolhatják a megbeszéléseket.840 Ugyanakkor a Bizottság 
felszólíthatja a Hatóságot, hogy megbízatási területén nyújtson tudományos vagy szakmai 
segítséget a Bizottságnak feladatai ellátásához.841 A politikai elszámoltathatóság 
alapvetően az ügyvezető igazgatónál biztosított, bár a kinevezésénél érvényesül az 
Európai Parlament, valamint a Tanács befolyása is. Az EÉBH tevékenységének 
tudományos jellege, valamint a hálózatos felépítés miatt a legtöbb elszámoltathatóság 
szempontjából lényeges mechanizmus a Bizottsághoz köti. Egyfajta legitimációs 
„pótlékként” szerepelnek a testületben az érdekképviseleti szervek képviselői is.  
 
                                                 
834 EÉBH-rendelet 25. cikke 
835 EÉBH-rendelet 26. cikke 
836 EÉBH-rendelet 27. cikk (1)-(3) bekezdései 
837 EÉBH-rendelet 27. cikk (7) bekezdése 
838 EÉBH-rendelet 28. cikk (1)-(3) bekezdései 
839 EÉBH-rendelet 29. cikk (1)-(5) bekezdései 
840 EÉBH-rendelet 28. cikk (8) bekezdése 
841 EÉBH-rendelet 31. cikk (1) bekezdése 
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Ami a költségvetési elszámoltathatóságot illeti, az EÉBH költségvetésének bevételi 
oldala az Európai Unió általános költségvetésében előirányzott hozzájárulásokból, a 
Hatóságoknak fizetett díjakból áll, és amit kiegészítenek a harmadik államokkal kötött 
szerződések alapján teljesített befizetések is.842 Költségvetését  a Bizottság előterjesztése 
alapján, a Tanács jóváhagyásával fogadják el az Unió költségvetéstervezetével együtt, 
ami jelzi az uniós szint befolyásolási lehetőségét.843 
 
A bírói jogvédelem és jogorvoslati lehetőség – tekintettel a kibocsátott dokumentumok 
tudományos, legfőképpen pedig nem végleges jellegére – kevésbé merül föl, bár a 
deliktuális, kontraktuális, uniós közszolgálati jogviszonyból fakadó jogviták miatti 
felelősség kérdését rendezték.844 
 
Hasonlóképpen érdemes megfigyelni, hogy a pénzügyi felügyeleti Hatóságoknál 
miképpen működnek az említett mechanizmusok. Ezeket megvizsgálva korábban magam 
is amellett foglaltam állást, hogy a Meroni-doktrína fenntartása mellett is lehetséges a 
jogilag kötelező aktusok kibocsátásával, mint a hatékony piacszabályozás és 
piacfelügyelet által megkövetelt eszközökkel felruházni az egyes pénzügyi felügyeleti 
Hatóságokat.845 
Az általuk kibocsátható normatív aktusok, a szabályozástechnikai és végrehajtás-
technikai standardok esetén a doktrína (és a Romano-ítélet) követelményét olyan módon 
elégítette ki az uniós jogalkotó, hogy bár a standardok előkészítéséért a Hatóságok 
felelősek, annak folyamata több szereplő – köztük az Európai Bizottság – bevonásával 
zajlik, végül pedig azokat formailag a nem „szerződésidegen” Európai Bizottság bocsátja 
ki.  
Más a helyzet az egyedi aktusok közé sorolható határozatok esetében, amelyeknél 
egyértelműen szükségessé vált az említett kompenzációs mechnizmusok létének 
vizsgálata. Határozat kibocsátásra csak viszonylag szűk körben van lehetőség (uniós jog 
megsértése, tagállami felügyeletek közötti vitarendezés, egyedileg kihirdetett 
vészehelyzetekben) egyfajta ultima ratio eszközként, amennyiben a tagállami hatóságok 
nem vagy nem megfelelően lépnek fel. 
Határozat kibocsátásának kezdeményezésére a Bizottság, a Tanács, valamint az Európai 
Parlament is jogosult, ugyanakkor vészhelyzetek kihirdetése kizárólag a Tanács 
hatáskörébe tartozik. A határozathozatal nem érinti a Bizottság jogát kötelezettségszegési 
eljárás megindítására. Következésképpen a Bizottsági és egyéb uniós intézmények 
előjogait nem sérti a Hatóságok határozat kibocsátási hatásköre.  
 

                                                 
842 EÉBH-rendelet 43-45. cikkei 
843 A költségvetési eljárás tekintetében a kapcsolódó szabályozás további részletezésére került sor az EÉBH-rendelet 
módosításával [ld. az Európai Parlament és a Tanács 1642/2003/EK rendelete (2003. július 22.) az élelmiszerjog 
általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az 
élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 178/2002/EK rendelet módosításáról (HL L 245., 
2003.9.29., 4-6., magyar nyelvű különkiadás: 15. fejezet 7. kötet, 614-616.)]. 
844 EÉBH-rendelet 47. cikke 
845 Ld. bővebben Szegedi László: EU-level Market Surveillance and Regulation by EU Agencies in the Light of the 
Reshaped Meroni Doctrine, European Networks Law & Regulation Quarterly; Issue 4/2014 (c), 298-304, pp. 298-301. 
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Az Európai Parlament részvétele az ESA-Rendeltek elfogadásakor biztosítva volt a 
rendes jogalkotási eljárás révén. A politikai elszámoltathatóság tekintetében a Hatóságok 
elnökét, valamint az operatív vezető ügyvezető igazgatót is a felügyeleti tanács nevezi ki, 
utóbbihoz szükséges viszont az EP jóváhagyása is.846 A felügyeleti tanács, mint fő 
döntéshozatali szerv szavazati joggal bíró tagjai alapvetően a tagállami felügyeleti 
vezetők. Emiatt a határozat kibocsátásáért felelős tanáccsal kapcsolatban külön is 
felmerültek legitimációs dilemmák.847 Ennek oka egyrészt, hogy adott állam felügyeleti 
vezetői járhatnak el ebben a formában egy szerződésidegen szerv legfőbb döntéshozó 
tesületének tagjaként egy másik tagállamban honos személlyel szemben. Ennek okán 
adott vélekedések szerint nem bírnak legitimációval a döntés meghozatalához.848 Abból 
a szempontból ugyanakkor érthető e megközelítés, hogy a territoriálisan felosztott piac – 
illetve legitimációs szempontból az adott tagállam – képviselőiként vesznek részt a 
delegáltak a döntéshozatalban. Az ügynökségi hatósági tevékenység és közvetlen fellépés 
kapcsán a demokratikus legitimáció hiányát, vagy az ezt jelképező „lánc” 
megszakadásának fontosságát pedig az is jelzi, hogy az ilyen rendszerszintű 
hiányosságok kisegítő jellegű kezelése sem valós megoldás. Szemléletes példa erre a 
Hatóságok működése során az egyes döntéshozatali eljárásokba egyfajta input-alapú 
legitimációs „pótlékként” az érdekképviseleti csoportok849 bevonása, hiszen a csoportok 
tagjait is a felügyeleti tanács jelöli ki a – nehezen megragadható – érintettségi alapon 
kiválasztott érdekeltek javaslatára, ami jelzi az eleve meglévő legitimációs hiányosságok 
szervezeten belüli továbbörökítését. 
 
Ami a költségvetési elszámoltathatóságot illeti, a Hatóságok költségvetésére megfelelő 
legitimitással rendelkező szervek is hatással vannak. Ebből a szempontból meghatározó, 
hogy a legerősebb legitimációval bíró tagállamok, valamint az EP ráhatása mekkora a 
Hatóságok pénzügyi függetlenségére és költségvetési tervezésére. A Hatóságok bevételei 
a nemzeti hatóságoktól származó kötelező hozzájárulásokból, az Európai Unió általános 
költségvetésében (a Bizottságra vonatkozó szakaszban) előirányzott uniós 
támogatásokból és a Hatóságoknak fizetett díjakból állnak.850 A Bizottság számításai 
szerint a tagállami hozzájárulások teljes költségvetésen belüli részaránya 60 százalék, 
míg az uniós finanszírozás 40 százalékot tesz ki, ami jelzi, hogy az Európai Unió és a 
tagállamok jelentős mértékben tudják befolyásolni a Hatóságok költségvetését, adott a 
kellő költségvetési ráhatás.851 Siekmann szerint jelzésértékű, hogy az uniós támogatást 
„előirányzatként” kezelik, így szerinte a demokratikus deficitet költségvetési 
befolyásolással az Unió nem tudja kompenzálni.852 Mégis, azáltal, hogy a költségvetést a 
Bizottság előterjesztésére, majd a Tanács és az Európai Parlament jóváhagyásával Unió 

                                                 
846 ESA-rendeletek 48.; 51. cikkei 
847 ESA-rendeletek 40. cikk (1) bekezdése 
848 Siekmann, 2010, p. 85.  
849 ESA-rendeletek 37. cikke 
850 ESA-rendeletek 62. cikke 
851 Az Európai Bizottság 2014. augusztus 8-i jelentése az (uniós pénzügyi) Hatóságok és az Európai Rendszerkockázati 
Testület működéséről, [Ref.No.: COM(2014) 509.], Online elérhető, p. 11. 
852 Siekmann, 2010, p. 84. 
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költségvetéstervezetével853 együtt fogadják el, jelzi az uniós szint befolyásolási 
lehetőségét.     
 
A Lisszaboni Szerződéssel módosított EUMSz. ügynökségi aktusokkal szembeni 
jogvédelmet biztosító rendelkezései, így különösen a 263. cikk („a Bíróság felülvizsgálata 
kiterjed az Unió szervei, hivatalai által kibocsátott aktusokra”) megteremtik a hatékony 
egyéni jogvédelmet az ügynökségi határozatokkal szemben is.854 Meg kell jegyezni, hogy 
a fellebbezés benyújtásának feltétele nem-címzettek esetén a Plaumann-teszt által elvárt 
személyes és közvetlen érintettség megléte, amely jelzi, hogy a fellebbezés ebben a 
jogorvoslati rendszerben alapvetően a szubjektív jogok védelmét célozza meg, és eleve 
szűrésként működik a bírói felülvizsálat előtt.855  
Így a Hatóságok esetén (határozatok kibocsátásával összefüggésben) a Bizottság 
előjogainak védelme, a politikai és költségvetési elszámoltathatóság, és a Hatóságok 
határozataival szembeni bírói jogvédelem eléri azt a szintet, amely szükséges és elégséges 
az intézményi egyensúly megőrzéséhez.856 Emellett a Hatóságokat létrehozó ESA-
Rendeletek alapján a határozatok kibocsátására csak előre meghatározott esetekben és 
kivételesen kerülthet sor, így hiányzik a diszkrecionális hatáskör gyakorlásának 
lehetősége. Ennek okán nem sérül meg a Meroni-doktrínával felállított 
követelményrendszer. 
 
Az egyéni jogvédelem szempontjából azért fontos az ügynökségi működés ilyen 
mélyreható vizsgálata, mert végső soron a legitimációs lánc az egyénekig nyúlik vissza, 
a demokratikus deficit, mint jelenség oka a lánc túlzott „megnyúlása”. Az ügynökségi 
működés – különösen a közvetlen piacszabályozás és az adott esetben egyéneket is 
közvetlenül érintő beavatkozás révén megvalósított piacfelügyelet − feletti ellenőrzési és 
kontrollmechanizmusok felemás helyzete teszi szükségessé a kibővített jogvédelmi 
garanciarendszert. Ez a túlzottan „megnyúlt” legitimációs lánc vezetett el a 
szakirodalomban igényelt, kifejezetten összetett tesztek bevezetéséhez. A megfelelő 
elsődleges jogi alapok legalább a szabályozó hatóságok esetében kiküszöbölhetnék ezt, 
ráadásul elősegíthetnék a kibővített, legfőképpen pedig az egyeztetésektől és egyéb 
feltételektől függetlenített kellőképpen gyors és hatékony ügynökségi fellépést.  
 
Az elsődleges alapok elfogadása helyett az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, 
valamint az Európai Bizottság közös nyilatkozatot, valamint annak mellékleteként egy 
közös koncepciót857 bocsátott ki a decentralizált ügynökségek jövőbeni működéséről. A 
közös nyilatkozat leglényegesebb jellemzője, egyúttal hiányossága, hogy jogi kötőerővel 
                                                 
853 ESA-rendeletek 63. cikke 
854 Ennek részleteit az ESA-rendeletek 61. cikke tartlamazza, amely kiterjed a Hatóságok jogellnes hallgatására is. 
Következésképpen a keresetindítás a semmisségi eljárás mellett kiterjed az EUMSz. 265. (az Unió szerveire, hivatalaira 
az intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset szabályai is vonatkoznak) és 277. (a tagállamok bíróságai a 
Bíróság elé terjeszthetnek az e jogalanyok jogi aktusainak érvényességére és értelmezésére vonatkozó kérdéseket, 
emellett jogellenességi kifogás tárgyát is képezhetik) cikkei szerinti bírói jogvédelemre is. 
855 ESA-rendeletek 60. cikk (1) bekezdése 
856 Ld. bővebben ennek elemzését Szegedi, 2012, pp. 375-379. 
857 Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, valamint az Európai Bizottság közös nyilatkozata a decentralizált 
ügynökségek működéséről (2012. július), valamint annak mellékleteként közös koncepció (továbbiakban: a Közös 
Koncepció), Online elérhető. 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/120719_agencies_common_appr_en.pdf
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nem rendelkezik. Ám üdvözlendő az egységes terminológiára és névhasználatra való 
törekvés: „az Európai Unió ügynöksége” megjelöléssel.858 Ugyancsak üdvözlendő az a 
megközelítés, amellyel a dokumentumok szerzői a lehető legteljesebb körben, 
legátfogóbb jelleggel megpróbálták sorra venni az ügynökség-alapítás, a működés, 
valamint a megszűnés legfontosabb mozzanatait és az ezekkel kapcsolatos 
követelményeket. Az ügynökségek változatosságából fakadóan változatlanul fennáll 
azonban az a dilemma, hogy nehéz megragadni azokat a pontokat, amelyek utóbb 
beépülhetnének az elsődleges jogba. A felvázolt két dokumentum erre végül sikeres 
kisérletet tesz, így a belső szervezeti felépítésre, az elszámoltathatóságra, a költségvetési 
helyzetre vonatkozó rendelkezések és a más intézményekkel és szervekkel való 
együttműködés, valamint nemzetközi kapcsolatok utóbb a Szerződések részévé 
válhatnának, ami elvezethetne a szerződésigeden helyezetből fakadó problémák 
megoldásáig.859 Ám ennek megtörténte még várat magára.  
 
4.3.2.3. Az EuB esetjoga - az ügynökségi fellépés modernizált keretei 

Az EÉBH szakvéleményekkel szemben több eset is az EuB elé került, ami rámutat a 
szakvélemény kibocsátásán alapuló ügynökségi modellel szembeni jogvédelem 
követelményeinek fontosságára.  
A C-154-155/04. számú ügyben860 az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló 2002/46/EK irányelv meghatározta, mely étrend-
kiegészítőket lehet a Közösségen belül forgalmazni. Ennek követelménye, hogy a 
termékek megfeleljenek az irányelvben megállapított szabályoknak, többek között csak 
az irányelv mellékleteiben felsorolt (engedélyező listákon szereplő) vitaminok és ásványi 
anyagok használhatóak. A listákon nem szereplő anyagok esetén csak akkor lehet ezeket 
a tagállamokban forgalmazni, ha az EÉBH nem adott elutasító szakvéleményt.861 Ahogy 
a főtanácsnoki állásfoglalás megjegyezte, az érdekelt felek − értve ez alatt a potenciálisan 
érintett vállalkozásokat is − jogi helyzete az irányelvi követelményektől való eltérésre 
irányuló kérelmezés során „annyira átlátható, mint egy fekete doboz: nincs rendelkezés a 
felek meghallgatásáról, a határozat meghozatalára nyitva álló idő nincs korlátozva, sőt 
még az sem biztos, hogy sor kerül végső határozat meghozatalára. Az eljárásból ezért 
hiányoznak a magánszemélyek érdekeinek védelmét biztosító alapvető garanciák”.862 
Elismerte a főtanácsnoki állásfoglalás, hogy „az engedélyező listák bővítéséről vagy 
szűkítéséről szóló határozatok erga omnes hatályúak”. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy 
„ezek nyilvánvalóan az egyes felek elemi érdekeit is érinthetik […]. Annak biztosítása 
érdekében, hogy ezeket az érdekeket a határozathozatali eljárások során bírósági 
kontrollnak alávethető módon vegyék figyelembe, az őket szabályozó alapvető jogi 
aktusnak mindenképpen tartalmaznia kell a megfelelő eljárás alapvető garanciáit.”863 

                                                 
858 Közös koncepció I.1. pontja 
859 Közös koncepció 10-22., 36-45., 46-49., 54-55. pontjai 
860 Alliance for Natural Health ítélet, C-154-155/04, EU:C:2005:449. 
861 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/46/EK irányelve (2002. június 10.) az étrend-kiegészítőkre vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről, annak 4. cikk (6) bekezdése (HL L 183., 2002.7.12., 51-57., magyar nyelvű 
különkiadás: fejezet 13 kötet 029 o. 490 – 497.). 
862 Geelhoed főtanácsnok a C-154-155/04 sz. ügyben adott állásfoglalása, EU:C:2005:91, 85. pontja 
863 Geelhoed főtanácsnok a C-154-155/04 sz. ügyben adott állásfoglalása, EU:C:2005:91, 86. pontja 
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Következésképpen hiányolta a főtanácsnok azokat a garanciákat, amelyek például a 
versenyjogi alágazatokban közvetlenül a Bizottság előtti eljárásra idővel kidolgoztak. 
A Bíróság ítéletében nem követte a főtanácsnoki felvetéseket. Elismerte ugyan, hogy 
kívánatos lett volna, ha az 2002/46/EK irányelvbe olyan rendelkezések is belekerülnek, 
amelyek önmagukban biztosítják, hogy ennek az eljárási szakasznak az átláthatóságát és 
ésszerű időn belüli befejezését.864 Mindazonáltal a Bíróság inkább az iratbetekintés 
oldaláról ragadta meg az eljárásjogi hiányosságokat: „a Bizottság feladata, hogy a 
2002/46/EK irányelv által ráruházott végrehajtási hatáskörénél fogva elfogadja, és a 
gondos ügyintézés elvével összhangban az érdekelt felek számára hozzáférhetővé tegye 
az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósággal történő konzultációs szakasz átlátható és 
ésszerű időn belüli lefolyását biztosító eszközöket.”865 
Ebben az ügyben nem sérették meg Meroni-ítélet követelményeit, mert a hatáskör 
pontosan körülhatárolt és meghatározott objektív feltételek betartása szerint kontrollált 
volt.866 Így a listák tartalmának megváltoztatásával kapcsolatban egyetlen releváns 
követelmény volt – amely meghatározta az EÉBH vizsgálatát, egyben pedig hatáskörének 
gyakorlását is −, mégpedig az adott vitamin vagy ásványi anyag a hagyományos 
étrendben forduljon elő, azok forrásaként használt vegyi anyagok esetében pedig az, hogy 
az adott anyag biztonságos és a szervezet számára hasznosítható legyen.867 
Következésképpen a technikai jellegű feltételek itt eleve kizárták az ügynökség számára 
szakpolitikai döntés meghozatalát. 
 
Összességében a tudományos szakvélemény nyújtásán alapuló ügynökségi modell esetén 
a döntő tényező, hogy az érdemi végső döntést milyen mértékben és jelleggel befolyásolta 
az ügynökségi fellépés, hiszen ebben a modellben közvetlen kapcsolat nem jön létre az 
uniós polgárral, valamint, hogy az ügynökségnek a szakvélemény tekintetében mennyire 
van lehetősége önálló szakpolitikai döntést meghozni. Ugyanakkor a magánszemély 
uniós polgár jogait és érdekeit olyan módon érinthetik az ügynökség által tett 
megállapítások (a szakvélemény tartalma), hogy szükségessé válhat az adott eljárási 
szakaszban eljárási garanciák intézményesítése. Ez nem is feltétlenül a szakvélemény 
bíróság előtti külön formai megtámadhatóságát jelenti, hanem – ahogyan azt utóbb az 
esetjog is kifejezte − annak biztosítását, hogy a Bizottság által meghozott végső döntés, 
annak okszerűsége, valamint a kapcsolódó követelményeknek való megfelelés 
megállapítható legyen. Az EÉBH-val összefüggésben ez szükségessé teheti az eljárásával 
kapcsolatos hiányosságok orvosolását, különösen eljárásjogi garanciák beépítését.868 
Többek között ennek okán módosították a szabályozást a kérelmekkel kapcsolatos 
eljárásokra és a tudományos értékelések részletszabályaira vonatkozóan.869  
 

                                                 
864 Alliance for Natural Health ítélet, EU:C:2005:449, 81. pontja 
865 Alliance for Natural Health ítélet, EU:C:2005:449, 82. pontja 
866 Alliance for Natural Health ítélet, EU:C:2005:449, 90. pontja  
867 Alliance for Natural Health ítélet, EU:C:2005:449, 91. pontja 
868 Ld. bővebben Saurer, 2014, p. 273. 
869 Az Európai Parlament és a Tanács 596/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a Szerződés 251. cikkében 
megállapított eljárás szerint elfogadott egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás 
tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról (HL L 188., 2009.7.18., 14-92.). 
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A szakvéleménnyel kapcsolatos jogvédelem fontosságára utal ennek a problémakörnek a 
megjelenése az Európai Gyógyszerügynökség870 (European Medicines Agency, EGYÜ) 
eljárásában. Az Artedogan-ügyben az Elsőfokú Bíróság871 akként rendelkezett, hogy az 
EGYÜ emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények bizottsága által előkészített 
véleménye feletti bírói felülvizsgálatnak ki kell terjednie arra, hogy a Bizottság 
véleménye a kapcsolódó átlátható és objektív értékelési követelményeknek  megfelelt-e, 
valamint ezzel kapcsolatban miképpen élt mérlegelési jogkörével az Európai Bizottság.872 
Ennek a mérlegelésnek nem a tudományos állítások értékelésére, hanem az érvek 
ellentmondásmentes bemutatására, az okszerű érvelésre, az érintett vállalkozások által 
benyújtott véleményektől való esetleges eltérés indokoltságára kell kiterjednie. 
Ugyanakkor a legtöbb kapcsolódó esetben – kezdve az Oliveri-ítélettel873 − elutasította a 
bírói esetjog a többfázisú engedélyezési eljárásban az EGYÜ szakvéleményének a 
formális megtámadhatóságát, arra hivatkozással, hogy annak végső tárgya csak a 
Bizottság egyedi aktusa lehet.874 Annak tükrében lehet e szakvéleményeknek jelentősége, 
hogy az a végső aktus tartalmára mennyiben volt kihatással, és ennek megfelelően az 
egyéni fellépésre, valamint eljárási jogok gyakorlására mennyire volt mód az ilyen típusú 
ügynökségek eljárásában. Ebben a tekintetben az EuB kapcsolódó esetjoga rávilágított az 
egyéni jogvédelem szempontjából több hiányosságra is.  
 
Röviden utalni kívánok az Európai Vegyianyag-ügynökség (European Chemicals 
Agency, EVÜ) kapcsán tett esetjogi megállapításokra is, mivel az EuB e területen többek 
között éppen a már vizsgált előzetes közigazgatási eljárás, valamint eljárási 
kötelezettségek érintettsége okán dönött a Meroni-doktrína (Romano-ítélet) eltérő 
értelmezése mellett. Az EVÜ a REACH-rendelet 59. cikke szerint lefolyó többszakaszos 
eljárásban kiadott határozatában dönt adott veszélyes anyagok listára való felvételéről, és 
ezek saját honlapján való közzétételéről.875 Az EVÜ a veszélyes anyagra vonatkozó 
dokumentációt hozzáférhetővé teszi többek között az érintett feleknek, hogy a 
dokumentációban javasolt azonosítással kapcsolatos észrevételeiket vele közöljék.876 Ha 
ilyen észrevételeket tesznek, az EVÜ tagállami bizottsága elé terjeszti a dokumentációt, 
és ha e bizottság egyhangú megállapodást ér el az azonosítás tekintetében, az EVÜ 
felveszi ezt az anyagot az anyagok jelöltlistájára.877 A Bilbaína-ügyben878 az EVÜ által 
közzétett listán szereplő anyagok szállítói kívántak fellépni, akikkel szemben az EVÜ a 

                                                 
870 Az Európai Parlament és a Tanács 726/2004/EK rendelete (2004. március 31.) az emberi, illetve állatgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és 
az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról (HL L 129., 2004.4.29., magyar nyelvű különkiadás: 7. fejezet 8 kötet, 
69-73.). 
871 2002. november 26-i Artegodan GmbH és társai kontra az Európai Közösségek Bizottsága ítélet, T-74/00., T-76/00., 
T-83/00., T-84/00., T-85/00., T-132/00., T-137/00. és T-141/00. sz. egyesített ügyek, EBHT,  EU:T:2002:283. 
872 Artegodan GmbH és társai kontra az Európai Közösségek Bizottsága ítélet, EU:T:2002:283, 198-201. pontjai 
873 Az Oliveri-ítéletről és a kapcsolódó esetjogról ld. bővebben Saurer, Johannes: Individualrechtschutz gegen das 
Handeln der Europäischen Agenturen, Europarecht, Heft 1, 2010, 51-66, p. 62. 
874 2003. december 18-i Fern Olivieri kontra Bizottság és EMEA ítélet, T-326/99, EBHT, EU:T:2003:351, 49. pontja; 
2004. június 2-i Pfizer kontra Bizottság végzése, T-123/03, EBHT, EU:T:2004:167, 27-33. pontjai. 
875 REACH-rendelet 59. cikkének (10) bekezdése 
876 REACH-rendelet 59. cikkének (2)-(5) bekezdése 
877 REACH-rendelet 59. cikkének (7)-(8) bekezdése 
878 2013. március 7-i Bilbaína de Alquitranes, SA és társai kontra Európai Vegyianyag-ügynökség ítélet, T-93/10, 
EU:T:2013:106. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-74/00&language=hu
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közvetlen és személyes érintettség hiányára hivatkozott. Az ismertetett eljárásrendből 
látható, hogy egy részletes eljárás eredményeként már maga az uniós jogalkotó is 
biztosította az EVÜ, mint ügynökség számára akár határozat kibocsátásának a lehetőségét 
is. A Törvényszék megállapította, hogy bár a közzétételi határozatnak a szállítók nem 
voltak címzettjei, de a közvetlen érintettség fennállt a továbbfelhasználóval szembeni 
tájékoztatási kötelezettség okán.879 A versenyjoggal kapcsolatos korábbi esetjogi 
megállapítások alapján ebben az ügyben is elméletileg fennállt egyfajta gazdasági alapú 
érintettség szállítóként, emellett viszont döntő tényező az eljárási (tájékoztatási) 
kötelezettség lett. Ez is alátámasztja, hogy a minél részletesebben kidolgozott uniós szintű 
piacszabályozási eljárásrendek elterjedése értelemszerűen az eljárási alapú érintettség 
további kiszélesedéséhez vezethet. A Bilbaína-ügyben a személyes érintettség 
követelményére, illetve e követelmény vizsgálatának szükségtelenségére a normatív 
aktusokkal szembeni bírói jogvédelem kapcsán kívánok kitérni (ld. 4.3.3.3. pontot). Jelzi 
a közzétételi határozatok fontosságát, hogy a keresetindítási határidő megnyílta kapcsán 
is születtek esetjogi megállapítások.880 
 
2014 elején a pénzügyi felügyeletért felelős Hatóságokra vonatkozóan hozott az EuB a 
közvetlen ügynökségi fellépéssel és a Meroni-doktrínával foglalkozó alapvető fontosságú 
ítéletet. Bár annak megállapításai bizonyos szempontból csak a pénzügyi felügyeletre 
vonatkoznak, ugyanakkor képesek rámutatni az uniós belső piac más szektorainak 
szabályozásához és felügyeletéhez kapcsolódó általános dilemmákra is. 
A C-270/12. számú ügyben az Egyesült Királyság keresetében azt vetette fel, hogy az 
Európai Értékpapír-piaci Hatóságot (European Securities and Markets Authority, EÉPH) 
a „short ügyletek” és ilyen jellegű tranzakciók tilalmának elrendelésére, vagy azokat 
további feltételekhez kötésére, valamint a piaci szereplőkkel szemben közzétételi és 
tájékoztatási kötelezettségek előírására felhatalmazó 236/2012/EU rendelet881 (’short 
selling’ rendelet) 28. cikke sérti a bemutatott EuB esetjog követelményeit, valamint az 
elsődleges jog különböző rendelkezéseit.882 
A Bíróság az eredeti Meroni-ítélet megállapításait aktualizálva újraértelmezte a hatáskör-
átruházás feltételrendszerét, figyelembe véve az elsődleges jog időközben megváltozott 
kereteit is. Kimondta, hogy az Európai Bizottságtól különböző uniós szervek is lehetnek 
a hatáskör-átruházás címzettjei, amennyiben azok uniós jogalkotó által létrehozott olyan 
uniós jogalanyok, amelyeknek az átruházásból fakadó hatáskörét behatárolják az uniós 
jogból fakadó különböző kritériumok és feltételek.883 Ezzel a Bíróság hasonló tesztet 
alkalmazott, mint amit korábban a doktrína rugalmas értelmezését felvető szakirodalmi 
állásfoglalások. Ennek megfelelően a Bíróság azt állapította meg, hogy tekintettel az ilyen 
tartalmú egyedi határozat elfogadását korlátozó anyagi jellegű követelmények 

                                                 
879 2013. március 7-i Bilbaína de Alquitranes, SA és társai kontra Európai Vegyianyag-ügynökség ítélet, 
EU:T:2013:106, 44-51. pontok 
880 A Bíróság megállapította, hogy a keresetindítási határidő a közzétételi határozatoknál azok meghozatala után már 
megnyílik, formálisan nem kötődik az EVÜ honlapján való közzétételhez (PPG ítélet, C-626/11. P., EU:C:2013:595, 
29-42. pontok). 
881 Az Európai Parlament és a Tanács 236/2012/EU rendelete (2012. március 14.) a short ügyletekről és a hitel nem-
teljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról  
882 Egyesült Királyság kontra Parlament és Tanács ítélet, C-270/12, EU:C:2014:18. 
883 Egyesült Királyság kontra Parlament és Tanács ítélet, EU:C:2014:18, 43-45. pontjai 
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rendszerére (így az Unió pénzügyi rendszerének egészét, vagy egy részét fenyegető 
veszély, a tagállami hatóságok jogellenes hallgatása, vagy nem megfelelő fellépése, 
egyéb pénzügyi követelmények beható elemzése), valamint a határozat elfogadásának 
előfeltételeként értelmezett eljárási követelményekre (konzultációs és notifikációs 
kötelezettségek mind az uniós, mind a tagállami szinttel szemben), az EÉPH 
felhatalmazása nem jelenti diszkrecionális (széleskörű mérlegelést lehetővé tevő) 
hatáskör gyakorlásának lehetőségét.884 Eszerint pedig a Meroni-doktrína változatlanul 
fennáll. Az újraértelmezett keretek között olyan közvetlen piacszabályozási hatáskörök 
biztsítása is lehetséges, amilyen a közvetlen piaci szereplőknek címzett egyedi határozat 
meghozatala, igaz csak akkor és annyiban, amennyiben annak alkalmazása az uniós és 
tagállami szereplők együttdöntésén és egyéb kritériumok fennállásán nyugszik – és ebből 
adódóan nagyon szűk a felhatalmazott szerv önálló mérlegelési mozgástere.  
 
A keresti kérelem második kifogása szerint a 28. cikk szerinti felhatalmazás sérti a 
Meroni-doktrína részét képező Romano-ítéletet, amely megtiltotta a normatív jellegű jogi 
aktusok kibocsátására való jogosultság átruházását. A Bíróság érvéléséhez szükséges 
felidézni, hogy az elsődleges jog legutóbbi módosítása jelentős mértékben kibővítette az 
ügynökségi aktusokkal szembeni jogvédelmet, és annak garanciális követelményeit az 
EUMSz. részévé tette. Az EUMSz. 263. cikke (a Bíróság felülvizsgálata nem-címzett 
magánfelek keresetindítása alapján kiterjed az „Unió szervei, hivatalai” által kibocsátott 
aktusokra) és a 277. cikk (a tagállamok bíróságai a Bíróság elé terjeszthetnek az ilyen 
aktusok érvényességére és értelmezésére vonatkozó kérdéseket, emellett jogellenességi 
kifogás tárgyát is képezhetik) közvetett módon tartalmazzák annak lehetőségét, hogy az 
„Unió szervei, hivatalai” általános hatályú aktusokat fogadjanak el.885 Egyfajta fordított 
logikával a Bíróság itt az ügynökségek („szervek és hivatalok”) által kibocsátott 
aktusokkal szembeni jogvédelem alapján jutott arra a következtetésre, hogy az 
ügynökségekre is lehet delegálni általános hatályú aktusok kibocsátását. Ezen érvelés 
mentén a Bíróság  megállapította, hogy a Romano-ügyben hozott ítéletet sem sértették 
meg, ugyanis a széleskörűség hiányát egyértelművé teszi a „pontosan meghatározott 
végrehajtási hatáskörökre” vonatkozó követelmény.886 Ráadásul a formai követelmények 
szempontjából elsődleges fontosságú az is, hogy az EÉPH standardjainak végső 
kibocsátója nem a Hatóság, hanem a nem-szerződésidegen Európai Bizottság. 
 
Ebben az ügyben hozott ítéletével a Bíróság továbbá szétválasztotta az elsődleges jog 
különböző rendelkezései szerinti hatáskör-átruházások rendszerét, azok általános 
beavatkozásra felhatalmazó vagy azok szektor-specifikus jellege alapján. A kereseti 
kérelem harmadik kifogása szerint a 28. cikk szerinti felhatalmazás sérti az EUMSz. 290. 
és az EUMSz. 291. cikkei szerinti hatáskör-átruházás feltételrendszerét.887 A Bíróság az 

                                                 
884 Egyesült Királyság kontra Parlament és Tanács ítélet [EU:C:2014:18] 46-48. pontjai a határozatkibocsátás 
feltételeinek rendszerét, valamint 50-52. pontjai az eljárásjogi értelemben vett konzultációs követelményrendszert 
határozzák meg. 
885 Egyesült Királyság kontra Parlament és Tanács ítélet, EU:C:2014:18, 65. pontja 
886 Egyesült Királyság kontra Parlament és Tanács ítélet, EU:C:2014:18, 66. pontja 
887 Az EUMSz. 290. és 291. cikkei körülhatárolják azon körülményeket, amelyek mellett a Bizottságra bizonyos 
hatáskörök átruházhatók. 
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ítéletben kifejtette, hogy az EUMSz. 263. és 265. cikkei (az Unió szerveire, hivatalaira az 
intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset szabályai is vonatkoznak), a 267. cikk 
(előzetes döntéshozatali eljárás tárgya lehet az ilyen típusú aktus is) és 277. cikke alapján 
az átruházás végső címzettje nem pusztán az Európai Bizottság, hanem „az Unió egyes 
szervei és hivatalai” is lehetnek. Ugyanakkor az ennek keretében megvalósuló átruházás 
nem feleltethető meg az EUMSz. 290-291. cikkeinek, amelyek az uniós jogi aktus 
egységes végrehajtásához biztosítanak uniós szintű általános „beavatkozási” 
hatásköröket – főszabály szerint a Bizottságnak.888 Az uniós ügynökségek alapítását és 
együttműködését az egyes tagállami hatóságokkal, valamint az azokra történő hatáskör-
átruházás alapját a szektor-specifikus fellépés szükségessége, ezen belül is elsősorban a 
speciális szaktudás igazolja.889 Ez a típusú fellépés pedig feltételezi önálló elsődleges 
jogalap létét (EUMSz. 114. cikke) és a kapcsolódó szubszidiaritási és arányossági 
követelmények betartását.890 E logikát alkalmazva, az ESA-Rendeletek által 
meghonosított rendszerre, a standardok előkészítésére és az elfogadásukra való 
felhatalmazás a 114. cikk szerint folyik le, ugyanakkor a Bizottsági végső elfogadás az 
EUMSz. 290-291. cikkei alapján történik meg, amely egyben lehetővé teszi a Romano-
doktrínának való megfelelést. Ha az Oliveri-ítéletben tett megállapításokat vesszük 
alapul, a felülvizsgálat tárgya legfeljebb a Biztottság aktusa lehet, az ügynökség által 
előkészített standard nem. 
 
A kereseti kérelem negyedik kifogása szerint a Hatóságok alapításakor elsődleges 
jogalapként alkalmazott EUMSz. 114. cikke alapján nem lehetséges az ÉÉPH 
felhatalmazása a 28. cikk szerinti intézkedések elfogadására és határozatok 
kibocsátására.891 Ahogy említettem, az ügynökségek alapítása során alkalmazott 
elsődleges jogalap kérdése régóta vita tárgyát képezi.892 Az EUMSz. 114. cikke a belső 
piaci harmonizációhoz biztosítja a szükséges uniós intézkedések elfogadására való 
felhatalmazást, így „az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás 
keretében elfogadhatja azokat a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseinek közelítésére vonatkozó intézkedéseket, amelyek tárgya a belső piac 
megteremtése és működése.” Ezt végül a Bíróság a 236/2012/EU rendelet 28. cikke 
kapcsán felmerülő vészhelyzeti intézkedések megtételéhez is megfelelő jogalapnak 
tekintette. E megállapítás nem követte a főtanácsnoki állásfoglalást, amely a piaci 
harmonizáció helyett a 236/2012/EU rendelet 28. cikkének célját pusztán a tagállami 
döntés helyettesítésében vélte felfedezni, és helyette az EUMSz. 352. cikkét (uniós 
                                                 
888 Egyesült Királyság kontra Parlament és Tanács ítélet, EU:C:2014:18, 86. pontja 
889 Egyesült Királyság kontra Parlament és Tanács ítélet, EU:C:2014:18, 84-86. pontjai 
890 Ld. bővebben Repasi, René: Assessment of the Judgment of the European Court of Justice C-270/12, United 
Kingdom v Council and the European Parliament – Impact of the judgment on the proposal of the SRM Regulation, 
Position Paper, Jan 2014, Online elérhető, p. 4.  
891 Siekmann szerint az EUMSz. 127. cikk (6) bekezdésének alkalmazása a 114. cikknél megfelelőbb jogalap lehetett 
volna, amely szerint „az Európai Parlamenttel és az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követően a 
Tanács különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag eljárva elfogadott rendeletekben az Európai Központi 
Bankot a hitelintézetek és – a biztosító-intézetek kivételével – az egyéb pénzügyi szervezetek prudenciális felügyeletére 
vonatkozó politikákkal kapcsolatban külön feladatokkal bízhatja meg” (ld. Siekmann, 2010, p. 66-68.). Jelzésértékű 
módon a bankunió részeként az EKB keretein belül működését megkezdő egységes felügyeleti mechanizmus 
megalakítása kapcsán már ezt választották elsődleges jogalapként. 
892Az EUMSz. 114.cikke kapcsán kialakult jogirodalmi álláspontokról ld. bővebben Hofmann-Rowe-Türk (ed.), 2011, 
pp. 290-292.; Craig, 2011a, pp. 408-412. 
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hatáskör hiánya esetén az uniós célkitűzés végrehajtásához a Tanács egyhangúlag fogadja 
el a megfelelő rendelkezéseket) javasolta volna a rendelet vonatkozó részének elsődleges 
jogalapjaként.893 A Bíróság a 114. cikk „közelítésére vonatkozó intézkedések” 
kifejezéssel kapcsolatban hivatkozott arra, hogy az EUMSz. megalkotói – a 
harmonizálandó terület általános összefüggései és sajátos körülményei függvényében – 
olyan mérlegelési mozgásteret kívántak biztosítani, amely adott esetben felöleli az uniós 
szerv létrehozását is, amennyiben a szándékolt közelítés magas szintű és specializált 
technikai szaktudást kíván meg, és az adott szerv gyorsan és megfelelő módon képes 
reagálni. Az ítélet szerint a belső piaci megfelelő működéshez szükséges, hogy az Unió 
az egyes egyedi jellegű, rendkívüli piaci körülményekre vonatkozó fellépéshez is 
megfelelő felhatalmazással bírjon.894 Ennek keretében a Bíróság hivatkozott az ENISA-
ítéletben lefektetett azon kritériumra, amely szerint a 114. cikk csak akkor alkalmazható 
jogalapként, ha a jogi aktusból objektíve és ténylegesen kitűnik, hogy annak célja a belső 
piaci harmonizáció. Ezt ebben az ügyben is, az EÉPH létrehozása és a vészhelyzeti 
fellépésre való felhatalmazás kapcsán is biztosítottnak látta.895 
E kereseti kifogás, valamint az eltérő főtanácsnoki felvetés jelzésértékű módon ismét arra 
világított rá, hogy a hatékony piacszabályozási, valamint piacfelügyeleti funkciók 
ellátásához kötődő megerősített hatáskörök nem feltétlenül egyeztethetőek össze a 
közvetett végrehajtásnak az integráció eredeti logikája mentén megszületett rendszerével. 
 
4.3.2.4. Merre tovább ügynökségek? 

Az ügynökségekhez igazodó elsődleges jogi alapok szükségességéről szóló évtizedes 
vitát az EuB bemutatott joggyakorlata sem oldotta fel. Bár szükségtelen is lenne ilyen 
elvárásokkal élni – tekintettel akárcsak a Plaumann-teszt kapcsán jelzett nem éppen 
aktivista szemléletre. Pozitívumként értékelthető a Meroni-doktrína modernizálása, 
valamint az egyes hatáskör-átruházási rezsimek elválasztása.  
A doktrína fenntartása mellett elismerték a számtalan feltételhez kötött 
határozatkibocsátásra való felhatalmazás rendszerét, amit az ágazatspecifikus 
másodlagos jogforrások vélhetőleg további feltételekhez kötnek majd. Holott a 
vészhelyzeti uniós szintű fellépés éppen a gyors és hatékony döntéshozatalt követelné 
meg.  
Nem sikerült tehát a dilemmát megoldani, bár az uniós és tagállami hatáskörök 
megosztása szempontjából a legtöbb felügyeleti és piacszabályozási hatáskört 
változatlanul tagállami szinten látják el. Ha az ügynökségek számának növekedése, 
valamint hatásköreik erősítése változatlan lendülettel folytatódik, akkor változtatásra lesz 
szükség. A főtanácsnoki állásfoglalás, valamint a megfelelő elsődleges jogi alap körül 
kibontakozott vita egyértleművé teszi, hogy a közvetett végrehajtás szabályozási logikája 

                                                 
893 Ld. Jääskinen főtanácsnok véleményének, EU:C:2013:562, 50-55. pontjait. A főtanácsnoki vélemény kritikai 
elemzéséről ld.: Marjosola, Heikki: Case C-270/12 (UK v Parliament and Council) – Stress Testing Constitutional 
Resilience of the Powers of EU Financial Supervisory Authorities – A Critical Assessment of the Advocate General's 
Opinion (European University Institute, Department of Law Research, Paper No. 2014/02, ERC ERPL 06, January 1, 
2014), Online elérhető.  
894 Egyesült Királyság kontra Parlament és Tanács ítélet, EU:C:2014:18, 115. pontja. 
895 Egyesült Királyság kontra Parlament és Tanács ítélet, C-217/04, EU:C:2006:279, 42. pontja. 
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egyre nehezebben egyeztethető össze a belső piac uniós szintű felügyeletének és 
szabályozásának igényével.  
A Meroni-doktrína gyakran szolgált hivatkozási alapként mind intézményközi, mind EU 
és tagállamok közötti egyeztetéseken, hogy adott piaci szektorok tekintetében ne 
hozzanak létre az EU-szintű szabályozó hatóságot, holott ezek szükségessége 
egyértelműen kimutatható, példának okáért egyes hálózatos iparágak esetén.896 
Különösen a fizikailag létező infrastukturális hálózatok kapcsán igazolták a szabályozói 
ügynökség létrehozásának igényét. Ezeket azonban csak bizonyos esetekben, így az 
Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete, valamint az Energiaszabályozók 
Együttműködési Ügynöksége révén sikerült létrehozni, igaz, hatékony piacszabályozói 
hatáskörök nélkül. A vasúti szabályozó hatóság piacszabályozói hatáskörökkel való 
felruházása pedig csak a Bizottság tervei között szerepel.897 Az Energiaszabályozók 
Együttműködési Ügynöksége esetében szintén a létrehozandó energiaunió egyik 
legfontosabb sarokköve lenne e Ügynökség hatásköreinek további erősítése.898 
 
Nem lehetséges persze az ügynökségek terjedését olyan intézményi modellként beállítani, 
amely a belső piac minden problémájára megoldást nyújtana, ugyanakkor figyelmen 
kívül se lehet hagyni ezt a fejlődési tendenciát. Különösen akkor értékelődnek fel a 
jogvédelmi garanciák, ha tovább folytatódik az a folyamat, hogy az ügynökségi fellépést 
a tagállami közvetett végrehajtás már semmilyen formában nem egészíti ki.899 Ebben az 
esetben a szerződésidegen jelző egyre sürgetőbb problémaként fenyegeti mind az uniós 
jogalkotót, mind az uniós jogalkalmazót, amelynek megoldására a (szabályozó) 
ügynökségi működés legalapvetőbb vetületeit rendező elsődleges jogi rendelkezések 
elfogadása szolgálna, még ha erre az intézményi status quo védeleme és a poltikai akarat 
hiánya miatt kicsi is az esély.  
 
Ennek okán felvetődnek a formailag kisebb mértékű beavatkozást jelentő, de az 
intézményi egyensúly esetleges megbomlására, valamint a jogvédelem biztosítására kellő 
mértékben reagáló megoldások is. A Meroni-doktrína jogtörténeti elemzése 
egyértelművé tette, hogy a közvetlen végrehajtás során alapvető fontosságú az egyén, 
mint uniós polgár számára az ügynökségi hatáskör-gyakorlással és az ennek keretében 
esetlegesen előforduló hatalmi visszaélésekkel szembeni jogvédelem. Emiatt lenne 
fontos, ha az Unió lazítaná az előtte folyó eljárásokban a felperesi jogálláshoz 
megkövetelt személyes és közvetlen érintettség követelményét előíró Plaumann-tesztet.  
Az a jogközösség, amely többek között a Les Verts-, valamint a Sogelma-ítéletek szerint 
jogvédelmi rendszere útján a jogállamiság elvét mindenek felett érvényre kívánja juttatni, 
ezzel jelzésértékű lépést tenne.  
Ez nem feltétlenül jelentené actio popularis bevezetését, ugyanakkor szélesebb körben 
bevonná az uniós polgárságot uniós közügyekbe, ami illeszkedne a Lisszaboni 

                                                 
896 Pelkmans, Jacques - Simonici, Marta: Mellowing Meroni: How ESMA can help build the single market? (Centre for 
European Studies, Commentary Paper, Feb 2014), Online elérhető, p. 5.; Pelkmans-Luchetta, 2013, pp. 19-20. 
897 Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére az Európai Unió Vasúti Ügynükségéről és a 881/2004/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről, [Ref.No: COM(2013)27 final], Online elérhető.  
898 Az Európai Bizottság 2015. február 25-i tájékoztatója az energiaunióról [MEMO/15/4485], Online elérhető. 
899 Ld. 79. sz. lábjegyzetet. 
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Szerződésben is szorgalmazott „polgárbarát Európa” megteremtésének folyamatába. 
Ráadásul egyfajta könnyítés a speciális „rendeleti jellegű jogi aktusoknál” a lisszaboni 
reformok révén is megkezdődött, az már más kérdés – ahogyan a következő részben látni 
fogjuk –, hogy a gyakorlatban milyen eredménnyel. Különösen annak kapcsán 
megfontolandó ez a lehetőség, hogy – bár vélhetően nem szándékos döntés 
eredményeként – elméletileg a feloldás már az egyedi aktusoknál meg is történt a 
pénzügyi felügyelet területén egy szövegezési pontatlanság következtében. Van 
Cleynenbreugel az ESA-Rendeletek angol, francia, német és spanyol nyelvű változatait 
hasonlította össze. Egy vessző elhelyezkedése miatt álláspontja szerint nem világos, hogy 
a határozat megtámadásának továbbra is feltétele lenne személyes és közvetlen érintettség 
megléte, bár az uniós bírósági esetjog eddigi megközelítése alapján nem valószínű, hogy 
az uniós jogalkotó ebben a tekintetben túllépett volna a Plaumann-teszten.900 
 
4.3.3. A normatív aktusokkal szembeni jogvédelem 

Az ügynökségek mellett szükségszerűen felmerül a jogvédelem kérdése olyan esetekben 
is, amikor a hatáskör-átruházás nem-szerződésidegen szervekre történik meg, vagy az 
ügynökségek által előkészített normatív aktusok végső kibocsátója nem szerződésidegen 
szerv. Ebben a tekintetben is jogtörténetileg a Bizottság kap központi szerepet a 
komitológia eljárás során kibocsátott normatív aktusai révén, amely a piacszabályozás 
egyik alapvető jelentőségű eszköze. Emellett a jogvédelem ágazati kérdéseinek 
vizsgálatánál is felvetődött, miképpen kell biztosítani a jogvédelmet a közvetlen 
végrehajtás során kibocsátott normatív aktusokkal szemben – különösen a 
piacszabályozási esetekben gyakran feltűnő formailag normatív, de gyakran nem 
feltétlenül absztakt és általános helyzetekre megfogalmazott aktusokkal szemben. 
Emellett az EUMSz. legutóbbi módosítása alkalmával éppen a normatív aktusok 
meghatározott kategóriáját illetően hagyták el a személyes érintettség követelményét. 
 
4.3.3.1. Jogtörténeti kitekintés 

Az 1960-as évek elején az agrárpiaci rendtartás eredeti kereteinek kialakításakor 
egyértelmű volt, hogy a Tanács nincs abban a helyzetben, hogy a szabályozáshoz 
szükséges összes részletszabályt maga alkossa meg. A komitológiai eljárás során az 
akkori Közösségek Bizottsága a Tanács által delegált jogalkotási jogkörében eljárva, 
együttműködve a tagállami képviselőkből álló komitológiai bizottsággal, megalkotta az 
említett keretek részletes szabályozásához és végrehajtásához szükséges normatív 
aktusokat.901 A kezdetekkor az agrárpiaci rendtartáshoz kapcsolódó végrehajtási 
intézkedések véleményezését határozott idejű mandátummal látták volna el a bizottságok, 
idővel ugyanakkor a döntéshozatal állandó szereplőivé váltak, tevékenységük által 

                                                 
900  Ld. bővebben Van Cleynenbreugel, Pieter: Judicial protection against EU financial supervisory authorities in the 
wake of regulatory reform, ELSA Malta Review, Vol. 2, 2012, 231-263, pp. 242-244. 
901 A jogfejlődésről összefoglaló jelleggel ld. Saurer, 2014, p. 280.; Hofmann-Rowe-Türk (ed.), 2011, pp. 266-281.; 
Várnay-Papp, 2006, pp. 245-247.; Gosztonyi Krisztina: Az EUMSz. 290-291. cikkeinek magyarázata, In: Osztovits 
András (szerk.): Az Európai Unió működéséről szóló szerződés magyarázata, Complex Kiadó, Budapest, 2011, 3094-
3108, pp. 3095-96. 
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lefedett ágazati szakpolitikák köre is erősen kibővült, majd eljárásukat is szabályozták.902 
A kialakult rendszer az uniós döntéshozatal és szabályozás egyik legnehezebben átlátható 
pontja, amelynek evolúciója végigkövette az elsődleges jog főbb változási hullámait.903 
Idővel változott az Európai Bizottság döntési szabadsága, valamint az Európai 
Parlamentnek és a tagállamoknak biztosított befolyásolási lehetőség is. E döntéshozatali 
rendben különösen erős szerepet kapott a környezetvédelem, de a pénzügyi piacok 
Lámfalussy-eljárásban megcélzott szabályozásának négyszintű rendszerét is a 
komitológiához kapcsolódóan alakították ki.904 
 
A lisszaboni reformok révén elfogadott EUMSz. 290. cikkea quasi jogalkotási 
intézkedések elfogadási rendjének alapvető szabályait rendezi, valamint az EUMSz. 291. 
cikke a végrehajtási intézkedések elfogadási kereteit rögzíti.905  
 
Az EUMSz. 290. cikke alapján jogalkotási aktusokban felhatalmazás adható a Bizottság 
részére olyan általános hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására, amelyek a 
jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítik, illetve módosítják. E 
felhatalmazás gyakorlása szigorú feltételekhez kötött, így az nem terjedhet ki a 
szabályozási terület alapvető elemeire, a felhatalmazásban meg kell határozni a céljait, 
tartalmát, alkalmazási körét és időtartamát.906 Az uniós jogalkotóként mind a Tanács, 
mind az Európai Parlament visszavonhatja a felhatalmazást, valamint lehetősége van 
kifogást emelni az Európai Bizottság így kibocsátott aktusaival szemben.907 Érezhető e 
cikk kapcsán az elsődleges jogon alapuló uniós kontrollmechanizmusok biztosításának 
szándéka, amelynek egyik lényeges eleme az Európai Parlament helyzetének erősítése. 
 
Az EUMSz. 291. cikke rögzíti, hogy a tagállamok nemzeti jogukban elfogadják a 
kötelező erejű uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges intézkedéseket. Ha valamely 
kötelező erejű uniós jogi aktus végrehajtásának egységes feltételek szerint kell történnie, 
az ilyen jogi aktus végrehajtási hatásköröket ruház a Bizottságra; illetve különleges és 
kellően indokolt esetekben, valamint az EUSz. 24. és 26. cikkében (közös kül- és 
biztonságpolitika) előírt esetekben a Tanácsra.908 Emellett a 291. cikk (3) bekezdése 
szerint az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott 
rendeletekben előre meghatározza a Bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályait és általános elveit. E cikk is 
jelzésértékű módon fekteti le, hogy a tagállamok felelnek a végrehajtási intézkedések 
elfogadásáért. Amennyiben mégsem ők fogadják el ezeket, abban az esetben is megfelelő 
ellenőrzési mechanizmusok biztosítottak számukra.  
 

                                                 
902 Ld. bővebben Gosztonyi, 2011, pp. 3095-98. 
903 Kende-Szűcs-Jeney (szerk.), 2007, p. 431. 
904 Hofmann-Rowe-Türk (ed.), 2011, pp. 273-276.; Danwitz, 2008, p. 245. 
905 Az EUMSz. 290. és 291. cikkei szerint kibocsátott aktusok elhatárolásáról ld. bővebben Chamon, Merijn: The 
dividing line between delegated and implementing acts, part two: The Court of Justice settles the issue in Commission 
v. Parliament and Council (Visa reciprocity), Common Market Law Review, Vol. 52(6)2015, pp. 1617-1634. 
906 EUMSz. 290. cikk (1) bekezdés 
907 EUMSz. 290. cikk (2) bekezdés 
908 EUMSz. 291. cikk (2) bekezdés 

https://biblio.ugent.be/person/002004014441
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4.3.3.2. Eljárási garanciák a normatív aktusok elfogadásakor 

Az eljárási garanciák biztosítása az ilyen típusú aktusok kibocsátása során viszonylag 
szűk. Jóllehet nem lehet általános jelleggel azt állítani, hogy a pusztán “nem alapvető” 
rendelkezések kiegészítését célzó jogalkotás teljesen szükségtelenné tenné az ilyen 
aktusokkal szembeni jogvédelem biztosítását. Az EUMSz. 296. cikk (2) bekezdése ebből 
a szempontból általános jelleggel rögzíti az indokolási kötelezettséget, és azokban utalni 
kell minden olyan javaslatra, kezdeményezésre, ajánlásra, kérésre vagy véleményre, 
amelyet a Szerződések előírnak.  
 
A Bíróság által megkövetelt eljárási garanciákat utóbb az uniós (közösségi) jogalkotó 
elismerte a már bemutatott dömpingellenes eljárásokban.909 Következésképpen az 
eljárásjogi garanciarendszer már ágazatspecifikus példákon bemutatott fejlődése itt is 
végigkövethető. Ennek keretében a bíró alkotta jog egyes vívmányai jogalkotói elismerést 
nyertek az adott ágazatban. A Bíróság dömpingellenes eljárásokra vonatkozó ítélete 
szerint a közösségi intézményeknek biztosítania kellett, hogy az üzleti titkok tiszteletben 
tartása mellett az érintett vállalkozások hozzájuthassanak az érdekeik védelme 
szemponjából releváns információkhoz, megismerhessék a tényállás szempontjából 
releváns tényeket és körülményeket, valamint a Bizottság által bemutatott 
bizonyítékokról kifejthessék álláspontjukat.910 Bár az említett ítéleti követelmények 
részei lettek a dömpingellenes szektor-specifikus eljárásoknak911 − de azt elvetették, hogy 
az EK olyan jogalkotási eljárásaiban alkalmazzák e garanciákat, amelyek a gazdasági 
szakpolitikai döntések meghozatalát foglalják magukba, és az érintett piaci szereplők 
összességére vonatkoznak.912 
 
A részvételi követelmények szélesebb körű érvényesítésének további lehetőségeként 
vetődik fel az egyes érdekképviseleti szervek bevonása. Az eddig kifejtettekhez képest ez 
akkor kap különös jelentőséget, ha ez intézményesített formában az előző pontban 
elemzett uniós ügynökségek szervezeti keretein belül valósul meg, ami kapcsolódási pont 
lehet az intézményrendszer szervezeti változásai, valamint az eljárásai garanciarendszer 
között. Ennek feltétele, hogy az ügynökség valamilyen formában részt vegyen az 
EUMSz. 290-291. cikkei alapján kibocsátott aktusok elfogadásában. Az ügynökségi 
modell abba engedhet betekintést, hogy az adott ágazati keretek között miképpen zajlik 
az EUMSz. 290-291. cikkei szerinti aktusok előkészítése. 
 
Érdemes ezt egy gyakorlati példával is érzékeltetni. Az előzőekben elemzett (pénzügyi 
felügyeleti) Hatóságok által előkészített standardok kibocsátásának elsődleges jogi 
alapját a Bizottság számára az EUMSz. 290., valamint 291. cikkei adják, az előkészítés 

                                                 
909 Al-Jubail Fertilizer Company ítélet, EU:C:1991:276. 
910 Al-Jubail Fertilizer Company ítélet, EU:C:1991:276, 17. pontja 
911 Ld. a Tanács 384/96/EK rendeletét (1995. december 22.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező 
országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről (HL L 56., 1996.3.6., 1-20., magyar nyelvű 
különkiadás: 11. fejezet 10. kötet 45-64.), majd a Dömpingellenes Rendelet 20. cikkét. 
912 1999. október 14-i Atlanta AG, and others v Council of the European Union and Commission of the European 
Communities ítélet, T-521/93, EBHT, EU:T:1996:184, 70. pontja, Atlanta AG ítélet, C-104/97. P, EU:C:1999:498, 37. 
pontja. 
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tekintetében az ügynökségi fellépés lehetőségét pedig az EUMSz. 114. cikke. A már 
említett Lámfalussy-eljárás képezte a pénzügyi felügyeleti reform alapját, amelynek 
alakulását végigkísérte az a vita, hogy a hatáskör-átruházás alapján elfogadott 
szabályozás feletti kontrollmechnizmusban milyen szerep jusson az egyes 
intézményeknek, különösen az Európai Parlamentnek. A végül felállított rendszerben a 
Hatóságok által előkészített kötelező szabályozástechnikai standardok913 révén 
biztosítják a következetes harmonizációt a szektor-specifikusan meghatározott 
területeken, míg végrehajtás-technikai standardok révén azt, hogy a kötelező uniós jogi 
aktus végrehajtása egységes feltételekkel történjen meg.914 Elnevezésükkel kifejezik és a 
rendeletek külön ki is mondják, hogy a standardok „technikai jellegűek, nem járhatnak 
stratégiai vagy szakpolitikai döntéssel”915. 
 
A Meroni-követemények, leginkább pedig a Romano-ítélet alapján a Hatóságok pusztán 
a standardok előkészítéséért és előterjesztéséért felelnek, végső formájukban (rendelet 
vagy határozat) a Bizottság fogadja el ezeket, amelyek így közvetlenül hatályosak a 
tagállamokban. A Hatóságok nyilvános konzultáció és potenciális költség-
haszonelemzés, továbbá az érdekképviseleti csoportok véleményének kikérését követően 
nyújtják be a tervezet szövegét a Bizottság számára. Utóbbi a tervezetet több körös, az 
Európai Parlament és a Tanács bevonásával történő egyeztetés után hagyja jóvá vagy 
utasítja el. A folyamat alapvető jelentőségű szabálya, hogy a Hatósággal való előzetes 
egyeztetés nélkül a Bizottság nem módosíthatja a Hatóság által kidolgozott tervezet 
tartalmát. Kivételesen a Bizottság is kezdeményezheti standard kidolgozását, de csak az 
előterjesztés megtételére a jogalkotási aktusokban meghatározott, majd a Bizottság által 
a Hatóság számára kitűzött határidő eredménytelen letelte után. Ebben az esetben a 
Bizottság felel az említett egyeztetési eljárás lépéseinek megtételéért.  
 
A standardok kétféle formája közötti különbségek értelemszerűen az EUMSz. eltérő 
cikkeinek jogalapkénti alkalmazásából fakadnak.916 Amíg a szabályozástechnikai 
standardok az EUMSz. 290. cikke szerint delegált jogalkotási jogkörön nyugszanak, 
addig a végrehajtási standardok az EUMSz. 291. cikke szerint a másodlagos jog 
végrehajtásán alapulnak. Emiatt eltérő a standard-kibocsátás ellenőrzésére jogosultak 
köre is. A szabályozástechnikai standardok esetében az EUMSz. 290. cikke értelmében − 
a jogalkotási hatáskör átruházójaként − az Európai Parlament és a Tanács jogosultak erre. 
Emiatt csak a standardok ezen típusánál van módjuk a felhatalmazás visszavonására, 
standardokkal szembeni kifogások benyújtására, a tervezet jóváhagyásának megtagadása 
esetén − a eltérő vélemények kifejtésének érdekében − a hatáskörrel rendelkező biztos és 
adott Hatóság elnökének meghívására a Tanács vagy Európai Parlament elé. A 
végrehajtási standardok esetén a tagállamok főszabályként érvényesülő végrehajtási 

                                                 
913 ESA-rendeletek 10.-16. cikkei 
914 ESA-rendeletek 1. cikk (2) bekezdésében említett jogalkotási aktusokban egyedileg meghatározott területeken kerül 
sor a standardok kidolgozására. 
915 ESA-rendeletek 10. cikk (2) bekezdése; 15. cikk (1) bekezdése 
916 A technikai standardok előkészítéséről ld. bővebben ESA-rendeletek 10. és 15. cikkeit. 
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jogának, ellenőrzési mechanizmusainak szabályait egy már időközben megjelent 
másodlagos jogforrás részletezi.917  
 
További eltérés abból adódik, hogy csak a szabályozástechnikai standardok (tervezete) 
esetén rögzítik, hogy azokat nagyon ritka esetben és rendkívüli körülmények között 
módosíthatja a Bizottság. Ennek oka, hogy a Hatóságok ismerik legjobban a pénzpiacok 
napi tevékenységét, ami ismét utal az ügynökségi működést igazoló magas szintű és 
specializált technikai szaktudásra (ld. a C-270/12. sz. ítélet kapcsán elhangzott érveket). 
A módosításra legfeljebb akkor van mód, ha azok „nem összeegyeztethetők az uniós 
joggal, nem tartják tiszteletben az arányosság elvét, vagy szemben állnak a pénzügyi 
szolgáltatások belső piacának alapvető elveivel, amelyeket a pénzügyi szolgáltatásokat 
szabályozó uniós joganyag tartalmaz.”918 A végrehajtási standardok esetén expressis 
verbis nincsenek ilyen megkötések. Egyes vélemények szerint a megmutatkozó 
különbségek ellenére nehéz objektív kritériumokat találni, annak megkülönböztetésére 
melyik standard szolgálja a másodlagos jogi aktusok szabályozását és melyek a 
végrehajtásukat.919 Emellett fennáll annak a veszélye, hogy a Hatóság és a Bizottság a 
standardokat végrehajtásiként deklarálva, megkerülik a Tanácsot és az Európai 
Parlamentet.920 
 
A minden egyes Hatóság mellett létrehozott érdekképviseleti csoportok lehetőséget 
biztosítanak arra, hogy a standardok előkészítése során a felügyelt szektorok 
képviselőinek álláspontját is megismerjék, ami lényeges lépés az input-alapú legitimáció 
erősítéséhez. Ugyanakkor megmutatkoznak az efféle részvételi modellek gyengeségei is, 
hiszen az érdekképviseleti csoport tagjainak kiválasztási rendje921, valamint a csoport 
működésének szabályai arra utalnak, hogy a csoport létét a legitimációs „pótlék” 
szerepének betöltése indokolja.922 Jelzésértékű módon pontosan azoknál az aktusoknál – 
a határozatoknál − nincs mód ezen ágazati, érdekképviseleti vélemények 
becsatornázására, amelyek a piaci szereplőkre a legközvetlenebb hatással lehetnek. 
 
A jogalapról szóló vita szempontjából érdemes ismét arra utalni, hogy a C-270/12. sz. 
ügyben a Bíróság az egyes hatáskör-átruházási rezsimek elválasztása útján juttatta 
kifejezésre, hogy az ügynökségekre történő hatáskör átruházása nem az EUMSz. 290-
291. cikkei szerint folyik le. Ennek során kifejezte, hogy az uniós ügynökségek alapítását, 
valamint az azokra történő hatáskör-átruházás alapját a szektor-specifikus fellépés 
szükségessége, ezen belül is a fellépésük alapjául szolgáló speciális szaktudás, tágabb 

                                                 
917 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek a megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13-18.). 
918 ESA-rendeletek 22. preambulumbekezdés 
919 Ld. bővebben Lehmann, Matthias-Manger-Nestler, Cornelia: Das neue Europäische Finanzaufsichtssystem, 
Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, Ausgabe 2011/1, 2-24, p. 11. 
920 Uo. 11. 
921 ESA-rendeletek 37. cikk (2) bekezdése alapján az adott érdekképviseleti csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott 
arányban képviselve az Unióban működő szektorspecifikus szereplőket, azok munkavállalóinak képviselőit, valamint 
a fogyasztókat, az adott szolgáltatások használóit és a kkv-k képviselőit. A tagok közül legalább ötnek független, 
élvonalbeli tudományos szakembernek kell lennie. Tíz tagnak pénzügyi intézményeket kell képviselnie. 
922 Ld. bővebben Saurer, 2014, pp. 286-289. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0182:HU:NOT
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értelemben pedig a pénzügyi piacok harmonizációja igazolja.923 Ugyanakkor a technikai 
standardok kidolgozása, amelyeknek elsődleges jogi alapjai az EUMSz. 290-291. cikkei, 
alapvetően és elsődlegesen a Hatóságok feladata. Ezeket olyan garanciákkal is 
megerősítette az uniós jogalkotó, mint, hogy a Bizottság csak kivételesen térhet el a 
szabályozástechnikai standardok tervezeteitől, tekintettel a Hatóságok speciális 
szaktudására. Ez megkérdőjelezi, hogy az EUMSz. 290-291. cikkei szerint a Bizottságra 
történő hatáskör-átruházás pusztán „nem alapvető” rendelkezések elfogadását célozza, 
hiszen a meglévő speciális szaktudás teszi lehetővé a teljes ügynökségi előkészítést, 
aminek pusztán formai lezárása a Bizottság aktusa. Következésképpen az önálló és 
egyértelmű elsődleges jogi alapokon működő szabályzói ügynökségek megteremtése a 
hatáskör-átruházási rezsimek igen látszólagos érvek alapján történő elválasztása miatt is 
szükséges lenne.  
 
4.3.3.3. A normatív aktusokkal szembeni bírói jogvédelem 

Az egyén jogállásának korábban elemzett kettősségéből fakadóan a normatív aktusokkal 
szemben is felvetődik annak lehetősége, hogy előzetes döntéshozatali eljárást 
kezdeményezzen, vagy a Plaumann-teszt által megszabott szűkebb lehetőségek között 
semmisségi eljárást indítson a Bizottság által az eljárás lezárultával meghozott döntésével 
szemben. 
Kifejezetten a Bizottság ilyen típusú jogalkotásával szembeni jogvédelem hiányosságai 
megjelentek a már bemutaott UPA-ügyben, amelyben a főtanácsnoki indítvány állást 
foglalt a Plaumann-teszt kiterjesztőbb értelmezése mellett. Jacobs főtanácsnok, 
megvizsgálva az európai egyezményi jog kapcsolódó követelményeit, arra a 
következtetésre jutott, hogy az elsődleges jog kínálta jogorvoslati lehetőségek nem 
feltétlenül felelnek meg az egyezményi jog követelményeinek, ha nincs a tagállami 
bíróság előtt megtámadható tagállami végrehajtási aktus, mint pl. például az uniós 
rendelet esetén. Az előzetes döntéshozatali eljárás ugyanis nem képes mindenben 
helyettesíteni a semmisségi eljárást, hiszen a tagállami bíróságtól közvetlenül nem 
kérhető az előzetes döntéshozatali eljárás megindítása, a tagállami bíróság dönthet annak 
elutasításáról, így nem kerülhet sor az uniós jogi aktus megsemmisítésére az eljárásban, 
valamint az eljárás maga is hosszadalmas és költséges. Emellett a tagállami végrehajtási 
aktus hiányában az előzetes döntéshozatali eljárás megindításának egyedüli módja a 
kapcsolódó rendelkezések megsértése. Ezt követően pedig az az ellen indított polgári 
vagy büntető eljárásban hivatkozhat az érintett a rendelkezés érvénytelenségére. 
Ugyanakkor ez a rendszer nem nyújt hatékony bírói jogvédelmet. Ennek következtében 
a főtanácsnok a Plaumann-teszt eddigi kritériumrendszerét felcserélte volna a jelentős 
kedvezőtlen hatás meglétének vizsgálatára. Ez a kezdeményezés azonban sikertelen volt. 
 
Időközben változtott az elsődleges jog is. Az EUMSz. 263. cikk (4) bekezdése szerint a 
nem-címzett természetes vagy jogi személyek fellépésének feltételeit egyes normatív 
aktusokkal szemben megváltoztatta a lisszaboni reformokhoz kötődően, így rendeleti 

                                                 
923 Egyesült Királyság kontra Parlament és Tanács ítélet, EU:C:2014:18, 84-86. pontjai 
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jellegű jogi aktusok esetén pusztán a közvetlen érintettséget szabja a perképesség 
feltételének − feltéve, hogy az utóbbiak nem vonnak maguk után végrehajtási 
intézkedéseket.  
Meg kell említeni, hogy az EK Szerződés 230. cikk (4) bekezdése – követve a bírói 
esetjog megállapításait is – még „rendelet formájában hozott határozatokról” szólt, 
amelyet az EUMSz. idézett rendelkezése változtatott meg „rendeleti jellegű jogi 
aktusokra”. Ezzel tulajdonképpen az EUMSz. követi azt a rendszert, amelyet az Unió 
alkotmányát létrehozó szerződéstervezet III-365. cikke (4) bekezdése is előirányzott.924 
Felmerül a kérdés, hogy „a rendeleti jellegű aktus, amely nem von maga után végrehajtási 
intézkedéseket” milyen értelmezést nyer, valamint, hogy annak milyen a viszonya a 
Bizottság által az EUMSz. 290-291. cikkeinek felhatalmazása alapján kibocsátott 
aktusokkal. Hiszen a rendeleti jellegű aktus, amely nem tartalmaz végrehajtási 
intézkedéseket lehet akár jogalkotási aktus (EUMSz. 288-289. cikke szerinti rendes vagy 
rendkívüli jogalkotási eljárás), vagy a Bizottságnak az EUMSz. 290. cikke szerinti nem 
jogalkotási (szabályozói) aktusa, vagy a Bizottságnak (kivételesen a Tanácsnak) az 
EUMSz. 291. cikke szerinti végrehajtási aktusa. 
 
A bemutatott esetjog alapján egyértelmű, hogy a rendeletek tekintetében is beszélhetünk 
olyan rendelkezésekről, amelyek a jogalanyok egy szűk, meghatározott körét érinti. 
Ebben a tekintetben lehet korlátozott a személyi és tárgyi hatálya (formailag rendelet), 
függetlenül attól, hogy a rendeleti jellegű aktusok sajátossága az, hogy általános hatállyal 
és szabályalkotási célzattal bírnak (tartalmi értelmben vett rendelet). Példaként érdemes 
visszautalni az EuB a Zuckerfabrik Watenstedt-ügyben925 hozott ítéletére. Eszerint nem 
válik a rendelet attól fogva határozattá (egyedivé) – elveszítve normatív karakterét −, 
hogy kisebb vagy nagyobb pontossággal azon személyek köre vagy akár személye 
meghatározhatóvá válik, akikre a rendelet vonatkozik, mindaddig amíg ezt a rendelet 
objektív alapon vagy tényszerűen határozta meg, amely összhangban van a rendelet 
alapvető céljával.926  
Blutman egy későbbi ítéletre utalva a rendelet jogszabályi jellegét ahhoz köti, hogy (i) 
általánosan vonatkozik a jogalanyokra, akkor is, ha csak azok szűk körét érinti, (ii) 
objektíve meghatározott jogi és ténybeli helyzetekre alkalmazandó, (iii) nem kizáró 
tényező, ha a jogalanyok csoportját ténylegesen különböző módon érinti, (iv) nem kizáró 
tényező, ha egyetlen termékre vonatkozik.927 Utóbb e dilemma elvezetett a személyes 
érintettség és az általános alkalmazhatóság tesztjének összemosásához. Emellett 
megtörtént a formai követelmények alkalmazása a tartalmi kérdésekre, hiszen a rendeletet 
meg lehet fogalmazni abban a formában, hogy a valódi rendeletnek minősülve 
mentesüljön a semmisségi eljárásban való megtámadhatóság alól. Az EUMSz. 263. cikk 
(4) bekezdésének megfogalmazása során értelemszerűen arra törekedtek, hogy az aktus 
formájának megválasztása ne zárhassa ki, vagy szűkítse le nagyon jelentős mértékben e 

                                                 
924 Ld. bővebben Craig, Paul: EU Administrative Law, Oxford University Press, 2012, p. 316.; Szalayné, 2004, pp. 13-
17. 
925 Zuckerfabrik Watenstedt GmbH kontra az Európai Közösségek Tanácsa ítélet, 6/68, EU:C:1968:43. 
926 Zuckerfabrik-ítélet, EU:C:1968:43, 36. pont. 
927 Blutman hivatkozik a Bíróság a Koninklijkr Scholten Honig NV ítéletének, C-101/76, EU:C:1977:70, 20-27. 
pontjaira (ld. bővebben Blutman, 2013, pp. 319-320.). 
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jogorvoslati lehetőséget. Felmerül értelemszerűen a kérdés, hogy „a rendeleti jellegű 
aktus, amely nem von maga után végrehajtási intézkedéseket” mely kategória (EUMSz. 
288. cikke szerinti jogalkotási aktus, 290. cikk szerinti nem jogalkotási szabályozói aktus, 
vagy a 291. cikk szerinti végrehajtási aktus) kívánalmainak felel meg. 
 
Ki kell emelni, hogy a normatív jellegű aktusokkal szembeni jogvédelem egyik 
leglényegesebb kérdésévé az aktusok ezen kategóriájának a körülhatárolása vált. Ebben 
a tekintetben a jogvédelmi kérdések már nem a fellépés érintettségi alapú korlátozására 
vonatkoznak, hanem sokkal inkább az EUMSz. által szabott keretek egyértelmű 
megragadására.  
 
A Bíróság az Inuit Tapiriit Kanatami-ügyben értelmezte „a rendeleti jellegű aktus” 
fogalmát, amelyben a megsemmisítési eljárás tárgya a fókatermékek behozatalát 
szabályozó tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó bizottsági rendelet928 volt. A 
Bíróság kifejtette, hogy a „rendeleti jellegű aktus” az általános jellegű „jogi aktusoknál” 
szűkebb katgóriát képez, hiszen ezzel ellentétes értelmezés értelmetlenné tenné az 
EUMSz. vonatkozó cikkében szereplő a „jogi aktusok” és a „rendeleti jellegű jogi 
aktusok” megfogalmazás közötti különbségtételt.929 
Ezzel követte a Törvényszék érvelését, amely a keresetet azért utasította el végzésével, 
mert az a (jogalkotási/eredeti jogalkotási jogkörön alapuló) tanácsi, és nem a bizottsági 
rendeletet támadta.930 Érvelésében a Bíróság magáévá tette a Törvényszék álláspontját − 
az Európai Konvent előkészítő tevékenységére és az Unió alkotmányát létrehozó 
szerződéstervezet szövegezésére is tekintettel −, amely arra utalt, hogy a feltételek 
feloldása nem általában véve a jogalkotási aktusokra terjedt ki.931 
A jogalkotási aktussal szembeni nem-címzetti fellépés tekintetében a Bíróság ismét 
megerősítette − továbbra is utalva az Európai Konvent előkészítő tevékenységére és az 
Unió alkotmányát létrehozó szerződéstervezet szövegezésére −, hogy változatlanul 
teljesíteni kell a közvetlen és személyes érintettség kritériumát.932 A Bíróság elfogadta a 
Törvényszék azon megközelítését, hogy a „rendeleti jellegű jogi aktus” általános hatályú 
nem jogalkotási aktus. Ezen álláspontot a későbbi ítéletek is alátámasztják.933 Ezzel 
kapcsolatban a fellépni kívánó magánszemélynek − a korábbi esetjog alapján – a 
közvetlen érintettsége körében azt kell bizonyítania, hogy a megtámadott aktus 
„objektíven meghatározható helyzetekre alkalmazandó, és általánosan és absztrakt 
módon meghatározott személycsoporttal szemben fejt ki joghatást”934. 
                                                 
928 Az Európai Bizottság 737/2010/EU rendelete (2010. augusztus 10.) a fókatermékek kereskedelméről szóló 
1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 
(HL L 216., 2010.8.17., 1-10.). 
929 Inuit Tapiriit Kanatami ítélet, C-583/11 P, EU:C:2013:625, 58. pontja 
930 2011. szeptember 6-i Inuit Tapiriit Kanatami és társai kontra Európai Parlament és Az Európai Unió Tanácsa 
végzése, T-18/10, EBHT, EU:T:2011:419. 
931 Inuit Tapiriit Kanatami ítélet, EU:C:2013:625, 59. pontja 
932 Inuit Tapiriit Kanatami ítélet, EU:C:2013:625, 61. pontja 
933 Ld. a Törvényszék későbbi esetjoga köréből 2011. október 25-i Microban International és Microban (Europe) kontra 
Bizottság ítélet, T-262/10, EBHT, EU:T:2011:623, 21. pontja; 2012. június 4-i Eurofer kontra Bizottság végzés, EBHT, 
EU:T:2012:273, 42. pontja. 
934 A Törvényszék Inuit Tapiriit Kanatami ítélet előzményeként született 2011. szeptember 6-i végzésének értékeléséről 
ld. bővebben Craig, 2012, p. 317.; Blutman, 2013, p. 322. A Törvényszék e kritériumot megerősítő későbbi döntéseként 
ld. Eurofer kontra Bizottság végzés, EBHT, EU:T:2012:273, 43. pontját. 
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Utóbbi kitételhez kapcsolódik még a végrehajtási intézkedés problémája. Ilyen intézkedés 
szükségessége esetén a jogvédelmi szintek már felvázolt logikája alapján a 
magánszemélyekkel szembeni elvárás lenne a Bíróság részéről, hogy elsősorban a 
végrehajtási intézkedést támadják meg, illetve az előzetes döntéshozatali eljárás 
lehetőségével éljenek. Rendeletek és határozatok esetében főszabály szerint nem kell a 
végrehajtási intézkedés, és irányelvek esetén szükséges az átültetési aktus. A bemutatott 
esetjogban ugyanakkor e követelményrendszer érezhetően árnyaltabb.  
Elismerték a közvetlen érintettséget akár a hatás előreláthatósága alapján az egyébként 
átültetésre szoruló irányelv kellőképpen konkrét követelményrendszere miatt is, 
leggyakrabban pedig a tagállami mérlegelési mozgástér hiánya alapján. Ráadásul az 
alkalmazást megkönnyítő tagállami rendelkezések az uniós rendeletek tekintetében is 
államról-államra változhatnak, ezzel pedig kizárhatják a közvetlen fellépést is.935 
Ráadásul ─ ahogyan Gombos utal rá ─ a végrehatási intézkedés alatt uniós szinten a 
végrehajtást rendelő uniós jogi aktus értendő, ám tagállami szinten a tagállami jogi aktus 
(jogszabály), valamint az uniós aktust végrehajtó egyedi (közigazgatási) aktus is.936  
Blutman az ellentmondásos luxemburgi esetjog egyes megállapításainak bemutatásával 
úgy véli, hogy a közvetlen érintettség és a végrehajtási intézkedés viszonyát illetően a 
bírói gyakorlatban sem egységes még az álláspont.937 A két kikötés egyidejű teljesítése, 
hogy ne legyen szükség végrehajtási intézkedésre, valamint a fél közvetlenül legyen 
érintve, átfedésben van, mivel az aktus azon képessége, hogy a fél helyzetét közvetlenül 
módosítsa, éppen annak okán állhat fenn, hogy joghatás kiváltásához nincs szükség 
további végrejhajtási intézkedésekre.938 Álláspontja alapján ez vagy olyan formában 
lehetséges, hogy a peres fél jogi helyzetére vonatkozó rendelkezések tekintetében állna 
csak fenn a közvetlen érintettség, amelyek nem követelnek meg további végrehajtási 
intézkedést, vagy erre a vitatott jogi aktus egésze képes (közvetlenül érintetté válhat), de 
ez nem zárja ki, hogy ún. „másodlagos” végrehajtási intézkedéseket hozzanak a 
tagállamok.939  
 
A „rendeleti jellegű aktus, amely nem von maga után végrehajtási intézkedéseket” 
szövegszerű elemzése kapcsán ki kell emelni az EUMSz. és az EUSz. korábbi 
szövegváltozatához képesti változást. Az eredetileg megjelent szövegváltozat a „nem 
                                                 
935 A tagállamról-tagállamra változó szabályozási környezet, amelyhez az EU rendeleti követelmények megjelenésekor 
alkalmazkodni kell, alááshatja a közvetlen fellépést, amelynek okán Craig elveti azt, hogy ilyen módon a fellépés 
lehetőségét a végrehajtási intézkedés esetleges meghozatalától függővé lehetne tenni (ld. bővebben Craig, 2012, p. 
318.).  
936 Gombos, 2012, p. 159. 
937 Blutman ennek kapcsán az alábbi döntésekre utal (ld. Blutman, 2013, p. 323.). Az Eufer-ügyben akként foglal állást 
a Törvényszék, hogy az EUMSz. 263. cikk (4) bekezdésében foglalt azon követelmény, hogy a jogi aktus nem 
tartalmazhat végrehajtási intézkedést, a közvetlen érintettségre vonatkozótól eltérő feltétel (ld. Eurofer kontra Bizottság 
végzése, EU:T:2012:273, 47, 59. pontjait). Ugyanakkor más ügyekben kifejtett álláspont szerint a közvetlen érintettség 
feltétele a végrehajtási intézkedés szükségtelensége (ld. a Microban International és Microban Europe kontra Bizottság, 
T-262/10, EU:T:2011:623, 33. pontja, valamint a Telefónica-ügyben Kokott főtanácsnok véleményének, 
EU:C:2013:204, 59-60. pontja). A Telefonica-ügyben született ítélet alapján a végrehajtási intézkedések meglétének 
vizsgálatakor a jogorvoslati jogára hivatkozó személy helyzetét kell megvizsgálni, részleges megsemmisítés esetén 
csak azt a részét az intézkedésnek, amelyet a végrehatási aktus ezen része tartalmaz (ld. Telefonica ítélet, C-274/12 P, 
EU:C:2013:852, 30-31. pontok). 
938 Ld. bővebben Blutman, 2013, pp. 323-324. 
939 Uo. 324. 
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tartalmaz” szóösszetételt használta, amelyet utóbb pontosítottak, így jelenleg az EUMSz. 
263. cikke már a „nem von maga után” kifejezést tartalmazza.940 Utóbbi szövegváltozatot 
nyelvtani alapon értelmezve az valóban jobban köti a tagállamokat, hogy 
visszaélésszerűen ne éljenek (egyébként felesleges) végrehajtási intézkedésekkel, 
amelyekkel elzárják a magánfeleket a semmisségi eljárás igénybevételétől. Ám 
álláspontom szerint továbbra is fennáll a végrehajtási intézkedések problémája. Erre 
egyéb szakirodalmi álláspontok941 is utalnak, így érdemes e kérdéskört egy-egy konkrét 
példán keresztül is megvizsgálni.  
 
Az EVÜ közzétételi határozatai kapcsán az uniós bírósági esetjog tisztázta, hogy ezen 
aktusok rendeleti jellegű jogi aktusok, de ügynökségi aktusként nem jogalkotási 
aktusok.942 Objektíven meghatározott helyzetekre alkalmazandó egyrészt a határozat, 
másrészt adott REACH-rendeleti rendelkezés által körülhatárolt, így általános és 
absztrakt módon meghatározható személycsoportottal szemben fejt ki joghatást.943 Végül 
a szállítói lánc egészére érvényes tájékoztatási kötelezettség fennállása miatt nem 
szükséges semmilyen további végrehajtási intézkedés a joghatás kiváltásához.944 
Szükségtelen volt tehát a személyes érintettség vizsgálata a már elemzett Bilbaína-
ügyben, hiszen azt a követelményt az aktusok ezen körénél a lisszaboni reformok 
eltörölték (ld. 4.3.2.3. pontot).  
Az uniós pénzügyi Hatóságok, mint ügynökégek az EUMSz. 290-291. cikkei alapján a 
normatív jellegű standardok előkészítésért felelnek, végső elfogadásuk pedig a Bizottság 
révén történik meg. Ezen elsődleges jogalapok és a megalkotásuk bemutatott 
eljárásrendje tükrében ezeket az aktusokat tekinthetjük olyan „rendeleti jellegű jogi 
aktusoknak”, amelyek általános hatályúak, de nem képezik a jogalkotási aktusok 
kategóriájának részét, standardként sem és végső formájukban bizottsági aktusként sem. 
Emellett a közvetlen érintettség meglétét annak fényében lehet vizsgálni, hogy a 
standardban foglalt követelmények „objektíven meghatározható helyzetekre 
alkalmazandóak-e, és általánosan és absztrakt módon meghatározott személycsoporttal 
szemben fejtenek-e ki joghatást”. Ezt a normatív jellegből fakadóan feltételezni kell. A 
Bizottság által rendeletben vagy határozatban kibocsátott standardot semmisségi 
eljárásban megtámadni kívánó magánfélnek így azt kell még bizonyítania, hogy a 
megtámadott aktus nem von magával végrehajtási intézkedést. Ennek tükrében aggályos 
az aktus megtámadhatóságát attól függővé tenni, hogy a standard egyes követelményei 
mennyire konkrét kötelezettségeket fogalmaznak meg a piaci szereplők számára, 
valamint annak további konkretizálására sort kerített-e a tagállami jogalkotó, ha 
egyébként a közvetlen érintettség adott foka a fél és a sérelmezett aktus között már 

                                                 
940 Az EUMSz. Rövidítésjegyzékben szereplő hatályállapotú változata már a „nem vonnak maguk után” szóösszetételt 
tartalmazza.  
941 A végrehajtási intézkedésekkal kapcsolatos dilemmákról ld. bővebben Foster, 2015, pp. 231-232. 
942 2013. március 7-i Bilbaína de Alquitranes, SA és társai kontra Európai Vegyianyag-ügynökség ítélet, 
EU:T:2013:106, 57. pontja. 
943 2013. március 7-i Bilbaína de Alquitranes, SA és társai kontra Európai Vegyianyag-ügynökség ítélet, 
EU:T:2013:106, 56. pontja. 
944 2013. március 7-i Bilbaína de Alquitranes, SA és társai kontra Európai Vegyianyag-ügynökség ítélet, 
EU:T:2013:106, 58-62. pontjai. 
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megállapítható. Egyértelmű, hogy e kérdéskör további tisztázása alapvetően csak az uniós 
bírósági esetjog révén történhet meg. 
 
Látszólag pozitív fejlődési irány az elsődleges jog módosítása, valamint az azt értelmező 
bírói esetjog, hiszen ezáltal könnyített a magánszemélyek közvetlen végrehajtással 
szembeni fellépési lehetőségén. Ugyanakkor az egyes uniós aktusok közötti terminológiai 
különbségek tisztázása csak elméletben történt meg. Ráadásul „a rendeleti jellegű 
aktusok, amely nem vonnak magukkal végrehajtási intézkedéseket” kifejezés pontosan 
azokra a piacfelügyeleti és piacszabályozási eszközökre utal, amelyek beékelődve az 
egyedi és normatív aktusok közé a közvetlen végrehajtás tekintetében várhatóan egyre 
nagyobb jelentőségre fognak szert tenni. Alapvető fontosságú lenne, hogy a bírói esetjog, 
de legfőképpen az uniós jogalkotó idővel egyértelműen tisztázza az ezekkel az aktusokkal 
szembeni jogvédelem kereteit. Látva ugyanis a közvetlen végrehajtás erősödését, vagy 
legalábbis a tagállami végrehajtás háttérbe szorulását, várható, hogy az uniós jogalkotó 
nem fog tartózkodni olyan „rendeleti jellegű” aktusok elfogadásától, amelyek közvetlen 
alkalmazásához egyértelműen nem kell végrehajtási intézkedéseket elfogadni. Ebben a 
tekintetben pedig idővel biztosítani kell az egységes jogvédelmi kereteket, függetlenül 
attól, hogy ilyen esetben a tagállamok hoznak-e másodlagos „végrehajtási 
intézkedéseket”. 
 
4.3.4. Összegzés 

Az uniós hatáskörök bővülése, a piaci és gazdasági viszonyok bonyolultabbá válása, 
legfőképpen pedig az állam nélküli belső piac kiépülése az eredeti integrációs 
viszonyokra kiépített jogvédelmi rendszer újragondolását teszik szükségessé. A dolgozat 
ezt a problémakört az eredeti vizsgálati tárgyát jelentő környezetvédelmi és versenyjogi-
fogyasztóvédelmi ágazati jelenségektől elkülönítetten dolgozta fel.  
A nem szektorspecifikus vizsgálatok kiindulópontja az uniós közszolgálati jog, amely az 
egyén számára biztosítandó eljárási jogosultságok fejlődésének egyik alapját képezte.  
A komplexebb gazdasági viszonyok, különösen az állam nélküli belső piac kiépülése az 
ügynökségek elterjedésével járt. Nehezen tűnik fenntarthatónak a megszorító jogvédelmi 
felfogás akkor, amikor az egyedi és bizonyos esetekben normatív aktusok meghozatalára 
feljogosított EU ügynökségek terjednek el, valamint amikor a korábban tisztán tagállami 
közigazgatási hatáskörök válnak uniós hatáskörré. Ebben a tekintetben ugyanis a 
megelőző közigazgatási eljárást, ami az uniós bírósági esetjog lazításának egyik oka volt, 
már külön erre létrehozott szervek folytatják le. Felmerül persze a kérdés, hogy aktusaik 
tekintetében fennállhat-e a (közvetlen) érintettség. Éppen ezért az ügynökségeket a 
dolgozat a kibocsátható aktusok típusai szerint vizsgálta, mert az EuB esetjogát 
ugyancsak meghatározó ún. Meroni-doktrína alapján hatáskörökkel való felruházásuk 
alapvető korlátja éppen a kibocsátott aktus jellege, hiszen tilos a széleskörű mérlegelést 
lehetővé tevő diszkrecionális hatáskörök átruházása. A hatékony piacszabályozás és 
piacfelügyelet ellátása viszont éppen az ilyen jellegű hatásköröket követelné meg. 
Alapvető probléma, hogy az ügynökségek jelenleg elsődleges jogi alapok nélkül, 
szerződésidegen szervekként műkődnek. Ugyanakkor a jogvédelem szempontjából 
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jelzésértékű, hogy a lényegileg egyetlen elsődleges jogi említésük azt rögzíti, hogy a 
harmadik személyre joghatással bíró aktusaikkal szemben a bírói jogvédelmet az EuB 
előtt biztosítani kell. Az ügynökségek szerepének érzékelhető felértékelődése mellett a 
jogvédelem jelentősége várhatóan tovább fog nőni. 
A normatív aktusokkal szembeni bírói jogvédelem dilemmái az ügynökségeken túl a 
lisszaboni reformokhoz kötődnek. Az elsődleges jog legutóbbi módosítása szerint a 
fellépni kívánó magánfélnek a végrehajtási intézkedéseket maguk után nem vonó 
rendeleti jellegű jogi aktusok megtámadásakor elegendő a közvetlen érintettség 
követelményének megfelelnie. Ám az aktusok ezen típusának egyértelmű körülhatárolása 
nehézségeket okoz a gyakorlatban.   
 
4.4. A közvetlen végrehatással szembeni jogvédelem dilemmái 

A Plaumann-teszt kialakulása, illetve a privilégizált felperesek keresetindítási jogának 
bírói kibővítése alapján a Plaumann-teszt a luxemburgi esetjognak azon részéhez tartozik, 
amelynek máig tartó megőrzése vélhetően az Európai Unió Bíróságának tudatosan 
alakított gyakorlatán alapszik. Ez a megfontolás – tekintettel a Plaumann-teszt uniós és 
tagállami jogvédelmet, a bírósági fórumrendszer különböző szintjei közötti 
funkciómegosztást, valamint az egyéni igényérvényesítés keretrendszerét meghatározó 
jellegére – mélyebb elemzés tárgyát kell képezze, amely akár az Európai Unió 
Bíróságának jövőbeni szerepfelfogására is képes rávilágítani. 
 
4.4.1. Az ágazati jogvédelem sajátosságai és az ágazati jelleg elvesztése 

4.4.1.1. Egyes jogosultságok szektor-semleges elsődleges jogi elismerése 

Ahogy a jogfejlődés útját illetően bemutattam, az egyes eljárásjogi jogosultságok és az 
eljárásjogi garanciarendszer elemei többnyire a bírói esetjogban tűntek fel, amelyet idővel 
a közösségi, majd az uniós jogalkotó is elimert másodlagos, bizonyos esetekben pedig 
elsődleges jogforrásokban is. Meghatározó ebben a tekintben a versenyjog és annak 
alágazatai voltak, de jelen elemzés nem kívánja azt sugallni, hogy pusztán egy ágazat 
határozta volna meg a közvetlen végrehajtással kapcsolatos garanciarendszer bírói 
kiterjesztését. Meghatározó szerep jutott más ágazatoknak is, valamint szektor-semleges 
integrációs jelenségeknek is, így például a közösségi, majd uniós közszolgálati jog 
kialakulásának.  
 
Amint látni fogjuk, számos eljárási jogosultság elszakadt az eredetileg ágazati 
rendelkezésektől, amely fejlődési ív meghatározó lehet abból a szempontból, hogy a 
jogok univerzális – ebben a tekintetben ágazatoktól független alkalmazási kereteinek 
megjelenése – nem teszi-e szükségessé a jogvédelem hasonló irányú újragondolását. 
Ennek alapjául az szolgálhat, hogy az ágazati kötődés megszűnése mellett egyértelmű a 
három nem szektorspecifikus integrációs jelenség példáján a közvetett végrehajtás 
rovására a közvetlen végrehajtás jelentőségének növekedése. 
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Az integráció kezdeti szakaszában meghatározó szerepe volt a meghallgatás jogának, 
amely nem is pusztán a kartelljog területéhez kötődött, hanem már a közösségi 
közszolgálati jogban is megjelent az Alvis-ügy révén. Majd a Transocean Marine Paint-
ügyben a meghallgatás jogának megsértése miatt már az Európai Bizottság határozatának 
érvénytelenségét mondta ki a Bíróság, amely azzal is összefüggésben van, hogy a 
klasszikus értelemben vett tagállami felfogáshoz képest a Bíróság másképp, sok 
szempontból szigorúbban értékeli az egyes eljárási hibákat.945 Említésre méltó, hogy az 
Ismeri-ügyben a jogalkalmazó a meghallgatás követelményét az Európai 
Számvevőszékkel szemben is megállapította.946 Visszautalva a Transocean Marine Paint-
ügyre a Bíróság egyértelművé tette, hogy a meghallgatás joga olyan általános 
követelmény, amelyet minden közösségi intézmény  döntéshozatali eljárására alkalmazni 
kell.947 
 
Utóbb ezt egészítette ki a transzparencia követelménye, valamint az iratbetekintés joga. 
A kartelljogban a 17/62. sz. rendelet intézményesítette a meghallgatási jogot. Majd az 
Elsőfokú Bíróság a Hercules Chemicals-ügyben lefektette, hogy a Bizottságnak a 
vizsgálata során a terhelő és enyhítő körülményeket alátámasztó teljes iratanyagot 
rendelkezésre kell bocsátania, valamint a fegyveregyenlőség elve is azt követeli meg, 
hogy az érintett vállalkozások ugyanolyan módon ismerhessék meg az eljárás alapjául 
szolgáló iratokat, mint az Európai Bizottság.948 Azzal, hogy az Eljárási rendelet beépítette 
ezt a jogot, idővel e jog elveszítette versenyjogi kötődését és az elsődleges jognak is része 
lett. Ezt az önállósodási folyamatot már jelezte az is, hogy a szakvélemény kibocsátáshoz 
kötődő ügynökségi modellben is megjelent az uniós szintű élelmiszer-felügyelet 
követelményei kapcsán. 
 
Ma már az EUMSz. 156. cikke szerint az Unió intézményei, szervei és hivatalai munkájuk 
során a nyitottság elvének lehető legnagyobb tiszteletben tartásával járnak el. Az Alapjogi 
Charta 42. cikke szerint bármely uniós polgár, valamint valamely tagállamban 
lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi 
személy jogosult hozzáférni az Unió intézményeinek, szerveinek és hivatalainak 
dokumentumaihoz, függetlenül azok megjelenési formájától. Ezt tovább részletezi a 
megfelelő ügyintézéshez való jog részeként az Alapjogi Charta 41. cikk (2) bekezdésének 
c) pontja azzal a mindenki számára biztosítandó joggal, hogy az őt hátrányosan érintő 
egyedi intézkedések meghozatala előtt meghallgassák, valamint a személyére vonatkozó 
iratokba betekinthessen. Ez utóbbi jogosultságok természetesen nem gyakorolhatóak 
korlátlanul. Az elsődleges jog elvárja a közvetlen végrehajtás során a transzparencia 
követelményének biztosítása mellett az adatvédelem garantálását is. Az EUMSz. 16. 

                                                 
945 Saurer ennek kapcsán tért ki arra, hogy az Eurőpai Unió Bírósága előtt az utóbbi időszakban követett szigorúbb és 
kiterjesztőbb közgazdasági vizsgálatnak való alávetés egyértelmű velejárója volt, hogy az eljrási hibákat szigorúbban 
ítéli meg a bírói esetjog, amely nem pusztán a semmisségi eljárásokra terjed ki, hanem az EUMSz. 340. cikke szerinti 
kártérítési esetekre is (ld. bővebben Saurer, 2014, pp. 253-257.). 
946 Ismeri ítélet, C-315/99, EU:C:2001:391, 40. pontja. 
947 Ismeri ítélet, EU:C:2001:391, 28. pontja (ld. bővebben az ítélet elemzését Saurer, 2014, p. 232.). 
948 Hercules Chemicals kontra Bizottság ítélet, EU:T:1991:75, 54., 83. pontok. 
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cikke, valamint az Alapjogi Charta 8. cikke szerint mindenkinek joga van a rá vonatkozó 
személyes adatok védelméhez.  
 
A szektorális szabályozástól való elszakadásra egyértelmű példaként szolgál az egykor 
egyedülálló indokolási kötelezettség. Az EUMSz. 296. cikk (2) bekezdése szerint a jogi 
aktusoknak indokolást kell tartalmazniuk, és azokban utalni kell minden olyan javaslatra, 
kezdeményezésre, ajánlásra, kérésre vagy véleményre, amelyet a Szerződések előírnak. 
Az Alapjogi Charta 41. cikk (2) bekezdése szerint mindenkinek joga van arra, hogy ügyeit 
az Unió intézményei, szervei és hivatalai részrehajlás nélkül, tisztességes módon és 
ésszerű határidőn belül intézzék. Ezen belül a bekezdés c) pontja alapján a megfelelő 
ügyintézéshez való jog magában foglalja az igazgatási szervek azon kötelezettségét, hogy 
döntéseiket indokolják. E kötelezettséget is a kartelljogi, valamint a fúziókontrollhoz 
kapcsolódó korábbi esetek formálták.949 
 
Témánk szempontjából a leglényegesebb elemként az elsődleges jogban 
intézményesítették a hatékony jogorvoslathoz való jogot is. Az Alapjogi Charta 47. cikke 
visszatükrözi a szubjektív jogvédelmi megközelítést, mivel a bíróság előtti hatékony 
jogorvoslathoz való jogot alapvetően azok számára nyitja meg, akiknek az uniós jogban 
biztosított jogait és szabadságait megsértették. Persze ez a kérdéskör nagyságrendekkel 
összetettebb, hiszen az ágazati szakpolitikai szinten a harmadik felek eljárásba történő 
bevonása, majd eljárásjogi értelemben vett alanyi jogokkal való felruházása magán 
hordozta a versenyjogi terület jellegzetességeit. Ugyanakkor az Aarhusi Egyezmény 
bemutatott átültetése, illetve annak jelenlegi kudarca uniós szinten egyértelművé teszi, 
hogy az uniós jogalkotónak is hasonló dilemmákkal kell megküzdenie, mint a 
tagállaminak.  
 
A Bíróságnak a semmisségi eljárások kapcsán kialakított esetjogi követelményrendszere 
egyértelműen dilemmákat vet fel. A zárt csoporthoz tartozás követelményét kevesen 
tudták teljesíteni. Ennek megítélését tovább árnyalta, hogy az aktus milyen formában 
került elfogadásra és a piacszabályozási szerepe során mennyiben volt rendeleti formában 
elfogadott valódi (egyedi) határozatnak tekinthető. A közvetlen érintettség megítélése 
tekintetében döntő jelentőségű az, hogy a hatás mennyiben pusztán elméleti jellegű, 
valamint azt mennyiben befolyásolja a tagállamok által kibocsátott további aktus, illetve 
a tagállamok e körben gyakorolható mérlegelési jogkörének a terjedelme. 
 
Azon területeken, ahol az EuB döntéshozatalát a Bizottság hatósági jellegű eljárása előzte 
meg, és a „harmadik” felek azonosítására ezáltal mód volt, a bírói esetjog idővel 
egyértelműen lazított az említett Plaumann-követelményeken, előtérbe helyezve az 
eljárási értelemben vett jogok szubjektív jogsérelmét. Így a kartelljog területén az említett 
követelmények teljesítését idővel függetlenítette attól, hogy a fellépni szándékozó 
magánfél ténylegesen igénybe vette-e a számára biztosított eljárási jogokat. A 

                                                 
949 2000. március 15-i Cimenteries CBR és társai kontra az Európai Közösségek Bizottsága ítélet, T-25-104/95 
egyesített ügyekben hozott ítélet, EU:T:2000:77, 4725. pontja; Bertelsmann AG és Sony Corporation of America ítélet, 
EU:C:2008:392, 166. pontja; 2005. szeptember 22-i Suproco ítélet, T-101/03, EU:T:2005:336, 20. pontja. 
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fúziókontroll esetén a közigazgatási eljárásban való részvétel jelentősége idővel 
marginalizálódott, és a piaci helyzet jelentős mértékű befolyásolása vált meghatározóvá. 
Hasonlóképpen történt az állami támogatások területén is versenytársi fellépésnél, míg 
kedvezményezettek esetén a támogatás kellőképpen konkrét formája volt döntő. 
Érdekképviseleti szervek fellépéséhez főszabály szerint ragaszkodott ahhoz, hogy az 
érdekképviseleti szervezetek tagjainak közvetlen és személyes érintettsége legyen meg, 
vagy a szubjektív jogsérelem a szerv tekintetében álljon fenn. A dömpingellenes vám 
tanácsi rendeleti formában való elfogadásához − bár a köztes aktusok formája továbbra 
is határozat − mindig fel kellett tárni a rendeleti jelleg meglétét. Gyártói és exportőri 
esetben nem volt különösebben kérdéses a személyes érintettség megléte a címzetti 
jogállás miatt, ugyanakkor importőrök esetén ismét a piaci helyzet megfelelő mértékű 
érintettségét követelte meg a Bíróság, panaszosok esetében pedig visszautalt az eljárási 
részvétel meglétére és ismét a piaci helyzet együttes érintettségére is. 
 
Amennyire ambíciózusnak bizonyult az uniós bírói esetjog versenyjogi tekintetben, 
annyira nem változtatott korábbi hozzáállásán az EuB a környzetvédelmi területen. Az, 
hogy az Aarhusi-rendelet nem felel meg maradéktalanul az aarhusi követelményeknek, 
kevéssé okozhat meglepetést annak tükrében, hogy ez a fajta objektív jogvédelmi célzat 
teljesen idegen a Bíróság több évtized alatt kifejlesztett jogfelfogásától. Ugyanakkor ez 
nem azt jelenti, hogy az Uniónak ne kellene megfelelnie a kapcsolódó vegyes 
egyezményből fakadó nemzetközi követelményeknek, akár a szubjektív jogukban 
megsértettek, legfőképpen pedig a tágabban értelmezett környezeti ügyekben az objektív 
jogvédelmet ellátó „érintett nyilvánosság” szervezeti fellépésének biztosításával. 
Ráadásul az is érzékelhető, hogy további akadályt okoz – akárcsak egyes vizsgált 
tagállamoknál – a „környezeti ügyeknek” tekinthető esetek megragadása is. 
 
Akárcsak tagállami szinten a különböző ágazatok különböző jogvédelmi mércéket, ezen 
belül pedig a felperesi jogállás és a fellépés különböző kritériumait követelik meg és 
teszik lehetővé, figyelemmel arra, hogy a kapcsolódó ágazati (pl. aarhusi) követelmények 
olyan absztrakt elvárásokat is megfoglamaznak, mint a „széleskörű hozzáférés”. 
Egyértelmű, hogy a közvetlen végrehajtás során intézményesített eljárási jogok 
megsértésére alapított fellépés bizonyos ágazatokban átalakította a Plaumann-teszt 
szigorú követelményrendszerét. A szigorú követelményrendszertől való eltérést illetően 
azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az Alapjogi Charta, valamint az Emberi 
Jogok Európai Egyezménye milyen követelményeket támaszt ebben a tekintetben. 
 
4.4.1.2. Az Alapjogi Charta és az Emberi Jogok Európai Egyezménye 

Amint a fentiekben már utaltam rá, idővel az elsődleges jog is elismert egyes eljárási 
jogosultságokat. E kérdéssel összefüggésben szükséges az Alapjogi Charta, valamint az 
Uniónak az EJEE-hez való csatlakozása fontosságát is hangsúlyozni. Az Alapjogi Charta 
elfogadása a közvetlen végrehajtással kapcsolatos eljárási garanciák és jogosultságok 
érvényesítése szempontjából − azok szektoriális érvényesülésén túlmutató jelleggel – 
kiemelkedő jelentőséggel bírt. Ám a közvetlen végrehajtással kapcsolatban általános 
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követelményként megfogalmazott „megfelelő ügyintézéshez való jog” nem 
kényszeríthető ki egyénileg. Az Európai Unió Bírósága több döntésében is közvetlenul 
foglalkozott már a Charta 41. cikkével.950 A „megfelelő ügyintézéshez való jog” alapján 
minden személy ügyét részrehajlás nélkül, tisztességesen, ésszerű időn belül kell 
elintézni. Ez a jog magában foglalja a meghallgatás, az iratbetekintés, a nyelvhasználat 
jogát, az eljaró szervek indokolási kötelezettségét döntéseik meghozatala során, és 
jóvátételi kötelezettségüket a feladatuk teljesítése során okozott károkért. 
Következésképpen ez a jogosultság a modern közigazgatási eljárás 
minimumkövetelményeit foglalja egybe, azonban egyes elemei további kidolgozást 
igényelnek.951 
 
Az általános kikényszeríthetőség kapcsán további kérdéseket vet fel az Alapjogi 
Chartának az alkalmazási körét meghatározó 51. cikke. A jó közigazgatáshoz való jogot 
képező, a fenti jogosultságokra az Európai Unió intézményeivel, szerveivel, hivatalaival 
szemben lehet hivatkozni. Ugyanakkor az alkalmazási kör szabályozása alapján a 
tagállamok is címzettjei a Charta rendelkezéseinek, amennyiben az EU jogát (közvetett 
módon) hajtják végre. Ebben a tekintetben jelen munkában tárgyalt mindkét tartalmi 
egység olyan jogintézményeket vizsgál, amelyek alkalmazásakor érvényesíteni kell az 
Alapjogi Charta rendelkezéseit. Egyes kiterjesztő álláspontok szerint a Charta helyes 
alkalmazása során mellőzni kell a közvetlen és közvetett végrehajtás megkülönböztetését, 
ezért a Charta követelményeit a „túlcsordulási hatásból” (spillover effect) fakadóan a 
tagállami közigazgatásnak is maradéktalanul be kell tartania.952 
 
Hasonlóképpen felvetődik a kérdés, hogy kifejezetten a közvetlen végrehajtás 
tekintetében mennyiben érvényesíthetőek az EJEE-nek rendelkezései, valamint az EJEB 
által kidolgozott esetjog megállapításai. Ezek alkalmazása kétségtelenül újabb lendületet 
adna az eljárásjogi garanciák érvényesítésének. Ugyanakkor az Európai Unió Bírósága 
2014 decemberében kiadott véleményében azt is egyértelművé tette, hogy „az Európai 
Uniónak az EJEE-hez történő csatlakozására irányuló megállapodás (a testület elé 
beterjesztett) tervezete nem egyeztethető össze az uniós jog rendelkezéseivel”.953  
 
Pusztán a Plaumann-teszthez kapcsolódó általános esetjog alapján nehezen lehetne 
egyértelműen megállapítani az Alapjogi Charta 47. cikkének sérelmét, amely a bíróság 
előtti hatékony jogorvoslathoz való jogot azok számára kívánja biztosítani, akiknek az 
Unió joga által biztosított jogait és szabadságait megsértették. Craig kifejezetten a 47. 
cikk megszövegezéséhez kapcsolódó előkészítő dokumentumokra utal vissza annak 

                                                 
950 2002. januar 30-i max.mobil kontra Bizottsag ítélet, T-54/99, EBHT, EU:T:2002:20, 48. pontja; Bizottsag kontra 
max.mobil ítélet, C-141/02. P, EU:C:2005:98, 59., 65. pontjai; 2005. julius 13-i Sunrider kontra OH IM ítélet, T-
242/02, EBHT, EU:T:2005:284, 51. pontja. 
951 A megfelelő ügyintézéshez való jog egyéni kikényszeríthetőségének hiányáról ld. bővebben Szegedi László: Az 
Európa Tanács jó közigazgatásról szóló ajánlásának magyar szövegéhez, Pro Publico Bono, 2011/1. szám (b), 105-
108, pp. 107-108. 
952 Galetta, Diana-Urania: Inhalt und Bedeutung des europaischen Rechts auf eine gute Verwaltung, Europarecht, Vol. 
42, 2007, 57-81, p. 59. 
953 Az Európai Unió Bíróságának 2014. december 18-i véleménye az Európai Uniónnak az Emberi Jogok Európai 
Egyezményéhez történő csatlakozására irányuló megállapodás tervezetéről (Ref.No. 2/13.), Online elérhető. 
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kapcsán, hogy az EuB-nak lehetősége lenne kiterjesztő módon értelmezni a fellépési 
követelményeket a semmisségi eljárásban, de a Konvent, majd pedig az EUMSz. 263. 
cikk (4) bekezdéséhez kötődő megjegyzések alapján elenyészőnek tartja annak 
valószínűségét, hogy az EuB így tegyen.954 
 
4.4.2. Szakpolitikáktól független jogvédelmi jellegzetességek 
 
Túl a szektor-specifikus jogvédelmi kihívásokon, a közvetlen végrehajtás egyre inkább 
teret nyer a közvetett végrehajtás hátrányára. Ugyanakkor a közvetlen jogviszony 
létrejötte valamely integréciós intézmény, szerv és egy tagállami állampolgár között 
sokkal régebb múltra tekint vissza, ahogy azt az uniós közszolgálati jogvitákkal 
összefüggésben láthattuk. A közvetlen végrehajtás igazi előretörése, amikor akár egyedi, 
akár normatív aktusok közvetlen joghatást válthatnak ki az egyénekkel szemben, az 
ügynökségek súlyának számottevő megerősödéséhez kötődik. 
 
4.4.2.1. A közszolgálati jog, mint az uniós jogvédelem úttörője 

A saját „köszolgáival” szembeni jogviták megoldásakor az akkori EK-nak szembe kellett 
néznie azzal a dilemmával, hogy az alapvetően gazdasági súlypontú integráció nem 
korlátozódhat a gazdasági értelemben vett jogoket és kötelezettségeket érintő 
döntéshozatalra. Az integráció kezdetén kialakult bírói esetjog még visszanyúlt az eredeti 
tagállami gyökerekhez, ugyanakkor ez a terület szolgálja – a már említett ágazati példák 
mellett – az egyik legegyértelműbb példáját annak, hogy az eredetileg a bírói gyakorlat 
révén elismert eljárási jogok és garanciák miképp kerültek át a másodlagos, majd 
bizonyos eseteken az elsődleges jogforrásokba. E jogosultságok közé tartozik a 
meghallgatás, az iratbetekintés joga, az indokolási kötelezettség elismerése. Persze 
szerepet kapott az is, hogy adott jogosultságok intézményesítése, jelentőségük jogi 
eszközökkel való elismerése során meddig jutott el az EK. Ennek egyik példája lehet a 
meghallgatáshoz való jog tekintetében a közszolgálati kötődésű Alvis-ügy, valamint a 
kartelljogi Transocean Marine Paint-ügy, hiszen ez utóbbiban az Európai Bizottság a 
meghallgatás jogának megsértése miatt már határozatának érvénytelenségét mondta ki. 
 
A köszszolgálati ügyekhez kapcsolódó bírói esetjog értelemszerűen nem tört meg 
semmiféle ágazati kötődést, hiszen az eleve nem állt fenn az alapvető fontosságú ítéletek 
meghozatalakor. Ugyanakkor az eljárási jogok elismerésében fontos szerepe volt ennek 
a területnek. Emellett meg kell említeni e jogviták kihatását az Alapjogi Charta közvetlen 
alkalmazásának egyértelmű kiszélesítésére, valamint általában véve az alapvető jogok 
uniós bíróságok előtti érvényesítésére. Utóbbi kérdéskör – hasonlóan az ágazati 
jogvédelem kapcsán felvetett dilemmákhoz – elvezet ahhoz a kérdésig, hogy az Alapjogi 
Charta és az EJEE utóbb milyen hatást válthat ki az uniós igazságszolgálatatási fórumok 
működésében. 
 

                                                 
954 Ld. bővebben Craig, 2012, pp. 318-319. 
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A közszolgálati jogviták tekintetében is megragadható volt ugyanakkor egyfajta 
univerzálódás, hiszen – ahogy az a korábban bemutatott esetjogban is érzékelhető volt – 
az egyes közszolgálati követelmények alkalmazási köre szükségszerűen bővebb 
értelmezést nyert a bírói gyakorlatban az expressis verbis a másodlagos jogforrások által 
le nem fedett jogviszonyokra és jogvitákra való alkalmazásuk révén. Az univerzálódás, 
valamint a jogterület specialitásából fakadó igények révén megtörtént az uniós szintű 
bírói fórumok szétválása is, amelynek eklatáns példája a Közszolgálati Törvényszék 
létrejötte.  
 
4.4.2.2. Ügynökségek, aktusaik és a jogvédelem 

Az uniós ügynökségek létrejötte az integráció kezdetekor fennálló szervezeti rend és 
döntéshozatali mechanizmusok egyfajta terebélyesedéseként fogható fel. Ennek oka az 
integráció kiszélesedése, ahogyan az egyre újabb szakpolitikai ágazatokra terjed ki és 
egyre intenzívebb eszközökkel lép fel az integráció megvalósítása céljából. 
 
Alapvető probléma e kiszélesedés és elmélyülés folyamatában, hogy az elsődleges jogban 
a kapcsolódó hatáskör- és feladatmegosztás, valamint az azt értelmező bírósági esetjog 
változtalan maradt, holott az integrációs politikai célok egyre inkább olyan fellépési 
formákat követelnek meg, amelyek nem szerepeltek az alapító atyák elképzelései között. 
Bár az EK a legtöbb integrációs válságra újabb és újabb intézmények és szervek 
létrehozásával regált, egyértelmű volt a végrehajtási deficit. Az ügynökségek elterjedése 
ellenére az elsődleges jog nem rendelkezik tevékenységükről, és legalapvetőbb működési 
rendjükről sem. A közvetlen végrehajtás további erősödésével, – amely révén az uniós 
szereplő és az uniós polgár közötti közvetlen viszony egyre gyakrabban jöhet létre – 
értelemszerűen felerősödik az ügynökségi aktusokkal szemben is a jogvédelem 
jelentősége. 
 
A kialakult Meroni-doktrína évtizedeken keresztül meghatározta, hogy a „Szerződések 
őreként” és az acquis végrehajtásáért felelős szervként az Európai Bizottság milyen 
korlátok között ruházhatja át – elsősorban a piacszabályozás és piacfelügyelet 
tekintetében – egyes feladat és hatásköreit. Ez a fajta szervezeti változás azért okozott 
aggályokat a demokratikus legitimáció szempontjából, mivel a tagállamok a meghatározó 
jogeleméleti felfogás szerint a közhatalom gyakorlásának jogát a (korábbi) Közösségekre 
csak annyiban ruházták át, amennyiben olyan közösségi szervek és intézmények járnak 
el, amelyeket az általuk megkötött Szerződések is intézményesítenek, így a szükséges 
demokratikus legitimációval bírnak. Ennek okán a doktrína lefektette a delegálás 
legfontosabb szempontjait. Ennek központi eleme a diszkrecionális hatáskör 
átruházásának tilalma volt. Már az eredeti Meroni-ítélet elfogadásakor is egyértelmű volt, 
hogy demokratikus követelmények közül annak van meghatározó jelentősége, ha 
jogorvoslati lehetőséget biztosítanak az ügynökségi aktusokkal szemben. Jelzésértékű, 
hogy végül egyedül ezt a követelményt építették be az az elsődleges jogi rendelkezések 
közé. 
 



 202 

A Meroni-követelmények megújított értelmezése kibővítette a delegáció lehetőségét. 
Egyértelművé tette a Bíróság, hogy az Európai Bizottságtól eltérő uniós szervek is 
lehetnek a hatáskör-átruházás címzettjei, amennyiben azok uniós jogalkotó által 
létrehozott olyan uniós jogalanyok, amelyeknek az átruházásból adódó hatáskörét 
behatárolják az uniós jogból fakadó különböző kritériumok és feltételek. Emellett 
kimondta, hogy a fennálló elsődleges jogi jogvédelmi keretek között az „Unió szervei, 
hivatalai” általános hatályú aktusokat fogadhatnak el. Ugyanakkor azt is egyértelművé 
tette, hogy az EUMSz. 290. és 291. cikkei azt határozzák meg, hogy melyek lehetnek a 
Bizottság normaalkotásának keretei, de az ügynökségek tekintetében ezt speciális 
jogalapon rendezi az uniós jogalkotó. Így az EUMSz. 114. cikke megfelelő jogalapot 
kínál a konkrét ügyben vitatott piacfelügyeleti intézkedések meghozatalához. A 
bemutatott jogesetek alapján látszik, hogy egyértelműen az ügynökségi tevékenység 
keretrendszere, valamint az azzal szembeni jogvédelem került a figyelem középpontjába, 
hiszen e szakosított szervek működése az ügynökség-alapítási láz közepette egyre több 
dilemmát vet fel. 
 
Ez a rendszer óvatosan, de máig próbálja fenntartani az integrációs szervezeti 
berendezkedés eredeti status quo-ját. Ugyanakkor a belső piac nem feltétlenül marad 
működőképes e szervezeti rendben. Az integráció, – még ha most úgy tűnik is, hogy a 
további lépcsőfokokat egyre inkább a válságkezelés kényszere, nem pedig a kiérlelt 
politikai akarat határozza meg –, meg fogja követelni a gyors és hatékony fellépés 
lehetőségével felruházott uniós szintű hatóságok eljárását éppen az uniós szintű 
válságjelenségek kezeléséhez. Ennek útja nem a Meroni-doktrína további értelmezése 
vagy egyes elsődleges jogi normák (ld. 114. cikk jogalapként) alkalmazási körének 
végletekig történő kibővítése lesz, hanem a megfelelő elsődleges jogi alapok lefektetése 
az ügynökségi működés számára. 
 
4.4.2.3. A normatív aktusokkal szembeni jogvédelem 

A közvetlen végrehajtás körében a normatív aktusokkal szembeni jogvédelem 
különlegességét az adja, hogy miképpen sikerült az uniós jogalkotónak és 
jogalkalmazónak az egyébként a tagállamok közigazgatási szervezetrendszerében is 
szükségszerűen meglévő felhatalmazáson alapuló jogalkotással kapcsolatos jogvédelmi 
dilemmákat feloldani.  
 
Jelzésértékű módon a Plaumann-követelmények lazítását a lisszaboni reformok után az 
elsődleges jogi keretek megváltozatásával legelőször a normatív aktusok tekintetében 
vállalták fel. Érthető ez a választás, hiszen a közvetlen végrehajtás erősödésével éppen 
ezek azok az aktusok, amelyek a jogalkotási és az egyedi aktusok közé ékelődve talán a 
legnagyobb szerepet kapják a belső piac felügyelete és szabályozása során, hiszen a 
felvázolt tendenciák ellenére az egyedi aktusokkal megvalósuló hatósági jogalkalmazó 
tevékenység még mindig ritkaság az uniós szinten. 
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A normatív aktusokkal szembeni jogvédelem így szükségszerűen visszavezethető a 
szektor-specifikus jogvédelmi megállapításokra is, hiszen egyértelmű, hogy bizonyos 
szektor-specifikus vívmányok, az aktusokkal szembeni jogvédelem kiterjesztése egyúttal 
a normatív aktusokra is vonatkozott, amelynek alkalmazási köre idővel teljes 
alágazatokra (ld. dömpingellenes eljárások) terjedt ki.  
 
4.4.3. A Plaumann-teszt értékelései és jövője 

A Plaumann-teszt máig tartó alkalmazásának magyarázatai visszautalhatnak az integráció 
fejlődésének egyes jellegzetességére, az EuB jövőbeni szerepfelfogására, valamint az 
ezzel kapcsolatos dilemmákra.  
 
4.4.3.1. Az érintettségi korlátok jogelméleti értékelései 

Az elsődleges jog módosításához fűződő ambivalens viszony alapján a jogirodalomban 
felvetették a racionális választás, valamint a historikus institucionalizmus elméletének 
alkalmazását az EuB hozzáállásának magyarázataként.  
A racionális választás elméletének institucionalista megközelítése alapján az EuB csak 
abban az esetben lép fel aktivista módon, amennyiben arra saját léte szempontjából külső 
szereplők, így a Tanács, az Európai Bizottság, az Európai Parlament, legfőképpen pedig 
a tagállamok ösztönzik.955 Bár az elsődleges jog kapcsolódó rendelkezésének legutóbbi 
újraszabályozásakor nem iktatták ki a személyes és közvetlen érintettséget a nem-
privilegizált felperesek perképességének feltételei közül, ugyanakkor ez nem egyértelmű 
kifejezése annak, hogy az EuB ne lenne képes kifejezetten aktivista módon, akár az uniós 
jogalkotó helyett fellépni. Jelzi ezt az elsődleges jog meglévő kereteinek átlépése a 
Csernobil-ítélet kapcsán, valamint a másodlagos jog még el nem fogadott aktusainak 
egyfajta kipótolása a szlovák barnamedve ügyben hozott ítéletben.  
 
A historikus institucionalizmus útján bemutatható, ahogyan az EuB – leválva az 
intézményalapítói (Szerződések megszövegezőinek) akaratról – képes saját érdekeinek 
megfelelően fellépni, amelyet alátámasztanak az EuB aktivista szerepfelfogásában hozott 
ítéletek, a közvetlen hatály doktrínájának kidolgozása.956 Az intézményi önérdek 
érvényesítésének lehetőségét több szerző álláspontja mellett alátámasztja az EuB esetjoga 
is. Rasmussen az integráció kezdeti évtizedeinek tapasztalatait, valamint a kapcsolódó 
luxemburgi ítélkezési gyakorlatot elemzve a Plaumann-teszt (az akkori EGK-Szerződés 
176. cikkének megszorító értelmezése) fenntartása mögött az EuB azon szándékát 
feltételezi, hogy az hosszabb távon fellebbviteli bíróságként kíván eljárni, így a teszt 
alkalmazásával megszűri az egyes ügyeket, azok egy részét tudatosan meghagyva a 
tagállami bíróságoknak.957 Ezt a szándékot többek között az EuB tehermentesítése 

                                                 
955 Eliantonio, Mariolina: From Plaumann, Through UPA and Jégo-Quéré, to the Lisbon Treaty: The Locus Standi of 
Private Applicants Under Article 230(4) EC Through a Political Lens (January 21, 2010), Maastricht Faculty of Law 
Working Paper , Vol. 5(13)2009, Online elérhető, p. 9; Rasmussen, Hjalte: Why is Article 173 Interpreted against 
Private Plaintiffs? European Law Review, Vol. 5, 1980, 112-127, pp. 117-118. 
956 Eliantonio, 2009, p. 10.  
957 Ld. bővebben Rasmussen, 1980, pp. 122-127. 
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céljából az előszűrői szerepkört betöltő Elsőfokú Bíróság (Törvényszék) hatáskörének 
folyamatos bővülése is igazolja.958 Hasonlóképpen több mint három évtized elteltével a 
Plaumann-teszt elleni lázadás elbukása kapcsán felsorolt érvek alapján viszonylag 
egyszerű arra a következtetésre jutni, hogy változatlanul erős az arra irányuló törekvés, 
hogy a jogvédelem elsődleges szintjét a tagállami bíróságok adják az EuB előtti közvetlen 
fellépés helyett.959  
 
További jogirodalmi vélekedések szerint az EuB elsősorban az Európai Bizottság policy 
jellegű döntéseinek felülvizsgálatától tartózkodik, mivel nem rendelkezett megfelelő 
erőforrásokkal a Plaumann-teszthez leginkább kötődő közös agrárpiaci ügyek 
elbírálásakor.960 Ezzel szemben a dömpingellenes-, versenyjogi-, valamint állami 
támogatásokkal kapcsolatos ügyekben az Európai Bizottság uniós versenyhatósági 
szerepköre miatt az EuB kiterjesztőbb elismerési gyakorlatot követ, mivel az esetleges 
panaszosokat és a harmadik szereplőket már eleve bevonhatják az előzetes eljárásokba.961  
 
Felmerül annak a lehetősége is, hogy a Plaumann-teszt fenntartásának az oka – 
függetlenül az integráció kezdetén született bírói állásfoglalásoktól – az, hogy az 
elsődleges jog, a Szerződések jellegüket tekintve máig nemzetközi egyezmények, 
amelyek főszabály szerint nem biztosítanak az egyén számára ilyen formában egyénileg 
kikényszeríthető jogokat. Ebben a tekintetben az egyén megmaradt a nemzetközi jog 
klasszikus keretei között annak tárgyaként, de semmiképpen sem alanyaként.962 
Ugyanakkor az előzetes döntéshozatali eljárásokkal, a közvetlen hatály, valamint a Costa 
kontra E.N.E.L.-ítéletben a közösségi jog elsőbbségének elismerésével a közösségi 
jogrendet speciális jogrendként intézményesítették. 
 
Ugyancsak Rasmussen álláspontja szerint a közösségi politikák kapcsán megszületett 
kompromisszumok, valamint azok írásba foglalása során az általános hatályú aktusok és 
a rendeletek megtámadhatósága veszélyeztetné a közösségi politikák megvalósítását.963 
Ezt a vélekedést azonban nem támasztja kellőképpen alá az esetjog, hogy miért éppen a 
rendeletek tekintetében kellene kizárni a megtámadás lehetőségét a nem privilégizált 
felperesek számára, szemben az egyedi határozatokkal.964 
 

                                                 
958 Ld. bővebben Villányi József: Az EUMSz. 254-257. cikkeinek magyarázata, In: Osztovits András (szerk.): Az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés magyarázata, Complex Kiadó, Budapest, 2011, 2896-2925, pp. 2906-09.; 
Lenaerts, 2007, pp. 1650-1658. 
959 Ld. bővebben Pilafas, Christos: Individualrechtschutz durch Nichtigkeitsklage nach EG-Recht – Unter besonderer 
Berücksichtigung des Wettbewerbsrecht, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2006, p. 256. 
960 Ld. bővebben Kende-Szűcs-Jeney (szerk.), 2007, p. 705.  
961 Ld. bővebben Tóth Tihamér: Az Európai Unió vesrnyjoga, Complex Kiadó, Budapest, 2007, p. 605.; Kende-Szűcs-
Jeney (szerk.), 2007, p. 705.; Whish, 2010, pp. 242-281. 
962 Pilafas idézi Harlow elképzelését a fenntartás indokai körében: Ld. Harlow, Carol: Towards a Theory of Access for 
the European Court of Justice, Yearbook of European Law, Vol. 12(1)1992, 213-248, p. 213. (idézi Pilafas, 2006, pp. 
253-254.). 
963 Ld. bővebben Rasmussen, 1980, p. 120. 
964 Pilafas idézi Wegmann álláspontját: Ld. Wegmann, Manfred: Die Nichtigkeitsklage – Privater gegen die 
Normativakte der Europäischen Gemeinschaften, Duncker-Humbolt Verlag, Berlin, 1976, p. 175. (idézi Pilafas, 2006, 
p. 256.). 
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4.4.3.2. A közvetlen végrehajtás jogvédelmi kérdéseinek értékelése  

A demokratikus deficit, mint az Európai Unió működésével szemben régóta felvetett 
probléma, nem feltétlenül csak az egyes uniós intézmények közvetlen 
elszámoltathatóságának hiányában mutatkozik meg, hanem az uniós aktusok 
felülvizsgálhatóságának korlátozásában is. Utóbbi szükségszerű dilemmákat vet fel olyan 
jogközösséggel szemben, amely többek között a Les Verts-, valamint a Sogelma-ítélet 
szerint a „harmadik személyekre” joghatással bíró aktusok általános bírói 
felülvizsgálhatóságával a jogállamiság elvét mindenek felett érvényre kívánja juttatni.  
 
Álláspontom szerint a Plaumann-teszt szerinti személyes érintettség követelményének 
felülvizsgálatra, bizonyos tekintetben lazításra szorul, amelynek véghezvitele nem 
pusztán a politikai akarat kérdése, hanem a megindult folyamatok függvényében – 
kiemelve ebben a körben a közvetlen végrehajtás erősödését, valamint az ügynökségek 
szerepének a növekedését – olyan kényszer lesz, amelyre kénytelen reagálni az Unió. Ha 
a közvetlen uniós végrehajtás egyre inkább kibővül, vele párhuzamosan kell bővülnie a 
bírói jogvédelemben részesülők potenciális körének is. 
 
Egyedi aktusok esetén a személyes érintettség tekintetében, amennyiben a közvetlen 
végrehajtás által érintett kör szükségszerűen egyre több személyt ölel fel, életre kell hívni 
olyan eljárásrendeket, amelyek során az uniós jogalkotónak – pusztán a részvételi 
követelmények és a megváltozott elsődleges jogi keretek miatt – el kell ismernie az 
eljárásjogi értelemben vett alanyi jogok tekintetében fennálló személyes érintettséget. Ez 
értelemszerűen együtt fog járni a potenciális felperesek körének tágabb elismerésével is. 
Nem tartom járhatónak azt, hogy a későbbi joggyakorlat minden ágazatban az eljárásjogi 
jogok megsértése miatti személyes érintettségre korlátozza a felülvizsgálat terjedelmét, 
ahogyan az az állami támogatások vagy a környezetvédelem tekintetében kialakult. 
Megkövetelhető persze anyagi jogi alapon vett (versenyjogi értelemben piaci) érintettség, 
de ennek átalakulása várható, akkor is, ha nem a versenyjogi kötődésű területeken 
kívánnak az egyes uniós „szervek és hivatalok” közvetlenül fellépni. A Plaumann-teszt 
elleni lázadás során említettekhez hasonlóan az egyedi aktus személyes érintettségét 
akkor is megállapíthatónak tartanám, ha az aktus jogokat korlátoz vagy kötelezettséget ró 
a magánfélre. 
 
Lényeges a modernizált Meroni-doktrína szerepe is, amely csak a sok döntéshozó 
szereplő bevonásához és különböző feltételekhez kötött egyedi határozathozatal 
lehetőségét ismerte el, holott az ügynökségek egyre erősebb hatásköröket kapnak. Ennek 
problémája nem pusztán abból fakad, hogy az uniós fellépés alapvetően gyors és 
hatékony közvetlen fellépést követelne meg, hanem abból is, hogy változatlanul tagállami 
felügyelettel számol. Így például a tagállami hatóságok közötti vitarendezésben döntő 
határozatok esetén maximum olyan fellépést lehetne elismerni az egyén számára, amikor 
az egyik hatósági elbírálás hátrányosabb helyzetbe hozná, mint egy másik hatóságé – 
akárcsak a fúziókontroll esetében látott áttételi esetekben. Mindeközben láthatóak már 
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annak a modellnek is az első jelei, ami egyáltalán nem számol a közvetlen végrehajtást 
kiegészítő tagállami közvetett végrehajtással. 
 
Az intézményi önérdek védelme nehezen elfogadható érv a Plaumann-teszt fenntartása 
mellett, amikor egyébként a korábbi EK által vállalt kötelezettségekből más fakadna, mint 
a korábbi megszorító gyakorlathoz való ragaszkodás. Az aarhusi követelmények uniós 
ratifikálása miatt pl. az Uniónak is alkalmazkodnia kellene ahhoz, hogy az érintett 
nyilvánosság tagjai számára a szubjektív jogsérelemtől függetlenül biztosítsa a környezeti 
ügyekben való fellépés lehetőségét. Persze ebben a tekintetben is lehetséges kiegészítő 
kritériumok lefektetése, de a „széleskörű hozzáférés” követelménye az EU-val szemben 
is fennáll. A környezetiként elismert ügyek körének lehatárolása problémát jelent uniós 
szinten is, ahogy az EuB legfrissebb döntéseiből is kiderül. Eképpen lehetne azok 
környezetvédelmi jellegét, vagy annak hiányát megállapítani.965 Elméleti lehetőségként, 
ha az Európai Környezetvédelmi Ügynökséget bíznák meg határon árnyúló (Espooi 
Egyezmény által lefedett) projektek engedélyezésével, egyfajta közvetlen fellépést 
kialakítva. Ebben az esetben szükségszerűen újra kellene gondolni a Plaumann-tesztet 
már e hatósági ügyszakban a fellépési és részvételi jogok biztosítása érdekében. 
Álláspontom szerint ugyanakkor nem feltételnül kell bevárni minden szakpolitikai ágazat 
tekintetében ennek bekövetkeztét. 
 
Normatív aktusok esetében egyértelmű, hogy az EUMSz. 263. cikk által említett „nem 
jogalkotási jogi aktusok, amelyek végrehajtási intézkedéseket nem vonnak maguk után” 
kitétele a leglényegesebb kategória a bírói jogvédelem szempontjából. Ezen aktusok 
képezik az aktusok azon köztes kategóriáját, amelynek piacszabályozási és 
piacfelügyeleti szempontból a leglényegesebbek, mivel kevésbé absztraktak, mint a 
jogalkotási aktusok, ugyanakkor általánosabbak, mint az egyedi helyzetekre vonatkozó 
aktusok. Létük a komitológiai eljárás kezdeteire visszatekintve elengedhetetlen volt a 
közös piac működési kereteinek kialakításakor. E kategória megragadása évtizedekbe telt 
a bírói gyakorlat számára, mégis elismerte annak fontosságát az egyének, különösen az 
egyes piaci szereplők szempontjából. Ezt jelezte, hogy közvetlen megtámadásukhoz 
semmisségi eljárás tekintetében már a személyes érintettség helyett elegendő a közvetlen 
érintettség megléte. Véleményem szerint itt egyértelműen állást kell majd foglalnia a bírói 
gyakorlatnak az egymást felülíró kritériumok kapcsán (közvetlen érintettség és a 
végrehajtási intézkedés léte).  
Különösen annak fényében lényeges ez a kérdés – és ezt kell tisztáznia majd a luxemburgi 
esetjognak −, hogy az ügynökségek a specializált szaktudásuk révén kifejezetten a piaci 
standardizálás és szabványosítás területén kaphatnának központi szerepet. E szerepkör 
hatékony betöltésével ellentétes lenne az eltérést biztosító tagállami végrehatási 
intézkedések megszületése, hiszen adott esetben éppen az egységesedést írná felül. E 
szerepkör nem feltétlenül sértené meg sem a kapcsolódó Meroni-, sem a Romano-
ítéleteket, ugyanakkor a normatív alapú piacszabályozás (főképp erre vonatkozó aktusok 

                                                 
965 Tagállami szinten ld. bővebben Rozsnyai-Szegedi, 2013, pp. 48-59.; uniós szinten a Törvényszék 2014. december 
3-i Castelnou Energía kontra Bizottság ítélet, EBHT, EU:T:2014:1021, 187-191. pontjait. 
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technikai előkészítése) tekintetében viszont e szervek megtalálhatják alapvető 
szerepkörüket, amely a szabályozó ügynökségek elsődleges jogi alapjainak lefektetést is 
megkönnyíthetné. Ráadásul a Bizottság számára biztosított formális normatív 
aktuskibocsátási jog fenntartása mellett (EUMSz. 290-291. cikkek) az intézményi 
egyensúly is változatlanul fennállna. Emellett pedig az EVÜ kapcsán ágazati kivételként 
láthattunk, hogy megtörténhetett a korábbi esetjogi korlátozás újraértelmezése.  
 
Álláspontom szerint az integráció további fejlődése, így az egyes uniós polgárok és a 
Bizottság, valamint az Unió szakosított szervei, mint az Unió nevében fellépő hatósági 
szereplők közötti közvetlen jogviszony létrejötte szükségszerűen elvezet majd a bírói 
jogvédelem kibővítéséhez. Összességében nehezen igazolható ugyanis, hogy az egyedi 
határozatok szempontjából a nem-címzett uniós polgárok (bírói) jogvédelemét a közös 
agrárpolitika kapcsán kidolgozott teszt alkalmazásával kellene máig korlátozni attól teljes 
mértékben eltérő jogvédelmi felfogású ágazati területeken is − olyan jogközösségben, 
amely egyébként a jogállamiság követelményét érvényre kívánja juttatni. Főleg annak 
tükrében vetődik fel ez a kérdés, hogy az uniós szintű hatósági tevékenység szerepe 
jelentős mértékben kiszélesedik napjainkban. 
 
4.4.4. Összegzés 

A bemutatott szakirodalmi álláspontok abban eltérnek, hogy melyek lehetnek az 
érintettségi alapú fellépési korlát fenntartása mögött meghúzódó indokok és érvek. Az 
uniós jogrend máig nemzetközi jellegétől az EuB intézményi önérdekének vizsgálatán 
keresztül számos lehetséges magyarázatot felvonultatnak. A dolgozat szempontjából az 
az álláspont tűnt a legrelevánsabbnak, amely az uniós szintű előzetes közigazgatási 
eljárások szerepéből indult ki. Ilyen előzetes eljárások ugyanis egyértelmű lehetőséget 
teremtenek a „harmadik felek” bevonására, akiknek az érintettsége az eljárás során 
elismert eljárási jogok sérelme miatt idővel fennállt. E felvetést támasztják alá a négy 
versenyjogi alágazat példái is. Ráadásul ennek az álláspontnak az EU ügynökségek 
elterjedésével összefüggésben való bemutatása lehetővé tette annak érzékeltetését, hogy 
további ügynökségek megjelenése a kapcsolódó esetjogi doktrínák újragondolását 
vonhatja magával.  
 
4.5. A közvetlen végrehajtás legújabb kihívásai 

A Bíróság érezhető módon ragaszkodik kevésbé aktivista gyakorlatához – így alapvetően 
csak az uniós jogalkotó jöhet szóba az Unió közigazgatási eljárásjogi szabályainak 
horizontális lefektetése kapcsán. A szektorsemleges-, horizontális szabályozás 
létrehozását támasztja alá az uniós közszolgálati jog, az ügynökségek fejlődési útja, 
valamint az egyes általános jogelvek és a kiteljesedő alapjogvédelem is. Ugyanakkor ez 
nem kérdőjelezi meg annak tényét, hogy a bírói jogfejlesztés szerepe változatlanul 
meghatározó lesz egyes jogosultságok elismerésében, majd kiterjesztésében. Egyértelmű 
igény mutatkozik a legalapvetőbb eljárásjogi garanciák akár bírói, akár normatív 
lefektetésére, ugyanakkor annak gátját képezi a szakpolitikai alapú szektorális 
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töredezettség, valamint a horizontális jogfejlesztéshez szükséges közvetlen hatáskörök és 
a politikai akarat hiánya. 
 
Ennek ellenére utalni szeretnék arra, hogy a közvetlen végrehajtás milyen irányban 
fejlődhet tovább. Ennek keretében érdemes bemutatni az utóbbi években megszületett 
bankunió legfontosabb jogintézményeit, mivel több szálon is kapcsolódik a bemutatott 
témákhoz. Másrészt az ágazati szabályozáson és megközelítésen túllépve hasznos lehet 
annak felvázolása, hogy milyenek az esélyei az európai közigazgatási eljárásjog egységes 
szabályozásának. 
 
4.5.1. Új ágazati utakon a közvetlen végrehajtás: a bankunió dilemmái 

Az eltérő mélységű és intenzitású integráció miatti szektorális töredezettség szembeötlő 
példája a pénzügyi piacok felügyeletének utóbbi években végbement uniós szintű 
szervezeti és intézményi újjászervezése. A bankunió képezi azt a területet, ahol a megtett 
lépések a válságjelenségek által ösztönzött integráció eredményeképpen jöttek létre, 
ugyanakkor a politikai akarat hiánya felemás integrációs megoldásokat szült.966 Viszont 
az integráció a bankfelügyeletnél időközben már az ügynökségi modellen is túllépett, 
létrehozva az EKB keretein belül az uniós szintű bankfelügyelet új szervét. Ennek okán 
a bankunió dilemmáit az ügynökségektől elválasztva kerülnek vizsgálatra. 
 
Ahogy az már elemzésre került a belső piac pénzügyi, majd gazdasági világválság 
kapcsán feltárt funkciózavarai, valamint az integráció működésében továbbra is fennálló 
végrehajtási és demokratikus deficit rávilágítottak szervezeti oldalról a közvetett 
végrehajtás, eljárási oldalról a tagállami autonómia fogalmai által meghatározott 
viszonyrendszer meghaladottságára. A határokon átnyúló tevékenységet folytató piaci 
szereplők mérete, jelentősége és az ebből fakadó kockázat indokolttá teszi a határokon 
átnyúló, megerősített közigazgatási hatósági tevékenységet ellátó, kellőképpen erős 
hatáskörökkel felruházott piacfelügyeleti szervek létrehozását. Ugyanakkor a 
piacfelügyelet ellátása a nemzetállamok helyett egyértelműen áttevődött azok 
együttműködése alapján létrejött szupranacionális szervezetek szintjére.967 
 
4.5.1.1. A szakértői bizottságoktól az ügynökségekig tartó út 

Ez a folyamat szektorálisan szervezetileg először a Lámfalussy-eljárás keretében az ún. 
bizottsági modell létrejöttéhez kötődött. Az Európai Parlament már az ezredfordulón is 
hangsúlyozta az európai felügyelet fokozottabb integrációjának fontosságát az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében − tükrözve a pénzügyi piacoknak az Unión belüli, 
erősödő integrációját is. Ennek eredményeként dolgozták ki 2001-ben a Lámfalussy-
eljárást, amelynek eredményeként létrejöttek az ún. 3L3 bizottságok (Committee of 
European Banking Supervisors, Committee of European Insurence and Occupational 
Pensions Supervisors, Committee of European Securities Regulators). Szerepük 

                                                 
966 A bankunió és a pénzügyi piacok szabályozásának kihívásairól ld. bővebben Forgács, 2009a, pp. 341-358. 
967 Imre, 2011, pp. 35-36.  
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alapvetően tanácsadói funkcióra korlátozódott, ám emiatt egyértelműen látszott, hogy a 
munkájuk nem kielégítő az uniós jog egységes alkalmazásának, a tagállami felügyeleti 
gyakorlat konvergenciájának elősegítésében. A meglévő szervezeti keretek közötti lassú 
működésből, az intézményi kapacitás hiányából fakadóan a bizottságok nem alapozták 
meg a határokon átívelő válságra való hatékony reagálást.968  
Az Európai Bizottság volt elnöke 2008 októberében kérte fel Jacques de Larosiére-t, a 
francia jegybank korábbi vezetőjét, hogy elnököljön egy 8 fős független, „magas szintű 
szakértői csoportot” (High Level Expert Group), és tegyen konkrét megoldási javaslatot 
(a továbbiakban: Jelentés) az európai pénzpiaci szabályozás és piacfelügyelet jövőjét 
illetően. A Jelentésben foglaltak is megerősítik azt a korábbi megállapítást, amely szerint 
a felügyeleti rendszerek széttagoltsága a jövőben sem tesz lehetővé eredményes 
válságkezelést.969 A válság egyfajta katalizátorként felgyorsította a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszerének létrejöttét. Míg 2009-ben a reform gyakorlati 
megvalósulását „az alkotmányozás véghezvitelénél is csekélyebbnek”970 tartották, ám az 
európai döntéshozatal szokásos sebességéhez képest a jogi kereteket gyorsabban és 
gördülékenyebben fektették le, és 2011-ben megkezdték működésüket a Pénzügyi 
Felügyeletek Európai Rendszerének egyes szervei. Ugyanakkor a már bemutatott 
ügynökségi modell hiányosságai – főképpen annak szerződésidegen jogi státuszából, 
valamint a piaci folyamatokra adott nem feltétlenül adekvált válaszokból971 fakadóan – 
röviddel az ügynökségként létrehozott Hatóságok tevékenységének megkezdése után – 
szükségessé tette annak újragondolását. Ekkor döntöttek amellett, hogy a rendszerszintű 
jelentőséggel bíró hitelintézetek felügyelete az Európai Bankhatóságnál jelentősebb 
európai szerv, avagy intézmény révén valósuljon meg. 
 
4.5.1.2. Az egységes felügyeleti mechnaizmus létrehozása 

Az egységes felügyeleti mechanizmus (Single Supervisory Mechanism, az EFM) 
létrehozása illeszkedik abba a többlépcsős folyamatba, amelynek végső célja az 
euróválsághoz hasonló krízis ismételt kialakulásának elkerülése. Az említett többlépcsős 
rendszer felöleli az EFM létrehozását, amelyben a krizíshelyzetben potenciálisan 
rendszerkockázati tényezőt jelentő hitelintézetek felügyeletét uniós szinten szervezik újjá 
– bár az egyes hitelintézetek felügyelete a legtöbb esetben továbbra is nemzeti hatáskörbe 
tartozik.972 A folyamat második szakasza az egységes szanálási mechanizmus973 (Single 
Resolution Mechanism, ESZM) megalapítása a bajba jutott bankok, a harmadik szakasza 
pedig az egységes betétbiztosítás (Deposit Guarantee Schemes) a bajba jutott bankok 

                                                 
968 IMF Euro Area Policies: 2007 Article IV Consultation – Staff Report (IMF Country Report No. 07/260), p. 27. 
969 the Report of the High Level Group on Financial Supervision in the EU, Online elérhető, pp. 6-59. 
970 Ld. bővebben Forgács, 2009b, p. 22. 
971 Az Európai Bankhatóság által elvégzett stressztesztek megbízhatóságával kapcsolatban egyértelműen felvetődtek 
kételyek a 2012 júniusában szükségessé vált spanyol bankmentő csomag elfogadásakor. 
972 EFH-rendelet 5 preambulumbekezdése 
973 Az Európai Parlament és a Tanács 806/2014/EU rendelete (2014. július 15.) a hitelintézeteknek és bizonyos 
befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes 
szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU 
rendelet módosításáról (HL L 225., 2014.7.30., 1-90.) (a továbbiakban: ESZM-rendelet). 
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betéteseinek megsegítésére. A felvázolt folyamatok megvalósítása tulajdonképpen 
napjainakban is zajlik. 
 
Az ügynökségek kapcsán feltárt több hiányosság kiküszöbölésre alkalmas az EFM 
létrehozása, amelynek szervezeti kereteit az EKB biztosítja. Így a bankfelügyeleti 
hatáskör elsődleges jogi alapjaként az EUMSz. 127. cikk (6) bekezdése szolgál, amelynek 
révén az ügynökségek legitimációs és demokratikus deficittel kapcsolatos problémái nem 
merülnek fel, lévén az EKB nem kategórizálható szerződésidegen uniós szervként.974 Ez 
nem jelenti azt azonban, hogy az ilyen jellegű feladat- és hatáskörök uniós intézményekre 
való telepítése, amely az uniós szintű működés keretei között a közvetett végrehajtás 
alapján eddig jórészt ismeretlen volt, ne szülne újabb dilemmákat.  
 
Az EFM működési keretei feltételezik, hogy a piacfelügyelet megvalósítása során az EKB 
(ennek egyes szervezeti egységei), valamint a tagállami felügyeleti hatóságok 
együttműködnek egymással.975 Ebből fakadóan a pénzügyi piacok felügyelete kapcsán 
létrejövő hatáskörök rendszerének leírására ismét csak kevésbé alkalmas a közvetett-
közvetlen végrehajtás fogalompárja, hiszen a kapcslódó hatáskörök egyre inkább az uniós 
és a tagállami felügyeleti szintek közötti együttműködés révén fog megvalósulni. 
Emellett pedig szoros az EFM együttműködése egyéb uniós intézményekkel is, ahol az 
Unió e szervek működésénél is kielégítőnek tartotta, ha annak kérdéseit intézményközi 
és együttműködési megállapodások rendezik.976 
 
A tagállami hatóságokkal való együttműködés keretei között is egyértelművé tette az 
uniós jogalkotó, hogy az eurózóna jelentős – mint ilyen rendszerkockázatot a 
működésében magában hordozó – hitelintézetek (és pénzügyi holdingtársaságok) 
közvetlen felügyeletét uniós szinten közvetlenül az EKB látja el. A közvetlen felügyelet 
által felölelt bankok körét a kapcsolódó EFM-rendelet is meghatározza, ugyanakkor 
tartalmazza azt is, hogy a többi bankét pedig a tagállami szervek látják el, de szükség 
esetén az EKB ezeknél is átveheti a közvetlen felügyeleti szerepkört.977 
 
Ami az ügynökségek elemzésekor az elsődleges jogalap kiválasztása kapcsán említett 
dilemmát illeti, bár a szerződésidegen jelzőt, ezzel a Meroni-doktrína követelményeit 
formálisan teljesíti az EKB keretében megvalósított bankfelügyelet, ez nem jelenti azt, 
hogy az EUMSz. 127. cikkének (6) bekezdése ne vetne fel kérdéseket.  
Eszerint az Európai Parlamenttel és az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt 
követően a Tanács különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag eljárva 

                                                 
974 Ld. az EFH-rendelet elfogadásának felhatalmazó rendelkezését. 
975 EFM-rendelet 6. cikke 
976 Ld. az  Európai Unió Tanácsa és az Európai Központi Bank között létrejött egyetértési megállapodás az egységes 
felügyeleti mechanizmushoz kapcsolódó eljárásokban való együttműködésről (Memorandum of understanding 
between the Council of the EU and the ECB on the cooperation on procedures related to the SSM; Ref.No 5687/14; 
2014. január 24.), Online elérhető. Emellett az egységes felügyeleti mechanizmushoz kapcsolódóan az Európai 
Parlament és az Európai Központi Bank között is létrejött egy intézményközi megállapodás (Interninstitutional 
agreement between the European Parliament and the ECB relating to the SSM; 2013. november), Online elérhető. 
977 Az EFM-rendelet 6. cikkének (4) bekezdése határozza meg az egyes hitelintézetek jelentősnek minősítése során 
alkalmazható kiegészítő szabályokat. 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%205687%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%205687%202014%20INIT
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201311/20131107ATT74064/20131107ATT74064EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201311/20131107ATT74064/20131107ATT74064EN.pdf
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elfogadott rendeletekben az Európai Központi Bankot a hitelintézetek és – a 
biztosítóintézetek kivételével – az egyéb pénzügyi szervezetek prudenciális felügyeletére 
vonatkozó politikákkal kapcsolatban külön feladatokkal bízhatja meg. A szövegezés 
alapján a „külön feladat” szóhasználat az ellen szól, hogy az EUMSz. e rendelkezése 
alapján általános felügyeleti hatásköröket biztosítsanak. Ahogy egyes szakirodalmi 
állásfoglalások erre utaltak, a kiválasztott 127. cikkel szemben az EUMSz. 352. cikkét 
(uniós hatáskör hiánya esetén az uniós célkitűzés végrehajtásához a Tanács egyhangúlag 
fogadja el a megfelelő rendelkezéseket) alkalmazták volna a rendelet elsődleges 
jogalapjaként.978 Ezen túlmenően az EKB felügyeletének a biztosítási szektorra való 
esetleges kiterjesztése értelemszerűen a vonatkozó EUMSz. rendelkezés módosításának 
szükségességét vonja majd magával. Emellett pedig a szanálási feladat- és hatáskörök 
gyakorlására létrehozott brüsszeli székhelyű Egységes Szanálási Testületet 
ügynökségként hívták életre, amely magában hordozza − lévén a bankszanálás körében 
adott piaci szereplők tekintetében közvetlenül dönthet – a korábban már az ügynökségi 
működéssel kapcsolatos dilemmák továbbörökítését.979 
 
Ezen túlmenően szervezetszociológiai szempontból érdemes azt is figyelembe venni, 
hogy a tagállami delegáltak döntéshozatalának hatékonyságát – főleg kötelezés tartalmú 
vagy jelentős anyagi vonzatokkal járó határozatok meghozatalakor – mennyiben áshatja 
alá az a kölcsönösségen nyugvó gyakorlat, amelyben a tagállamok érdekében álló el nem 
marasztalás felülírhatja az uniós érdekek képviseletét.980 Ezekben az esetekben tehát az 
onerózus döntések elkerülését célzó tagállami akarat erősebb lehet, mint az uniós jog 
végrehajtása iránti elkötelezettség. Ez a tagállami képviselőkből összeálló ügynökségi 
döntéshozó testületek egyik legnagyobb dilemmája, és mint ilyen az uniós-tagállami 
érdekösszeütközések egyik lehetséges terepe. 
 
Ennek következtében az uniós szintű hatósági tevékenység, valamint az uniós szintű 
jogszabályok közvetlen végrehajtása változatlanul szükségessé teszi annak 
megfontolását, hogy e tevékenységre egyértelmű keretek között kerüljön sor.  
 
4.5.1.3. Uniós bankfelügyelet kidologzatlan eljárásjogi keretek között? 

Az EKB felel az EFM keretében a hitelintézetek engedélyeinek kiadásáért, valamint 
visszavonásáért, a hitelintézetekben való befolyásoló részesedés megszerzésére, valamint 
ezek eladására vonatkozó értesítésekért, a tőkekövetelményi és egyéb prudenciális 
előírások betartásának ellenőrzéséért, az összevont alapú felügyelet gyakorlásáért.981 

                                                 
978 Ld. bővebben Geber, 2013, pp. 299-300.  
979 Az ESZM-rendelet 16-18. cikke a szanálási program és eljárás lezajlását fekteti le hasonlóképpen az ESA-
rendeletekhez, ennek keretében többszereplős konzultációt ír elő, ugyanakkor ez magában hordozza a Hatóságok 
határozatának meghozatalával kapcsolatosan is már hangsúlyozott aggályokat. Az ESZM-rendelet 86. cikke is 
biztosítja a EUMSz. által meghatározott keretek között az Európai Unió Bírósága általi felülvizsgálatot a Testület 
határozataival szemben (közvetlenül vagy a fellebbezési jog kimerításe után), ugyanakkor ebben a tekintetben is 
felvetődhet az elsődleges jogi alapokhoz kapcsolódó Plaumann-teszt felülvizsgálatának szükségessége.  
980 Születtek már a tagállami delegáltak identitásváltozását vizsgáló tanulmányok (ld. Egeberg, Morten: Transcending 
intergovernmentalism? – Identity and role perceptions of national officials in EU decision-making, EC Studies 
Association Sixth International Conference, Pittsburg, Jun 1999, Online elérhető, pp. 1-21.) 
981 Ld. EFM-rendelet 4-5. cikkét a feladatok meghatározását illetően. 
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Ennek keretében az egyes hatásköröket gyakorló EKB-t olyannak kell tekinteni, mintha 
az illetékes tagállami hatóság járna el, eljárása során, ha az uniós joganyag irányelvekből 
áll, az ezeket az irányelvet átültető nemzeti jogszabályokat is alkalmaznia kell, ha 
rendeletekből, illetve olyan területeken, ahol az említett rendeletek a tagállamok számára 
kifejezetten lehetőségeket ajánlanak fel, az EKB-nak alkalmaznia kell az e lehetőségeket 
érvényesítő nemzeti jogszabályokat.982 Az EKB hatáskörei felölelik az információkérést, 
az általános vizsgálatok lefolytatását, az engedélyezést, a minősített részesedés 
megszerzése előtti vizsgálatok elvégzését, a vonatkozó követelmények betartása kapcsán 
a felügyeleti hatáskörök ellátását, valamint szükség szerint a közigazgatási szankciók 
alkalmazását.983 A felügyelet ellátása során az EKB minden jogalkotási és nem 
jogalkotási aktust, így többek iránymutatásokat és ajánlásokat fogad el és határozatokat 
hoz, valamint rendeleteket is elfogadhat, de csak az EFM-rendelet által ráruházott 
feladatok végrehajtása megszervezéséhez vagy meghatározásához szükséges 
mértékben.984 
 
Mindeközben egyértelmű, hogy az uniós szintű közvetlen végrehajtással kapcsolatos 
eljárásjogi garanciák szabályozása erősen szektor-specifikus, annak forrásai bizonyos 
tekintetben soft law-ként kerülnek elismerésre, és eseti jelleggel kerültek másodlagos 
jogforrásokban kellő részletességgel lefektetésre. A szektor-specifikus jelleg 
egyértelműen annak megfelelően alakult ki, hogy az integráció történetében adott 
ágazatokban a közvetlen végrehajtás már korábban is meghatározó jelentőségre tett szert, 
ahogy az a jogvédelmi kihívások versenyjogi kötődésű bemutatásában nyilvánvalóvá 
vált. Más ágazatokban, így pl. a környezetvédelemben, az eljárásjogi garanciarendszer 
kialakítása uniós jogalkotói lépésekhez, így például az Aarhusi Egyezmény 
megkötéséhez kapcsolódott. Az ágazati jellegtől függetlenül bizonyos jogosultságokat, 
így az adott dokumentumokhoz való hozzáférést, valamint a jogorvoslathoz való jogot a 
másodlagos jogforrások ismerték el, míg a közvetlen végrehajtás során kiadott aktusokkal 
szembeni keresetindítási jog pedig elsődleges jogban kapott helyet. Mindemellett 
lényeges az uniós jogfeljődést is befolyásoló – tágabb értelemben vett – európai jog 
növekvő szerepe is. Utóbbi nemcsak az Európa Tanács ajánlásait, hanem az Európai 
Parlament által megválasztott ombudsman által kiadott (nem feltétlenül jogi kötőerővel 
bíró) eljárásjogi szabályzatokat és az Alapjogi Charta értelmezésével kialakuló esetjogot 
is magába foglalja.  
 
Ami a dolgozat témája szempontjából a legjelentősebb kérdés, hogy a jogvédelem 
miképpen alakul az EKB-EFM általi tagállami szabályozás alkalmazása esetén. Ahogy 
Wolfers és Voland utalnak rá az EuB a tagállami szabályok értelmezésére rendelkezésre 
álló hatáskör hiányában a bírói felülvizsgáltát a tagállami felsőbíróságok 
jogértemezéséhez igazíthatja.985 Felmerül annak dilemmája, hogy ez mennyiben áshatja 

                                                 
982 EFM-rendelet 4 cikk (3) bekezdése, valamint 9. cikke. 
983 Ld. EFM-rendelet  9-18. cikkét a konkrét hatásköröket illetően. 
984 EFM-rendelet 4 cikk (3) bekezdése. 
985 Ld. bővebben Wolfers, Benedikt-Voland, Thomas: Level the playing field: the new supervision of credit institutions 
by the European Central Bank, Common Market Law Review, Vol. 51(5)2014, 1463-1496, p. 1485. 
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alá valójában az uniós szabályok egységes alkalmazását, valamint hogy milyen kihatással 
lesz a „harmadik személyekre” joghatással bíró ilyen aktusokkal szembeni jogvédelmi 
garanciákra.  
 
Álláspontom szerint a kibővült közvetlen végrehajtás megköveteli az egyének számára 
biztosítandó eljárásjogi garanciák további bővítését, a szektorális töredezettség bizonyos 
szintű meghaladását, a legfontosabb eljárásjogi jogosultságok további szektorsemleges 
lefektetését.  
 
4.5.2. Az ágazatokon túlmutató egységes eljárási kódex felé? 

4.5.2.1. Részleges és ágazati kodifikáció 

Amint azt az egyes eljárási jogosultságok intézményesülésénél láttuk, az uniós 
jogfejlődés egyik jellegzetes útja a bírói jogfejlesztés egyes eredményeinek a másodlagos 
ágazati jogforrásokban való rögzítése, majd e jogintézményeket − elhagyva ezek ágazati 
kötődését – beépítik az elsődleges jogforrásokba is. Ugyanakkor a folyamat nem 
feltétlenül vezet el idáig. 
A közvetlen végrehajtással kapcsolatos másodlagos jogforrásokban a részleges 
kodifikáció olyan módon játszódott le, hogy bizonyos eljárási garanciák, illetve 
jogosultságok kodifikációját szektorokon átívelő (horizontális) jelleggel végezték el 
(részleges kodifikáció). Emellett arra is találunk példát, hogy a kodifikáció egy ágazat 
tekintetében, ugyanakkor ott átfogóan, több eljárási jogosultságot felölelve folyt le 
(ágazati kodifikáció).986 
 
A több ágazatot átfogó horizontális jelleg jelenik meg az információszabadáság, valamint 
az adatvédelmi terület esetében, amelynek alapjául szolgál az 1049/2001/EK rendelet987, 
valamint a személyes adatok védelméről szóló rendelet988. Az ágazatokon átívelő jellege 
miatt ide sorolható a végrehajtásért felelős ügynökségek kapcsán elemzett 58/2003/EK 
rendelet is. E rendeletek jelentősége abból fakad, hogy alkalmazási körüket tekintve a 
közvetlen végrehajtás egészére, vagy lehetőleg legnagyobb részére kiterjedően kívánják 
megfogalmazni az eljárási garanciákat, biztosítani az egyes eljárási jogosultságokat. A 
rendeletek elfogadásának felhatalmazásaként a már említett elsődleges jogi 
rendelkezések szolgáltak. Bár eredetileg a dokumentumokhoz való hozzáférés köre a 
három uniós intézményre (Tanács, Európai Bizottság, Európai Parlament) terjedt ki, 
utóbb ez kibővült az egyes ügynökségekkel, vagy a létrehozó aktusok révén, vagy az 
ügynökség saját döntése alapján. Ezen kívül az ügynökségek – alapvetően attól függően, 
hogy tevékenységük középpontjában milyen mértékben áll az információk gyűjtése és 
elemzése, szakvélemények kibocsátása – ettől eltérő transzparencia-rendelkezéseket is 
                                                 
986 Ld. bővebben Saurer, 2014, pp. 300-301. 
987 Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43-48., magyar nyelvű különkiadás: 
1. fejezet 3. kötet, 331-336.,  a továbbiakban: 1049/2001/EK rendelet). 
988 Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi 
intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad 
áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1-22., magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet 26. kötet 102-124.). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32001R1049&qid=1420405914518&rid=4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32001R1049&qid=1420405914518&rid=4
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bevezethettek.989 Átfogó alkalmazási körükből fakadóan alapvetően e rendeletek azok, 
amelyek egy későbbiekben megvalósuló átfogó kodifikáció (kódex) alapjául 
szolgálhatnak. 
 
Az ágazati kodifikáció megjelenése értelemszerűen ahhoz kapcsolódott, hogy 
integrációtörténeti alapon az adott szektorokban elsősorban az Európai Bizottság milyen 
erős hatáskörökkel jutott közvetlen végrehajtási szerephez. Meghatározó dokumentumai 
a Plaumann-teszt ágazati vizsgálata során elemzett szektor-specifikus rendeletek, 
valamint ezek módosítása az EuB által lefektetett követelmények alapján. Ugyanakkor 
ezeket a folyamatokat elindíthatta a közösségi (uniós) jogalkotó döntése is, amelyre 
példaként szolgálhat az Aarhusi-rendelet alapján végbement kodifikációs folyamat, 
valamint az Aarhus-rendelet elfogadása. Problémákhoz vezethet, ha párhuzamos 
szabályozás áll fenn a részleges, valamint az ágazati kodifikáció által felölelt 
jogintézmény tekintetében, amelyre példaként szolgál a dokumentumokhoz való 
hozzáférés kérdése akár versenyjogi, akár környezetjogi ügyekben.990  
 
4.5.2.2. Az uniós hatósági eljárásjogi kódex felé vezető úton? 

Az egy-egy részterület, vagy jogosultság kodifikációján túllépő, az uniós hatósági eljárás 
követelményeinek egészét átfogó, vagy arra törekedő szabályozási koncepció alapját egy 
uniós ombudsmani kezdeményezés adta. A Tisztességes eljárás magatartási kódexének 
2001-es elfogadásában nagy szerepe volt az akkori európai ombudsmannak, Jacob 
Södermannak. A kódex elfogadásának indítványozásakor hangsúlyozta annak szerepét, 
mivel zsinórmértékül szolgálhat a közösségi hivatalnokok számára, lefektetve, hogy 
milyen elvárásokat fogalmazhatnak meg velük szemben, valamint a velük kapcsolatba 
kerülők számára azt, hogy ők mit várhatnak a hivatalnokoktól. Következésképpen 
alkalmazási köre kiterjed az összes jogviszonyra, amelynek keretében uniós intézmények 
uniós polgárokkal kerülnek kapcsolatba.991 Ugyanakkor nem általánosan alkalmazott 
(ombudsmani) kódexről beszélhetünk, hanem azzal összefüggésben kiadott vagy amiatt 
módosított egyedi szabályzatok összességéről. Bár a fennálló heterogenitás nem 
feltétlenül támogatandó, ugyanakkor az időközben kialakult gazdag gyakorlat, valamint 
a kódex meghatározó jelentősége az egyéb szabályzatokkal szemben, rávilágít az 
évtizedes ombudsmani tevékenység jelentőségére, amely szorgalmazta annak folyamatos 
alkalmazását. E tevékenység eredményeként meg kell említeni az európai ombudsman 
2012. június 19-én megjelentetett “Közszolgalati alapelvek az uniós közszolgálatban” 
című dokumentumát is.  
 

                                                 
989 Ld. EÉBH-rendelet 38. cikkét az EÉBH speciális tudományos tevékenységével, valamint a Tudományos Tanács 
működésével kapcsolatos kibővített transzparenciakövetelmények kapcsán. 
990 Az Aarhus rendelet és az 1049/2001/EK rendelet által lefedett alkalmazási területekről ld. bővebben Hofmann-
Rowe-Türk (ed.), 2011, p. 479. 
991 Ld. bővebben Geber, Philippe: Recommendation CM/Rec (2007)7 on good administration, Conference on Pursuit 
of Good Administration, European Conference organised by the Council of Europe, Warsaw, 29–30 Nov 2007, Online 
elérhető. 
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Ez szolgált alapul az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által utóbb elfogadott jó 
közigazgatásról szóló ET ajánlásához, amely megalkotóinak szándéka szerint a 
közigazgatási működés lehető legtágabb kereteit fogja át.992 Az ET ajánlás szerepe, hogy 
a jó kormányzás keretei között sztenderdeket fektessen le a tagállamok (ebben a 
tekintetben az Európa Tanács Szerződő felei) számára, miképp biztosítsák a jó 
közigazgatást. Az Európa Tanács korábbi közigazgatási (eljárásjogi) tárgyú ajánlásaihoz 
képest – a komplexebb politikai, társadalmi, jogi követelmények megfogalmazása miatt, 
másrészt a szélesebb körű hatályából fakadóan – ez az ajánlás jelentősebb előrelépésnek 
tekinthető. Kiemelkedő jelentőségét a függelékként szereplő, konkrét elvárásokat 
átfogóan tartalmazó modellegyezmény adhatja. Ugyanakkor meghatározó szerepének 
elnyerését a modellegyezmény relatív konkrétsága hátráltatja is, valamint annak a 
közegnek a hiánya, amelyben közvetlen alkalmazásával, értelmezésével a folyamatos 
fejlesztése biztosítva lenne. 
 
4.5.2.3. A jogalap kérdése és koncepcionális alapvetések 

A Lisszaboni Szerződéssel mindenképpen lényeges változás következett be, hiszen az 
EUMSz. 298. cikkének (1) bekezdése szerint feladataik ellátása során az Unió 
intézményei, szervei és hivatalai nyitott, hatékony és független európai igazgatásra 
támaszkodnak. E szervekkel kapcsolatban általános transzparencia-követelmény 
érvényesül az EUMSz. 15. cikke alapján. A szakirodalmi értékelés alapján az EUMSz. 
298. cikkének elsődleges jogba foglalása – amely mögött egyértelmű skandináv 
ösztönzés húzódott meg –, különösen annak (2) bekezdése egyértelműen megnyitotta az 
utat az átfogó kodifikáció irányába, amikor rögzíti, hogy az európai igazgatásra való 
támaszkodás rendelkezéseinek megállapítása az Európai Parlament és a Tanács rendes 
jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletében történik meg.993 Az Alapjogi Charta 
a jó közigazgatáshoz (már idézett saját szóhasználata szerint “megfelelő ügyintézéshez 
való”) jog követelményét – a kikényszeríthetőség tekintetében említett 
jellegzetességektől függetlenül – a Charta 41. cikkének, valamint 51. cikkének együttes 
értelmezése alapján “legalább” a közvetlen végrehajtás során végzett tevékenységek 
összességével kapcslatos követelményként lefekteti.  
 
Koncepcionálisan kell arra választ találni, hogy a közvetlen végrehajtás köréből a 
kodifikáció során mi ismerjenek el „uniós közigazgatásként”.  Ugyanakkor az ET 
ajánlás994 11.1 cikke közigazgatási döntések közé sorolja a normatív, valamint nem 
normatív döntéseket is. Emellett 1.2 cikke viszonylag kiterjesztő jelleggel értelmezi a 
közigazatási hatóságokat, így bármilyen fajta és szintű közjogi személyként, ideértve az 
államot és a közszolgáltatást nyújtó vagy közérdekből eljáró helyi es autonóm 
hatóságokat is; valamint bármilyen magánjogi személyt is, amelynek közszolgáltatás 
nyújtása vagy a köz érdekében való fellépése érdekében hatósági jogai vannak. Túl azon, 
                                                 
992 Az Európa Tanács vonatkozó ajánlásról, valamint annak függelékéről ld. bővebben Szegedi, 2011b, pp. 105-108. 
993 Ld. bővebben Saurer, 2014, p. 304. 
994 Az Európa Tanács vonatkozó ajánlásának, valamint függelékének magyar nyelvű fordítását illetően ld. Balogh 
Gergely Gyula-Grósz Tamás -Mónus Ildikó-Szegedi László-Takács Peter: Az Európa Tanács jó közigazgatásról szóló 
ajánlása és függeléke, Pro Publico Bono, 2011/1. szám, pp. 97-104. 
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hogy a “Unió intézményei, szervei és hivatalai” az elsődleges jog jelentős kategóriája, 
egyértelmű, hogy az ET ajánlás szerint a végzett közhatalmi tevékenység tartalma is 
meghatározó.995 
 
4.5.3. Modellkódex az európai közigazgatási eljárásjogi szabályozására 

A Modellkódex alapját egy szakértői anyag adja, amit az Európai Parlament 
állásfoglalásaként996 tettek közzé. A Modellkódex megfogalmazásakor során figyelembe 
vették egyebek mellett az európai ombudsman által kibocsátott dokumentumokat, az 
Európa Tanács említett ajánlását, a pillérszerkezeti felépítés miatti korábbi határozatokat. 
Az ET ajánlása ugyan visszaköszön az állásfoglalás szerkezetében, hiszen az elsőként az 
alapjául szolgáló dokumentumok és jogi aktusok részletezése mellett tisztázza annak elvi 
megfontolásait, valamint mellékletében konkrétabb javaslatokat tartalmaz az 
elfogadandó kódexre nézve. Sőt az ET ajánlása ebben a tekintetben még részletesebb, ám 
szerkezetileg hasonlóképpen egy törzsszövegi ajánlást fogalmaz meg, valamint 
mellékletként („függelékként”) lefekteti a jó közigazgatás kódexét.  
 
4.5.3.1. A Modellkódex létrejötte és hatálya  

Azzal, hogy a Modellkódexet az Európai Parlament is elfogadta, mindenképpen 
biztosított egyfajta uniós támogatás, így a kodifikáció nem pusztán egy kutatócsoport 
(Research Network on EU Administrative Law) ambíciózus munkája. Az előkészítés ezen 
módja azonban szükségessé teszi a szerkesztőbizottság állásfoglalásainak figyelembe 
vételét is. A Modellkódex hatálya az ombudsmani magatartási kódexhez kötődik, hiszen 
az uniós jog közvetlen végrehajtásának esetére fogalmaz meg követelményeket. Az 
EUMSz. 298. cikkét figyelembe véve, valamint a megfelelő ügyintézéshez való jog 
kapcsán az Alapjogi Charta 41. cikkét értelmezve egyértelműnek tűnik, hogy az 
esetlegesen elfogadandó kódex hatálya alapvetően csak a közvetlen végrehajtást 
szabályozhatja, valamint nem biztosít felhatalmazást a közvetett végrehajtás ilyen 
formában történő szabályozására.997 Hasonlóképpen nem tekinthető megfelelő 
jogalapnak a közvetett végrehajtás kodifikálására az EUMSz. 197. cikk (2) bekezdése, 
mivel e rendelkezés csak annyit tartalmaz, hogy az igazgatási együttműködés révén az 
Unió támogathatja a tagállamok azon erőfeszítéseit, amelyek az uniós jog 
végrehajtásához szükségesek közigazgatási kapacitásaik javítása révén – ám ennek 
igénybevétele pusztán lehetőségként áll a tagállamok rendelkezésére.998 Ugyanakkor a 
már elemzett Alapjogi Charta 51. cikke kapcsán említett „túlcsordulási hatás” miatt a 
közvetlen végrehajtást szabályozó kódex is egyértelmű konvergencia-hatással bírhat a 
tagállamok közvetett végrehajtására. Ahogy a Trianel-ítélet kapcsán is megfoglamazták 
annak elméleti okfejtését, hogy adott ágazatok tekintetében már a tagállami jogalkotó sem 
tekinthet el az uniós követelményektől999 −, hasonló folyamat indulhat el a legalapvetőbb 

                                                 
995 Guckelberger, 2013, p. 604. 
996 Ld. 83. sz. lábjegyzetet. 
997 Ld. bővebben Guckelberger, 2013, pp. 606-607.; Saurer, 2014, p. 305. 
998 Danwitz, 2008, p. 212.; Saurer, 2014, p. 305. 
999 Ld. bővebben Berkemann, 2011, pp. 1260-62. 
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eljárási garanciák és jogosultságok közvetlen végrehajtást érintő kodifikációjától 
függően.  
 
Guckelberger szerint azonosíthatóak a kodifikációval kapcsolatban annak előnyei és 
hátrányai, melyek figyelembe vétele elengedhetetlen. A jogbiztonság, valamint a 
polgárbarát közigazgatás követelménye is megköveteli, hogy a közigazgatási 
tevékenységgel kapcsolatos legalapvetőbb követelményeket egységesen szabályozzák, 
ami megkönnyíti az ezekről való tájékozódást, valamint betartásuk kikényszerítését – 
nem pusztán az (uniós) polgárok, hanem a gyorsabb fellelhetőség és ideális esetben 
ügyintézés révén az Unió tisztviselői számára is.1000 Ez a további uniós jogalkotás 
tekintetében megkönnyíti a legalapvetőbb eljárásjogi követelmények számba vételét, 
valamint kiterjesztőleg hathat a garanciarendszert illetően is, valamint növelheti az 
(uniós) polgárok EU-ba vetett bizalmát is.1001 Végül a kódex ágazatokon átívelő jellege 
miatt zsinórmértékül szolgálhat további másodlagos jogforrásokban megvalósuló 
(ágazati) kodifikációhoz, de ez kiterjedhet egyéb nemzetközi szervezetek, valamint egyes 
államok közigazgatási eljárásjogi tárgyú kodifikációjára is.1002  
A kódex elfogadásának esetleges hátrányaként említik meg a követelmények 
leegyszerűsítését, vagy ezzel ellentétben a fennálló helyzethez képest a túlzottan 
bonyolult szabályozást, a fennálló rugalmasság megszűnését, valamint az apparátus 
betanulással járó többletterhetit e.1003 Saurer – még a kódex megszületése előtt és az 
ágazati kodifikációk, valamint az Egyesült Államokban jellemző „best practice”-
gyűjtemények alapján – hasonlóképpen egy „best practice”-gyűjteményként képzelte el 
a jogfejlesztés követendő irányát, amely képes lehet a szükséges rugalmasságot 
biztosítani, miközben alapjául szolgálhat a további szektorspecifikus kodifikációnak 
is.1004  
 
4.5.3.2. A Modellkódex egyedi aktusok kibocsátásával kapcsolatos követelményei  

A Modellkódex harmadik könyve fekteti le a döntés fogalmát, amely olyan közigazgatási 
intézkedés, amelynek a kibocsátója közvetett végrehajtás esetén akár tagállami szerv, 
vagy közvetlen végrehajtás esetén az EU hatósága lehet (III-2 könyv, (2) bekezdés).  
Külön kezeli ez a rész az alapvetően szubjektív alapon érintett (ügy)fél fogalmát: „a 
címzettek, valamint mindazon személyek, akiket a döntés hátrányosan érint, és 
kérelmezik az eljárásban való részvételt, valamint szektor-specifikus uniós szabályozás 
alapján meghatározottak, függetlenül attól, hogy a döntés hátrányosan érinti őket”. Ezt 
egészíti ki az (ügy)fél számára biztosított iratbetekintés joga (III-22 könyv), a 
meghallgatáshoz- és nyilatkozattételhez való jog (III-23 könyv). 
Ezzel szemben az érdekelt nyilvánosságnak tekintendő minden természetes és jogi 
személy, így egyesületek, szervezetek, vagy csoportok, amelyek érdekét a közigazgatási 

                                                 
1000 Ld. bővebben Guckelberger, 2013, pp. 604-605. 
1001 Uo. 605. 
1002 Uo. 605. 
1003 Guckelberger idézte az Európai Bizottság korábbi intézményközi kapcsolatokért és igazgatásért felelős biztosának, 
Maroš Šefčovičnak az Európai Parlament előtt tett nyilatkozatát (ld. bővebben Guckelberger, 2013, p. 605.) 
1004 Ld. bővebben Saurer, 2014, pp. 306-307. 
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eljárást illetően kinyilvánítja (III-2 könyv, (4) bekezdés). A nyilvánosság tekintetében a 
Modellkódex külön biztosítja a konzultáció jogát (III-25 könyv). Ez magában foglalhatja 
az ügyfeleknek biztosított meghallgatástól függetlenül nyilvános meghallgatás 
szervezését és szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatok leadási lehetőségét, vagy online 
konzultáció megszervezését (III-25 könyv).  
 
Alapvetően üdvözlendőek az egyedi aktuskibocsátás tekintetében bevezetett kategóriák, 
illetve az egyes eljárási értelemben biztosított jogosultságok. A megszövegezéskor 
figyelemmel voltak már az uniós bírói esetjogban kidolgozott egyes eljárási jogokra is. 
Egyértelmű, hogy a szubjektív jogvédelmi jellegű ügyfél mellett eljárási jogok illetik meg 
a tágabb értelmben vett érdekelt nyilvánosságot. Az (ügy)féli fogalmat illetően a 
szerkesztőbizottság is elismerte, hogy a német szabályozás résztvevői alapfogalmához 
igazodtak, hogy a különböző nyelvi változatok szerinti terminológia egységes legyen.1005 
Lényeges, hogy a tervezet későbbi elfogadása ne erodálja az eddigi jogfejlődés 
eredményeit. Emiatt kiemelkedő jelentősége lesz majd annak, miként határozzák meg a 
kódex és az egyes ágazati rezsimek egymáshoz való viszonyát.  Következésképpen abban 
nagyon tudatos döntést kell majd hoznia az uniós jogalkotónak, hogy az általános kódexet 
az ágazati szabályozásokhoz képest elsődleges vagy másodlagos rendelkezéseknek 
tekinti-e. 
 
4.5.3.3. A Modellkódex normaalkotási követelményei  

A Modellkódex második könyve olyan területre fogalmazza meg követelményeit, amely 
alapvetően idegen a tagállami eljárásjogi szabályozástól.1006 Ám a normatív aktusokkal 
szembeni uniós jogvédelem kapcsán feltárt dilemmák hasonlóképpen vetődtek fel a 
Modellkódex megfogalmazásakor. Így e könyv követelményei között jelzésértékű módon 
ismét feltűnik annak dilemmája, hogy konkrétan mely aktusok esetén kell meghatározott 
eljárásrendet intézményesíteni az elfogadáshoz, és melyekkel szemben kell biztosítani a 
jogvédelmet. 
 
A hatály, ezzel együtt a második könyv szerint felölelni kívánt normatív aktusok köre, 
nem is az EUMSz. 263. cikk (4) bekezdéséhez képest próbálja megragadni az aktusok 
jellegét. E könyv hatályát kiterjeszti mindazon kötelező, törvényi (jogszabályi) jelleggel 
nem rendelkező általános hatályú aktusokra, amelyeket kibocsátása, módosítása, hatályon 
kívül helyezése az Európai Bizottság vagy a Tanács által az EUMSz. 290 és 291. cikkei 
alapján történt meg. Ezt kibővíti azokkal a kötelező, törvényi (jogszabályi) jelleggel nem 
rendelkező általános hatályú aktusokkal is, amelyeket a Szerződések vagy egyéb 
jogszabályok alapján az EU hatóságai fogadtak el (II-1 könyv, (1) bekezdés). Ezt a 
továbbiakban a hatályt lefektető rendelkezések az EU hatóságai előkészítő 

                                                 
1005 Schneider, Jens-Peter-Hofmann C. H., Herwig-Ziller, Jacques (ed.): ReNEUAL – Mustentwurf für ein EU-
Verwaltungsverfahrensrecht, Verlag C. H. Beck, München, 2015, p.70. 
1006 Mindamellett e terület jelentős mérétékben és átfogóbb jelleggel szabályozott az Amerikai Egyesült Államok esetén 
ld. bővebben Forgács Anna: Administrative Rule-Making Based on Reneual Model Rules, in: Gerencsér Balázs-Berkes 
Lilla-Varga Zs. András: Current Issues of the National and EU Administrative Procedures, Pázmány Press, Budapest, 
2015, 437-449, pp. 437-449. 
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intézkedéseivel egészítik ki, amelyek kibocsátása, módosítása, hatályon kívül helyezése 
a fent idézett rendelkezéseknek megfelelően történik (II-1 könyv, (2) bekezdés).  
 
Bár a szerkesztőbizottság a tagállami közvetett végrehajtásra is kiterjesztette volna a 
második könyv hatályát, azt alapvetően csak közvetlen végrehajtás során tevékenykedő 
EU szervekre rendelné alkalmazandónak a tagállami szabályozásokkal szükségszerűen 
felmerülő egyes konfliktusok elkerüléseképpen.1007 Emellett a szerkesztőbizottság 
egyértelműen érzékelte ezeknek az aktusoknak kapcsolatát az EUMSz. 263. cikk (4) 
bekezdésében megjelölt rendeleti jellegű uniós jogi aktusokkal. Az Inuit-ítéletben 
foglaltakhoz hasonlóan uniós jogszabályok kivételével megtartották az általános hatályt, 
emellett pedig éppen azért döntöttek a rendeleti jelleg helyett a „törvényi (jogszabályi) 
jelleg hiánya” szövegváltozat mellett a szöveg megfogalmazásakor, mert a rendeleti 
jelleg a bírói felülvizsgálhatósággal van összefüggésben, de a Modellkódex második 
könyve az aktusok elfogadásának eljárásrendjét (ennek hatályát) kívánta lefektetni.1008 
 
Ugyancsak jelzésértékű módon a szerkesztőbizottság az EU hatóságok előkészítő 
intézkedései és a hatósági előjogokat védő rendelkezések kapcsán kifejezetten a pénzügyi 
Hatóságokra utalnak vissza, ahol az előkészítés teljes folyamatát a hatóság (ügynökség) 
végzi, és annak pusztán végső kibocsátója az Európai Bizottság.1009  
 
Utóbbi szabályozási felvetés kapcsán utalni kell az (uniós pénzügyi) Hatóságok 
vizsgálata folyamán feltárt dilemmákra. Alapvető probléma az ügynökségi modell 
bővülésében, hogy e szervek változatlanul nélkülözik a megfelelő, akárcsak érintőleges 
elsődleges jogi alapokat, amelynek megfogalmazására a szerkesztőbizottság még csak 
kísérletet sem tett. A legitimációs deficitet érezték a szöveg megfogalmazásakor, 
ugyanakkor e „munkamegosztás” valódi oka, éppen a Meroni-, legfőképpen pedig a 
Romano-ítéletben gyökeredzik. Ebből a szempontból pedig az ügynökségek máig 
fennálló „szerződésidegen” jogi helyzetéből fakad.  
 
Külön részt szentelt a második könyv a konzultációs és részvételi szakasznak a normatív 
aktus tervezetének elkészítését követően, amelyben az EUSz. 11. cikkére támaszkodott. 
Az ebben foglalt Európai Bizottságot terhelő konzultációs kötelezettséget (érintett 
felekkel előzetesen) a második könyv az érintett EU hatóságok kötelezettségévé teszi (II-
4 könyv, (2) bekezdés). A tervezet, valamint a kapcsolódó dokumentumok feltöltése 
megtörténik az EU központi weboldalára. Ezzel kapcsolatos állásfoglalások benyújtására 
mindenki jogosult az Unió hivatalos nyelvein annak közzétételétől számított legalább 12 
hétig. Ennek keretében melléklet formájában a kapcsolódó tanulmányokhoz, 
elemzésekhez, adatokhoz, hatástanulmányokhoz is hozzáférést kell biztosítani. Emellett 
az érintett EU hatóság a potenciális érintetteket felhívhatja állásfoglalásra, ezek 
összesítéseképpen pedig az állásfoglalásokat olyan formában kell nyilvánosságra hozni, 
hogy az a nyilvános véleménycserét lehetővé tegye. Amennyiben jelentős mértékű 

                                                 
1007 Schneider-Hofmann-Ziller (ed.), 2015, p. 35. 
1008 Uo. 35. 
1009 Uo. 37. 
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átdolgozásra van szükség, az előkészítésért felelős EU hatóság megvizsgálja a 
konzultáció ismételt lefolytatásának lehetőségét.  
 
Mindenképpen üdvözölni kell, hogy az elsődleges jog e követelményeit átültetné a 
Modellkódex, emellett mindenképpen támogatandó az egységes konzultációs felület e 
könyv által lefedett aktusok tekintetében. Ez kiterjedne az EUSz. 11. cikke alapján a 
polgárok összességére („mindenki” kaluzula) – ezen belül az esetleges érintettek –, 
valamint az érdekelti oldalon az érdekképviseleti csoportok is állást foglalhatnak. A 
hozzáférés ilyen kiszélesítése a normaalkotási folyamat befolyásolásának egyoldalúságát 
is kiküszöbölné, amelyben jelentős szerepe van a tervezetek nyelvi változatonkénti 
elkészítésének. A szerkesztők ebben a tekintetben is az ügynökségi gyakorlatra kívántak 
reagálni, amelynek kapcsán az Európai Ombudsman korábban kritikát fogalmazott meg 
annak kapcsán, hogy egyes ügynökségek bizonyos dokumentumaikat csak az Unió 
munkanyelvein jelentették meg.1010 A konzultáció, illetve annak proaktív módon való 
kiterjesztési lehetősége egyesült államokbeli és EU ügynökségi példát követ a szerkesztői 
akarat alapján.1011 Emellett az is cél volt, hogy időben, a későbbi és a korábbi 
állásfoglalások egymásra vonatkoztatásával kialakuljon egyfajta élő és dinamikus 
véleménycsere, amely a tervezet későbbi visszavonását előzheti meg a megfelelő szintű 
és mélységű konzultáció lefolytatásával.1012 
 
Egyértelmű pozitívum az általános platform bevezetése a konzultációk lefolytatására, 
amely együtt járt a szektor-specifikus jelleg elvesztésével is. A „mindenki” klauzula 
bevezetésével az (uniós pénzügyi) Hatóságok érdekképviseleti csoportjainak 
összetételéből fakadó probléma, amely visszavezethető az (uniós pénzügyi) Hatóságok 
felügyeleti tanácsainak összetételére, megoldottnak tűnik. Mindamellett felvetődik, hogy 
a C-270/12. számú ítéletben az EuB éppen amellett foglalt állást, hogy az ügynökségi 
fellépés alapja, ekképpen legitimációs gyökere is az általuk megtestesített szakmai 
tudásban áll.1013 Ez hasonlóképpen azt támasztja alá, hogy szükség lenne az ügynökségek 
számára szektor-semleges elsődleges jogi alapokat biztosítani. 
 
Álláspontom szerint alapvető fontosságú lenne a tevékenységközpontú, egyre inkább 
kibővülő közvetlen végrehajtás keretei között, hogy annak legalapvetőbb eljárásjogi 
garanciáit és az azokhoz köthető jogosultságokat a lehető legteljesebb körben 
intézményesítsék. Ennek felvállalása egyértelmű pozitívuma a megszületett 
Modellkódexnek. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy az eljárásjogi kódex lefektetése 
lenne az uniós jogalkotó legsürgetőbb feladata.  
Egyértelmű a felvázolt elemzésből, hogy az elsődleges jogi keretek értelmezési határait a 
joggyakorlat bizonyos tekintetben már meghaladta. Ennek okán arra kell egyrészt választ 
                                                 
1010 Ennek kapcsán ld. 3419/2008/KM28. sz. ügyet, amelyben az ERÜ elmulasztotta lefordítani a konzultációs 
dokumentumokat (úgynevezett „értesítés a javasolt módosításokról”, rövidítése „NPA”). Az Ombudsman megjegyezte, 
hogy az ERÜ érdemi lépéseket tett a helyes irányba. Az ERÜ ígéretet tett arra, hogy a honlapján világosan jelzi, hogy 
kérésre fordítást ad az NPA-k összefoglalóiról, közzéteszi az eddig elkészült fordításokat, illetve szükség esetén 
meghosszabbítja a konzultációk határidejét. 
1011 Schneider-Hofmann-Ziller (ed.), 2015, p. 45. 
1012 Uo. 45. 
1013 Egyesült Királyság kontra Parlament és Tanács ítélet, EU:C:2014:18, 113-115. pontok. 
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találni, hogy a közvetlen végrehajtásban feltárt delegációs problémakör fenntartható-e a 
Meroni-doktrína keretei kört, ugyanis ez a közvetlen végrehajtás további bővítésének, 
ezáltal a közvetlen piacfelügyelet és piacszabályozás további elmélyítésének valódi gátja 
lehet.  
Hasonló dilemma vetődik fel a jogvédelem kapcsán is, ami az évtizedek folyamán a bírói 
esetjog révén meghonosodott. A közvetlen végrehajtással szembeni bírói jogvédelem 
elvárható szintjének ellentmond és egyfajta anakronisztikus elemként szerepel a máig 
alkalmazott Plaumann-teszt. A számos tekintetben fontos egységes eljárási kódex 
elfogadása véleményem szerint csak azután nyer valódi értelmet, miután a fenti, főképp 
jogvédelmi kérdésekre egyértelmű választ sikerült adni, és ezzel a közvetlen végrehajtás 
továbbfejlődésének lehetősége biztosított.  
 
4.5.4. Összegzés 

A (közvetlen) uniós szintű hatósági tevékenységek terjedése szükségszerűen felveti az 
ezzel kapcsolatos eljárási garanciarendszer vizsgálatának szükségességét. Ez elvezet 
ahhoz a kérdéshez, hogy mennyiben lehetséges e jogterület eljárási viszonyait akár 
ágazati, akár egységes eljárási kódex keretei között rendezni?  
A bankunió létrehozása eljárásjogi szempontból annak bemutatására ad lehetőséget, hogy 
az egyes szervezeti akadályok megkerülése nem jár együtt a jogvédelmi dilemmák 
feloldásával. Az EKB, mint az ügynökségekkel szemben megfelelő elsődleges jogi 
alappal rendelkező uniós intézmény kiválasztása szervezetileg kiküszöbölte ugyan a 
Meroni-doktrína (és a Romano-ítélet) által felvetett esetjogi akadályokat. Ugyanakkor a 
„harmadik személyekre” joghatással bíró aktusok elfogadása, amely közvetlen uniós 
fellépése okán napi tevékenysége részét jelenti, az egyéni és kollektív jogvédelem újabb 
kérdéseit veti fel.  
Az ágazati szabályozáson túllépő Modellkódex fontos lépés az európai közigazgatási jog 
számára, amely egy későbbi általános eljárási kódex alapjául szolgálhat. Ám a dolgozat 
által feltárt jogvédelmi dilemmák előzetes tisztázása mindenképpen szükséges lenne 
ahhoz, hogy a Modellkódex elfogadása egyáltalán érdemben felvethető legyen.   
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V. ZÁRSZÓ 
 
 
A bírói jogvédelem témája alapvető jelentőségű akár tagállami, akár uniós szinten valósul 
meg. Ezen nem változtat az sem, hogy sok tekintetben a piaci folyamatok és az ahhoz 
kapcsolódó korrekciós mechanizmusok súlypontja egyes ágazatokban átkerül a 
nemzetállamoktól a szupranacionális szintre. Ezzel párhuzamosan alakul át a 
közigazgatási bírói jogvédelem funkciója, valamint a fellépésre jogosultak köre. 
 
A bírói jogvédelemnek különböző jogvédelmi modelljei alakultak ki a tagállamok 
igazságszolgáltatási rendszerében. Emellett pedig napjainkban a tagállamok bírói 
jogvédelmi hagyományai alakulnak át azáltal, hogy változik a jogvédelem funkciója, és 
a fellépésre jogosultak köre. A tagállami tradíciókkal szemben az EuB-nak olyan kereseti 
formákat sikerült elterjesztenie a régióban, amelyek korábban vagy nem léteztek, vagy 
jelentőségük marginális volt. Ugyanakkor ez szükségképpen magában hordozta annak 
lehetőségét, hogy összeütközésbe kerülnek az uniós (integrációs) érdekek a tagállami 
jogvédelmi tradíciókkal.  
 
E dolgozat elméleti kiindulópontja az volt, hogy a közigazgatási bíráskodás, akárcsak a 
jogrendszer egésze magán viseli az azt létrehozó kor, valamint állam alapvető 
elgondolását az állam és az egyén közötti viszonyról. Ezt alapul véve volt azonosítható a 
XIX. század utolsó harmadának két meghatározó birodalma és azok jogvédelmi 
felfogásának azon jellegzetessége, hogy a közigazgatási bírói út a szubjektív 
jogsérelemhez kapcsolódott. Így a kialakuló Német Császárság és az Osztrák-Magyar 
Monarchia állam- és jogfejlődésének egyfajta lenyomatát adta az akkor elterjedt 
szubjektív jogvédelmi célzatú közigazgatási bíráskodás. Olyan jogvédelmi rendszer 
alakult ki ezzel, amely a demokrácia és a monarchia között egyensúlyozó 
államalakulatokban – Masing szavaival élve – „elismerte ugyan az egyén jogképességét, 
de csak akkor és annyiban, amikor és amennyiben saját érdekeit érvényesítve”1014 lépett 
volna fel. Ezen az alapvető megközelítésen több évtizedes jogfejlődés, háborúk és 
politikai rendszerváltások sokasága sem változtatott a vizsgált államokban. 
Értelemszerűen merült fel a kérdés, hogy ilyen alapvető fontosságú jogvédelmi tényező 
tekintetében miképpen reagálnak az egyes tagállamok, ha a jogvédelem új szintjét jelentő 
uniós szinten megfogalmazott elvárások e megközelítésen érdemben változtatnának. 
 
Tagállami szinten mindkét vizsgált ágazatban, de a környezetvédelem esetén különösen 
látványosan mutatkoztak meg az uniós elvárásoknak való meg nem felelés 
következményei. Így több esetben az egyes államok szempontjából külső szereplők, az 
Unió vagy az Aarhusi Jogkövetési Bizottság lépései miatt a térség országai különböző 
intézkedések megtételére kényszerültek, hogy legalább a fellépési keretek kiszélesítését 
megcélzó uniós elvárások minimális szintjét teljesítsék. Az országhatárokon átnyúló 
kereseti forma megjelent az Espoo-i Egyezmény elfogadása okán.  A versenyjogi-

                                                 
1014 Masing, 1997, p. 219. 
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fogyasztóvédelmi területen inkább a szubjektív alapú felperesi elismerés egyes 
alakzatainak, valamint az érdekvédelmi fellépés adott tagállam jogvédelmi 
hagyományaitól idegen formáinak intézményesítése volt látványos. Formálisan a vizsgált 
tagállamok ─ követve az Unió ezzel összefüggő elvárásait is ─ a határon átnyúló 
szervezeti fellépést a 2009/22/EK irányelvnek megfelelően lehetővé teszik. Ugyanakkor 
a jogintézmény nem volt képes országhatárokon átnyúló jelleggel érdemben elősegíteni 
a fogyasztói érdekek védelmét. 
 
Összességében megállapítható: egyértelmű közös európaizálódási hatásként lehet 
értékelni az országhatárokon belül a keresetindítási lehetőségek kiszélesítését, amely 
ágazatoktól függően felölelte a civil szervezeti kereseti formák széles tárházát, valamint 
a szubjektív jogsérelmi alapon való fellépés egyes formáinak megerősítését. Az uniós 
integráció legfőbb vívmányaként ─ a belső piac kialakításából fakadóan ─ egyértelmű 
európaizálódási hatás a határon átnyúló kereseti formák feltűnése, bár nem mutatkozott 
meg egyértelműen még e jelenségben rejlő valódi potenciál.  
 
Az uniós követelményeknek való megfelelést vizsgáló elméletek és a dolgozat átültetési 
és megfelelési eredményeinek az összevetése felemás eredményre vezetett. A 
dolgozatban vizsgált megfelelési világok elmélete (worlds of compliance) alapján a 
vizsgált öt tagállam eltérő ország-csoportokba tartozik. Emellett a poszt-szocialista 
tagállamokban egyértelműen azonosítható az elmélet szerint a „keleti probléma” 
jelensége, amelynek eredményeként az uniós követelmények ezen államokban a gyenge 
végrehajtás miatt „üres szavak” maradnak.  
Látható, hogy a kapott eredmények nem feltétlenül felelnek meg a megfelelési világok 
elmélete által felvázolt megállapításoknak. A dolgozat megállapításai alapján a vizsgált 
poszt-szocialista országcsoport nem feltétlenül kezelhető homogén csoportként. Ezek 
alapján nem feltétlenül mutatható ki a kapcsolódó szakirodalomban „keleti 
problémaként” aposztrofált jelenség. Nem lehet azt egyértelműen megállapítani, hogy ez 
az elmélet téves következtetésekre jutott volna. Nagyon fontos, hogy képes volt az uniós 
követelményeknek való megfelelés vizsgálata során a formális szempontokon túl a 
joggyakorlat és a jogalkalmazó szerepét is feltérképezni. Álláspontom szerint a vizsgálat 
szintjét kellene tágítani ezen elméletek esetében olyan rendszerszintű megfelelési 
tényezők vizsgálatára is, amilyen a szubjektív jogvédelmi tan.   
Az uniós jogalkotó pedig az ilyen rendszerszintű tényezők feltárásával az átültetési 
folyamat lehetséges eredményét, annak várható nehézségeit is modellezheti.  
 
Ahogyan az Előszóban jeleztem, nem állt szándékomban, hogy akár a szubjektív, akár az 
objektív jogvédelmi tan mellett érveljek. A szubjektív jogsérelemhez kötött közigazgatási 
bírói jogvédelmet illetően megállapíthtó: e jellegzetesség a vizsgált tagállamokhoz 
kötődő, társadalmilag és az adott jogrendszer által meghatározott jelenség. A tagállamok 
e jogvédelmi jellegzetessége, s egyúttal annak jelentősége korokon átívelő jelleggel 
mutatható ki. Ugyanakkor nem találkozunk olyan jogrendszerrel sem, amely tisztán csak 
objektív, vagy tisztán csak szubjektív jogvédelmi célt szolgálna. A vizsgált államok 
szabályozása és joggyakorlata egyértelműen elmozdult az objektív jogvédelmi irányba. 
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Emellett az objektív jellegű francia modell is hordoz szubjektív jellemzőket, amikor a 
felperesnek kétségtelenné kell tennie a jogvita elbírálásában való érdekeltségét.1015 A 
tapasztalatok alapján az egyes jogrendszerek a két végpont által kijelölt relációban az 
inkább objektív vagy inkább szubjektív jellemzőik alapján sorolhatóak be.  
 
Az EuB a közigazgatási perekre kihatóan tudatos gyakorlatot folytat azzal, hogy a 
szubjektív jogsérelem nélkül, vagy szubjektív, de a tagállami jogvédelmi 
hagyományoktól idegen jogsérelem fennállta mellett is kiszélesíti a tagállami bíróságok 
előtti fellépés lehetőségét. Ennek alapvető motivációja az EuB részéről az, hogy a 
tagállami bíróságok előtt a lehető legteljesebb mértékben – akár a szubjektív jogsérelmet 
nem szenvedett egyének fellépésével is – biztosítani lehessen az uniós normák 
kikényszerítését, a nem feltétlenül lojális tagállami közigazgatással szemben. 
 
A vizsgálat másik szintjén ez a következetes objektív jogvédelmi irányba való elmozdulás 
nem volt megfigyelhető. Bár az EuB a semmisségi eljárások esetében a privilegizált 
felperesek körének bírói jogértelmezéssel való kiterjesztését felvállalta, határozottan 
tartózkodott ettől a magánszemély, mint nem-privilegizált felperesek tekintetében. Egyes 
kivételektől eltekintve az EuB máig ragaszkodik a közvetlen és személyes érintettség 
(zárt csoportba tartozás) szigorú követelményének a teljesítéséhez.  
Annak ellenére, hogy saját esetjogában az EuB maga is elismerte az egységes értelmezés 
szükségességét, ha valamely rendelkezés mind a nemzeti jog, mind az uniós jog hatálya 
alá tartozó helyzetekre alkalmazandó lehet. Ezek alapján elvárható lenne, hogy az uniós 
jogalkalmazó – akárcsak a tagállami szinten az aarhusi követelmények uniós szintű 
átültetésekor és érvényesítésekor – elismerje az objektív jogvédelmi célzat mentén a 
kibővített fellépési lehetőségeket. Ennek okán az EuB-nak is egyfajta következetességi 
követelménynek mindenképpen meg kellene felelnie, ha a kiszélesítési követelmény 
egyébként az uniós jogforrási rendben azonos szöveggel elfogadott vegyes (nemzetközi) 
egyezményen és saját esetjogán túl általános integrációs követelményekből is fakad. Ilyen 
az Unió által meghirdetett célnak tekinthető a polgárközelibb Európa megvalósítása, 
valamint a transzparensebb működés biztosítása.  
 
Az eddigi esetjogi megközelítés felülvizsgálatának legfőbb oka viszont az, hogy 
egyértelműen átalakul az uniós rendelkezések végrehajtásának uniós-tagállami szintek 
közötti hatáskör-megosztása. A bírói jogvédelem adott történelmi és társadalmi 
körülmények szerinti meghatározottsága ugyanis uniós szinten is érvényesül. Az 
integráció kezdetekor létrejött közösségi intézményrendszer vívmányai alapvetően a 
közös piac igényeit voltak hivatottak kiszolgálni adott piaci rendtartások és 
eszközrendszerek fenntartásával. Ebben a rendszerben az egyén bár feltűnt, de elsősorban 
csak gazdasági tranzakciók címzettjeként vették számításba. Ennek folytán a vele 
szemben intézményesített jogvédelem kiépítése is alapvetően ahhoz kapcsolódott, hogy 
a legtöbb közösségi rendelkezés végrehajtása tagállami szinten történt meg. A közösségi 
hatáskörök időközben lezajló látványos bővülése, a piaci és gazdasági viszonyok 

                                                 
1015 Broyelle, 2013, pp. 47., 62-63.; Dudás, 1998, p. 163. 
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bonyolultabbá válása, legfőképpen pedig az állam nélküli közös, majd belső piac 
kiépülése, szükségessé tette (szükségessé tenné) az eredeti integrációs viszonyok 
keretében kiépült jogvédelmi rendszer újragondolását.  
 
A közvetett végrehajtás (kizárólagosságának) válsága új dilemmákat szült. A közvetlen 
végrehajtás személyi, szervezeti, eljárási szerepének megerősödésével szükségessé vált 
az EuB előtti fellépés kereteinek újragondolása is. Nehezen tűnik fenntarthatónak a 
megszorító felfogás az egyedi és bizonyos esetekben normatív aktusok meghozatalára 
feljogosított EU ügynökségek elszaporodásának, valamint a korábban tisztán tagállami 
közigazgatási hatáskörök európaizálódásának idején. Az uniós ügynökségi határozatok 
nem-címzett személyek általi megtámadhatósága, az egyes szakpolitikáknak a belső piaci 
működés szükségleteitől eltérő jogvédelmi felfogása, valamint általános jelleggel a 
jogállamiság követelményének uniós szintű érvényre juttatása egyaránt felveti a korábbi 
jogvédelmi vívmányok felülvizsgálatának szükségességét.  
 
A közvetlen végrehajtás bővülő tevékenységi keretei meg fogják követelni az uniós 
jogvédelmet máig meghatározó, az integráció kezdeti szakaszaihoz köthető egyes 
doktrínák és tesztek, valamint a megfelelő eljárásjogi garanciarendszer újragondolását.  
 
Függetlenül az objektív-szubjektív jogvédelmi célzat között megtartandó semlegességtől, 
a XX. század második felének jogfejlődése alapvetően a részvételi jogok kibővítése és a 
részvételi demokrácia elmélyítésének irányába hatott. Azt mondhatjuk, hogy ez a 
követelményrendszer, valamint a részvételi jogokon alapuló döntéshozatal abban az 
esetben is fennmarad, ha a klasszikus értelmben vett hatósági jogalkalmazás, így pedig 
az ezzel szembeni bírói jogvédelem szintje eltolódik a tagállamiról az uniós szint 
irányába.  
 
Amit e dolgozat felvázolt, az pusztán az uniós jogvédelem átmeneti állapota, mint ilyen 
pillanatfelvétel a XXI. század elejéről. Egyértelmű, hogy a jogvédelmi rendszer egyes 
elemeinek illeszkedniük kell a változó történelmi és társadalmi igényekhez. Az 
igényérvényesítési lehetőségek változása pedig az utóbbi évtizedekben új szinten ment 
végbe. Ennek okán ma már nem pusztán egyes államok, hanem az egész európai 
társadalom igényeit kell figyelembe venni, amikor meghatározzák: milyennek kell lennie 
a későbbiekben az egyéni és a kollektív uniós jogvédelem rendszerének a közigazgatási 
perekben. 
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1. Summary of the research subject  

In the recent years the Court of Justice of the European Union (hereinafter referred to as 
‘ECJ’ in the context of pre-Lisbon primary law, ‘CJEU’ in the context of post-Lisbon 
primary law) has declared in several of its judgements that the systems of administrative 
jurisdiction of certain EU Member States did not comply with the EU’s sectoral 
requirements. These judgements declared that the Member States concerned did not 
guarantee the right of standing before administrative courts for the non-governmental 
organizations (hereinafter referred to as ‘NGOs’) before national courts. The CJEU 
concluded this despite the fact that in the field of administrative procedures and 
jurisdiction the principle of the national autonomy still prevails. In accordance with that, 
the European integration affects the administrative procedures and jurisdiction, just as the 
administrative systems of the Member States in a special way. Implementing EU 
requirements and EU law is the primary responsibility of the national authorities and 
courts (indirect implementation) in absence of such EU-level organs which would be 
responsible for the direct implementation. As a result, the indirect implementation of EU 
law is the task of national authorities, while the judges of the Member States act as the 
judges of EU law. EU law can only influence the sectoral regulation of the Member States 
through the Union policies, guaranteeing wider access to justice for NGOs. Through 
sectoral regulation, EU law in turn may have indirect repercussions on the general 
procedural law of the Member States. Those jurisdictions, where the judicial review is 
intended to protect subjective rights, the dilemma arises from the fact that – in principle 
– NGOs cannot initiate legal action before national courts in the absence of any violation 
of their subjective rights (hereinafter referred to as ‘impairment of rights’ doctrine). 
Meanwhile, the EU uses the wider access to justice of citizens and NGOs before national 
courts as a tool to facilitate the enforcement of EU law in several policy areas. 
 
During my studies in Germany, I started to examine the extent the CJEU would modify 
the well-elaborated German dogmatic on ‘impairment of rights’ doctrine in the fields of 
environment protection, competition law and consumer protection. I wrote my master 
dissertation on the comparison of this phenomenon in a German-Hungarian perspective, 
and in connection with this I have come to the decision that the scope of the examined 
countries should be broadened further, since I presumed that the ‘impairment of rights’ 
doctrine could be examined as a link between the jurisdictions of the Central and Eastern 
European region. Therefore, I have chosen Germany, Austria, the Czech Republic, 
Slovakia and Hungary. I concluded that this issue should be combined with the analysis 
of EU-level judicial review, as to whether the legal protection at the level of the EU 
follows the same approach. 
 
Therefore, the dissertation examines how exactly the European Union has modified 
administrative judicial review, which is bound by the ‘impairment of rights’ doctrine at 
the level of indirect (Member State-level) and direct (EU-level) implementation of EU 
norms. This made it necessary to analyse the role of the still prevailing indirect (Member 
State-level) and of the emerging direct (EU-level) implementation of EU norms. 
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In the framework of indirect implementation, the dissertation examines a certain group of 
Member States, where the function of the administrative judicial review was historically 
characterised by the ‘impairment of rights’ doctrine. The German, Austrian, Czech, 
Slovak and Hungarian jurisdictions nowadays also restrict the personal scope of potential 
plaintiffs before national courts, and declare the violation of subjective rights, sometimes 
the violation of interests, as a prerequisite to that. In contrast, the CJEU (and the former 
ECJ) has facilitated a broader access to justice of citizens and NGOs before national 
courts since the Van Gend & Loos judgement, in order to enforce the Community law 
against the not necessarily loyal national administrations. As a result, it is a clear 
challenge for the legislation and law enforcement of the Member States how to respond 
to this broadening tendency.  
 
In the focus of the dissertation stands two such fields of Union policies, where the 
broadening tendency regarding the ‘impairment of rights’ doctrine can be undoubtedly 
identified. It is possible in such sectors, where the character of the legal interest protected 
is such that potential plaintiffs, who can exclusively refer to the violation of his/her own 
rights, cannot be easily determined. The fairness of competition or the protection of 
environment are typical legal interests, where besides the circle of plaintiffs who suffered 
violation of their subjective rights, or even in the absence of such, the possibility of an 
actio popularis litigation can come to the front. This can be strengthened by the EU 
legislation and law enforcement through the broadening of the access to justice in order 
to enforce EU law before the national courts. Besides that, stemming from the 
fundamental role of competition law, I presumed that competition related case-law looks 
back to the longest tradition in EU law. Therefore, this has lost its sector-specific 
connection, and has had an effect on the configuration of the whole system of EU-level 
legal protection. Environmental law on the other hand is important due to the fact that 
NGOs pushing for collective litigation are the most active in this field of policy.  
 
In spite of this broadening tendency, the CJEU in actions for annulment (annulment 
procedure) still insists on the judicial protection of subjective rights at EU-level. This is 
expressed by Plaumann test elaborated in its case-law, according to which a direct and 
especially personal concern (as potential plaintiff to be member of a closed, fixed group) 
is required to have standing right at EU-level. The reason behind the still prevailing, 
predominantly subjective tendency of judicial protection at EU-level is that certain 
elements of the guarantee system of judicial protection have been unaltered since the early 
phases of the integration. It has to be seen, however, that by the broadening of direct 
implementation this concept becomes more and more obsolete.  
 
Therefore, in the course of examining the direct implementation from the aspects of 
judicial protection, the subject of the examination goes beyond the two sectors intended 
to be examined originally, and the classic competence of administrative courts, namely 
the review of administrative acts. The demonstration of the crisis of the doctrine, which 
promulgates the exclusivity of the indirect implementation, makes it necessary to present 
certain non-sector-specific specialities of the legal evolution.  
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Firstly, it is necessary to examine the civil service law of the EU, in which the European 
Community was forced – perhaps for the first time – to deal with the dilemma of the 
procedural requirements for the individuals, especially by the resolution of disputes 
against its own civil servants.  
Secondly, over time regulatory agencies have gained stronger or weaker competences to 
directly implement the Community norms, besides the European Commission. As a 
result, the EU-level judicial protection against the administrative acts issued by the 
agencies has already been essential decades ago, therefore its analysis cannot be omitted.  
Thirdly, in connection with the aforementioned matters, it is necessary to more 
intensively examine the question of judicial protection against the normative acts as well. 
The core question here is how the EU legislation and jurisdiction managed to resolve the 
dilemmas regarding delegated regulatory powers - which are also necessarily present in 
the national administrative systems. However, the questions related to the constitutional 
control of normative acts issued by institutions with inherent legislative powers are not 
related organically to the subject of the present analysis. The purpose of my analysis is 
exclusively the examination of normative acts, which are issued in order to regulate the 
internal markets, even if the definition of these type of acts is far from being simple.  
 
The administrative judicial review, similarly to legal system as a whole, especially 
reflects the idea of the relation between the state and its citizen, of the age and the state 
which has created them. In the Member States examined, historically and societally the 
‘impairment of rights’ doctrine can be identified as such a factor. The purpose of the 
Community, later the Union legislation and jurisdiction, through the broadening of the 
standing rights before the national courts, in other words through the strengthening of 
objective judicial protection, is the enforcement of its own acts. These purposes demand 
that if the administrative judicial protection shifts to the EU-level following a shift in the 
activity of authorities, then the EU legislation and jurisdiction would have to reconsider 
its present practice. It follows that the right of standing before CJEU should be granted to 
those who intend to start court proceedings on the basis of a more widely interpreted 
violation of subjective rights. The reason for this is that the theoretical ground for a 
restrictive concept is related to the concepts of the early integration. Nowadays, the 
function of the European Union is characterised by broader activities, which necessarily 
involve more and more parties and broader EU-level activities as that of mere policy-
making. 
 

To sum it up, the subject of this dissertation is a topic, which is seemingly under-
represented in the written law, but has a decisive relevance from the aspect of judicial 
protection of the EU law. 
             
2. The research objectives and methods  
2.1 The research objectives 

The purpose of the present dissertation is to analyse the standards of judicial protection, 
which are at the same time conservative on EU-level and activist on national level, and 
to unveil the intentions and motivations behind the differences concerned.  
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As for the indirect implementation, for the presentation of the activist approach of the 
CJEU demanding the ‘broadening’ of the ‘impairment of rights’ doctrine at national level, 
it is necessary to clarify how this model of legal protection appeared historically in the 
Member States concerned. The dissertation describes, how the development of the 
administrative courts has happened in these states, at the end of the 19th and in the 
beginning of the 20th century. In the framework of this, my purpose is to present the 
‘impairment of rights’ doctrine as a historically and societally determined common or at 
least similar starting-point. 
 
The first structural unit of the dissertation shortly examines the question how the 
‘impairment of rights’ doctrine managed to preserve its dominant position in different 
ages. Besides that, it is a necessary to examine to the extent the ‘impairment of rights’ 
doctrine determines the current regulation of the states concerned and their systems of 
judicial protection. 
 
The main purpose of the first structural unit of the dissertation concerning the indirect 
implementation is the analysis of how the legislators and judiciary of the Member States 
responded to the tendency of broadening the access to justice. The requirement of 
compliance with the EU law – which besides the national administrations, also binds the 
judges of the Member States, who function as judges of EU law as well – has led to 
different solutions in sectoral regulations. Moreover, the analysis of indirect 
implementation enables us to present the general doctrines available for the Member 
States' judges in case of conflict between national and EU law. 
 
To determine whether the compliance with the EU law is measurable, and if yes, then 
how it can be explained, has been a subject of scientific debates for a long time. These 
are necessarily interdisciplinary debates. The problem could raise scholars' attention in 
the field of sociology, political science and international relations besides the legal 
studies. By using the world of compliance theory, which sets up the system of country 
cluster categorisation, the first structural unit of the dissertation examines how strong the 
explanatory power of these theories could be. For this purpose, the implementation 
performance regarding the two policy areas in five Member States is to be compared with 
the preconceptions of this theory. This could be interesting especially in connection to the 
fact that – according to the theory – in the post-socialist new Member States the so-called 
‘Eastern problem’ can be identified. This means that in this cluster of countries the formal 
implementation is completed, but the enforcement of the EU-requirements remains weak, 
so those are only dead letters (world of dead letters). In Germany and Austria based on 
the theoretical categorisation, the main compliance factor for timely and proper 
transposition is the compatibility of EU requirements with domestic policy considerations 
(world of domestic politics).  
 
As for the examination of direct implementation, the main purpose of the dissertation is 
to present the set of instruments of the judicial protection at EU-level, and to examine the 
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relations between these instruments. At the heart of this is the analysis of the annulment 
procedure I would like to elaborate the development of the related case-law, especially of 
the Plaumann test. The Plaumann test, as a milestone case, has led to the development of 
strict interpretation of personal concern, to which the requirement of the direct concern is 
linked. This is the main obstacle of legal standing of the so-called non-privileged 
individuals before the CJEU. In connection with this, the dissertation intends to present – 
through the analysis of the case-law – the interpretation models that has been revealed 
due to the ‘personal concern’ requirement. Besides that, the requirement of personal 
concern can show how in the case of the most important sources of secondary law the 
judicial interpretation changed regarding the direct legal effect of these normative acts. It 
must also be examined, in which policy areas did the CJEU reinterpreted the Plaumann 
test, which has become a doctrine in the meantime, and what was the reason for this step.  
 
When examining these issues at EU-level, I intended to go beyond the field of the Union 
policies, namely the competition law and environmental law. By this I intended to depict 
the increasingly strengthening tendency, under which the direct implementation is getting 
prioritised over the indirect implementation of EU norms. This phenomenon is not 
necessarily linked to the already examined two policy areas. It is true, though, that we are 
only at the beginning of this process. This enables us to unfold, besides the sector-specific 
examination, the classic competences in reviewing individual administrative acts, and in 
civil service disputes. From the aspect of judicial protection, the civil service law of the 
Community, later the Union is the starting-point for procedural requirements guaranteed 
for individuals. The ‘mushrooming’ of (regulatory) agencies in the recent years makes 
the judicial protection also against the acts of the agencies more and more significant. 
The relevance of the judicial protection against normative acts in case of direct 
implementation lays in how the EU legislation and jurisdiction handle the dilemmas of 
judicial protection against acts issued through delegated regulatory powers, which 
problem also exists in the administrative systems of Member States. 
 
Finally, I would like to emphasise that it is not the purpose of this dissertation to argue 
either for the subjective, or for the objective judicial protection. It intends to show that 
the development of these models was influenced by the social environment and the 
historical development (of law). Consequently, it would be pointless to prioritise any of 
these models. Naturally, in connection with this, it can and should be examined how 
consistent the CJEU is in its case-law regarding the applied model of judicial protection. 
 
2.2 The research methods 

Regarding the indirect implementation, the main research method of the dissertation is 
the comparative legal analysis of the Member States, since the theoretical starting-point 
of the examination is a common aspect of judicial protection in the Member States 
concerned. The subject of the examination, besides the aforementioned similarity, is how 
each Member State respond to the tendency of broadening access to justice stemming 
from EU law. 
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The reasons for the selection of the examined states are complex: the German, just as the 
Austrian law, and the institutions of these jurisdictions were often models for the 
Hungarian legislation since earlier centuries. It would be, though, a mistake to present the 
regulation of any of these states as an ‘ideal model’ to be followed. The reason for 
selecting the Czech Republic and Slovakia was different. I have deemed it important to 
involve such countries in the examination, whose jurisdictions and regulatory solutions 
are not so much covered by the Hungarian jurisprudence. It is necessary, not only because 
the Austro-Hungarian Monarchy and the socialist past can be considered as common 
roots, but also because of the relatively similar geographic reach and population, just as 
the economical-cultural similarities. Additionally, it is my firm belief that analysing the 
similar or different responses given to the challenges stemming from being a Member 
State might be useful for the academic sphere, and for the legislators and law enforcers 
as well. 
 
Using a comparative method of analysis always raises the question what extent it is 
necessary to present the effective law and the case-law of the other Member States. 
Through my analysis, I tried to make the main characteristics of the institutions of judicial 
protection obvious, but also tried to omit the unnecessary details of the regulatory 
environment and the case-law. The main purpose was to make the tendency of broadening 
in relation to the ‘impairment of rights’ doctrine understandable.  
 
Regarding the entire analysis, the legal history approach was predominant, since it is 
essential in my point of view in order to understand certain institutions of law, and to 
track the changes in their functions since their appearance. This is especially worth 
considering, related to the research subject, because it has had a vital importance and a 
significance regarding guarantees that among the separate models of judicial protection 
which has become leading. At the same time, we will see that the decisions, preferring 
one or another model, were determined by the societal relations on national as well as on 
EU-level in a given time and historical context, therefore, these decisions cannot be 
everlasting. 
 
Besides the comparative analysis of different Member States’ regulation, the dogmatic 
analysis of the separate institutions of law is also necessary, since legal protection poses 
questions regarding judicial protection, the functioning of democracy, the legality of 
administrative functions, and the issues of delegating competences –  not necessarily only 
at national level. This does not mean, though, that the methods of this analysis would 
focus solely on legal aspects. Due to the societal determination, and especially to the 
perspicacious examination of compliance with the requirements of the EU, an 
interdisciplinary approach is also detectable. In this regard, I used the theories of political 
science, international relations and the Europeanisation theories, in order to present a 
comprehensive examination of compliance with EU law.        
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3. Summary of the research results and their potential use 
3.1. Summary of the research results 

 
The theoretical basis of the analysis took into account that administrative jurisdiction, as 
well as the whole legal system, reflects the era when it has been created and the vision of 
the state on the relationship between state and its citizens. Therefore, the starting-point of 
this analysis were the two substantial empires of the 19th century and their approach to 
legal protection. The administrative judicial review with its orientation towards the 
protection of subjective rights characterised the fundamental approach of the Kaiserrech 
and the Austro-Hungarian Monarchy. ‘These legal systems, balancing between 
democracy and monarchy has recognised the legal status of the individual, but only to the 
extent as the citizen would have enforced his/her own interests’ – as Masing states. This 
fundamental approach remained decisive regardless of two world wars and further regime 
changes. 
 
The non-compliance with the EU requirements are outstandingly spectacular at the level 
of the Member States concerning environmental law. The requirements of access to 
justice have appeared due to the implementation of the Aarhus Convention by EU law 
(Directive 2003/35/EC). In certain cases the CJEU’s judgements reflect the clear signs of 
implementation concerns at the level of Member States, such as in case of Germany 
(Trainel case), Austria (Gruber case) or Slovakia (the so-called Slovak bears case). These 
judgements were not only related to the standing rights of NGOs, but also to the imperfect 
subjective legal protection ensured to other affected parties like the neighbours. In the 
Slovak bears case the CJEU has also decided on the direct effect of certain provisions of 
the Aarhus Convention. Due to the well-elaborated legal dogmatics of the two German 
speaking countries and especially of Germany, these Member States were mostly 
reluctant to guarantee wider access to justice for NGOs. The issue of non-compliance has 
been raised in case of the Czech Republic in form of an infringement proceeding, while 
the interpretation of the ‘environmental case’ led to non-compliance concerns in case of 
Hungary as well. Meanwhile, there are other factors to be taken into account. There is no 
such comprehensive code in the German law like in Hungary, which regulates the 
participation of NGOs in administrative proceedings covering the whole environmental 
sector. While in Hungary, the interpretation of these provisions was left for the Hungarian 
judiciary. Concerning the fields of competition law and consumer protection the most 
remarkable changes were brought by the recognition of the new forms of subjective 
standing rights and by the institutionalisation of public interest litigation forms, which 
were previously unknown in the legal traditions of certain Member States. The case-law 
of the CJEU has generally broadened the standing rights of affected parties and of the 
competitors in network industries. The latter phenomenon has tailored the categories of 
the Member States, which were not supposed to follow the same compliance patterns. 
This phenomenon occurred in three differently categorised Member States according to 
the worlds of compliance theory, namely Austria, Germany and Hungary. 
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Based on the existence of the internal market, the cross-border litigation forms can be 
seen as an obvious effect of the European Union. As regards to competition law and 
consumer protection one must note the Directive 2009/22/EC; as regards to 
environmental law the Espoo Convention has to be mentioned. However, the real 
potential of these legal instruments could not be manifested in full effect up to now.  
 
From the perspective of the explanatory power of the compliance theories, especially of 
the worlds of compliance theory, the implementation performance of the Member States 
concerned revealed diverse results. The post-socialist group of countries did not build up 
a homogeneous category, while the German implementation of the Aarhus Convention 
led to most implementation concerns in relation to the wider access to justice for NGOs. 
Tailoring the categorisation of the Member States some CJEU judgements have also 
appeared, where the CJEU has accepted the standing right of the competitors based on 
their economic interests. Building on the aforementioned factors, the dissertation 
concluded that the phenomenon called ’Eastern problem’ could not be inevitably 
identified. However, the conclusion based on the implementation and law enforcement 
performance of these Member States is particularly important. The worlds of compliance 
theory is not necessarily just a ‘sometimes-true’ theory, but its target of research needs to 
be broadened. In my view, a new approach of broadening the research target of such 
theories might reveal the relevance of systematic research factors such as the ‘impairment 
of rights’ doctrine, which links the legal systems of this region. The identification of these 
factors could positively influence not only the researchers of political sciences and of the 
Europeanisation theories but also the law enforcement and legislation of the EU. The 
prior consideration of the systematic factors might also result in a better compliance 
performance of the Member States with the EU requirements. 
 
Compared to the wider access to justice for NGOs on the level of the Member States, the 
approach of the CJEU is different in this context on EU level. It has only accepted the 
extended interpretation of Plaumann test for non-privileged applicants in a few cases, 
while the Lisbon primary law broadened the legal protection of individuals’ rights by 
eliminating the restrictive criteria of individual concern regarding certain regulatory acts. 
However, the still applicable test indicates that the direct judicial review for individuals 
remained restrictive. The ECJ has started to adopt a more flexible approach concerning 
competition-related cases, due to the preliminary administrative procedure before the 
Commission, as the procedural right of the parties involved had been formalised in course 
of the evolution of the Commission's competition authority. Nevertheless, this activist 
approach has not been followed in other policy areas, and consequently, the standing right 
of NGOs intended to enforce the EU-level implementation of Aarhus Convention has not 
been guaranteed in absence of being individually concerned. This approach can be 
considered as being inconsistent, as the ECJ itself concluded in its case-law that ‘where 
a provision can apply both to situations falling within the scope of national law and to 
situations falling within the scope of Community law, it is clearly in the Community 
interest that, in order to forestall future differences of interpretation, that provision should 
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be interpreted uniformly’. The Aarhus Convention as a mixed agreement fulfils this 
criteria, as it has been ratified by the EU as well as by its Member States. 
 
The need to review the approach of the previous case law is based on the fact that the 
shared competencies between the EU and the Member States regarding the 
implementation and enforcement of EU rules is being altered. During the first phase of 
the European integration, the role of the acquis was to serve the demands of the common 
market with the support of market regulations. In this system the individuals were taken 
into account merely as the parties of certain economic transactions. Consequently, the 
level of the formalised legal protection connected to the level of the implementation and 
enforcement of the acquis, which was carried out by the Member States. The Court 
reinforced this restrictive interpretation, as the Court of First Instance tried to reinterpret 
the related standing requirements in UPA and Jégo Quéré. Accordingly, if the annulment 
procedure cannot be initiated, then the judicial review is still ensured in form of the 
preliminary ruling proceeding, and therefore the system of legal remedies is complete. 
 
Meanwhile, the broader EU competences, the more complex market and economic 
relations, and especially the evolution of the common market and later internal market 
made it indispensable to review the former system of legal protection. The analysis 
shortly presents the civil service law of the EU, which has turned out to be the basis for 
the development of individual procedural rights. Due to the most recent tendency of the 
’mushrooming of EU agencies’, which causes that the individuals get in direct procedural 
relationship with EU bodies that are entitled to issue certain type of single and normative 
acts, the Plaumann test and the primary judicial role of national courts needs to be 
reconsidered. The categorisation of the EU agencies in the dissertation was based on the 
type of acts, which could be issued by agencies, as the Meroni doctrine elaborated in the 
ECJ’s case-law, precluded the delegation of powers involving wide margin of discretion 
to agencies. However, an effective market surveillance and regulation would require 
stronger competences. The fundamental concern in relation to the ‘mushrooming of 
agencies’ is the lack of their proper primary legal basis, so they can be considered as ‘non-
Treaty bodies’. As for the relevance of the legal protection against the acts issued by 
agencies, it must also be noted that the single notion of agencies in the Lisbon Treaty 
refers to the right of third parties to initiate procedure before the CJEU to review the 
legality of the acts of agencies intended to produce legal effects vis-à-vis third parties. 
Nevertheless, the ‘agencification’, as well as the related legal protection are expected to 
be moving upwards on the EU agenda. The Union has already taken further steps 
concerning the allocation of powers by ensuring exclusive EU competences for certain 
agencies without any involvement of national authorities. Accordingly, the European 
Securities and Markets Authority has been made exclusively responsible for registration 
and supervision of the credit-rating agencies since July 2011. Based on the restrictive 
delegation model of the Meroni (and Romano) doctrine, the EU legislation has decided 
that the European Central Bank (hereinafter referred as ‘ECB’), as an EU institution with 
proper primary legal basis, has to be made responsible for the surveillance of the 
systematically important European banks. The choice of the EU legislation could solve 
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the problem of the conferred competencies and the lack of primary legal basis. However, 
the broader EU-level market surveillance powers raise concerns about the EU-level legal 
protection, as the direct European banking supervision affects a broader scope of third 
parties who cannot rely on the legal protection at the level of the Member States. 
 
As regards to the future evolution of EU-level legal protection, the dissertation shortly 
refers to the statement of the European Parliament on the Administrative Procedures of 
the EU. It contains the so-called Model Rules, which trace the possible directions of 
development of the administrative procedural regime of the EU. This document can be 
seen as an important step, however, the issues regarding the legal protection described by 
the dissertation has to be clarified before raising the question of passing the Code.  
 
 
3.2. The potential use of the research 

The results of the research might be applied in many ways. Nevertheless, due to the 
elaboration of the judicial case-law, it might have the most practical relevance for the 
judges of the Member States. The presentation of the case-law of the CJEU covers the 
circumstances of single cases, the regulation of particular Member States, and the possible 
interpretation scenarios of the EU law provisions concerned in case of preliminary ruling 
proceedings. 
 
The presentation of the origins and development of the ’impairment of rights’ doctrine in 
five Member States helps to understand the related policy rules and the functions of the 
legal instruments concerned. This goes beyond the regulations concerning competition 
law, environmental law and consumer protection. A mutual learning process can start 
detached from the underlying questions of European law. This might become especially 
relevant, as the Hungarian legislator has recently decided to create a separate code on 
administrative judicial procedure, which has a well-established tradition in Austria, and 
especially in Germany. In connection with this, the legal practice of the other national 
courts might be interesting to examine the detached position of the plaintiff before the 
courts opposed to the position of the party in an administrative procedure. This also 
applies for the further competences of administrative courts beyond the review of the 
legality of administrative acts. While on the one hand, I did not want to present the legal 
system of a certain country as an ‘ideal’ model to be followed, on the other hand, the 
mutual learning process cannot be seen as a one-way opportunity. Accordingly, it should 
also be presented for the German practice that the use of more abstract legal terms in the 
general Code on environmental protection has led to the broader involvement of the 
judiciary to interpret the procedural rights of NGOs. The interpretation of the term 
’environmental case’ in two  uniformity decisions of the Hungarian Supreme Court 
(Curia) can be mentioned as an example. Consequently, an extended analysis of certain 
issues raised by the dissertation in the foreign literature could be useful in the future.  
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The dissertation offers an opportunity for the national judges to become acquainted with 
the responses given by the judiciary of other Member States concerning the broadening 
tendency of access to justice. The most substantial reluctance was shown by the German 
and Austrian judiciary on the field of environmental law. However, their approach 
remained flexible. The Federal Administrative Court of Germany has lately changed its 
practice, and it recognised that certain provision of the Aarhus Convention might be 
directly applied, which has been denied by the CJEU. The reaction of the Slovak court 
was also meaningful, as observing the conflict between the national regulation and the 
EU law, it has initiated a preliminary ruling proceeding. From this point of view, the 
Hungarian judges cannot be criticised, as Hungary initiated most of the preliminary ruling 
proceedings among the new Member States of the 2004-enlargement. The judgement in 
the Slovak bears case has become an important precedent: even if its argumentation could 
not change the judicial case-law, it has appeared as a reference point before the courts of 
different Member States. The dissertation reflects not only the policy areas-related 
concerns, but also the dilemmas concerning the applicable doctrines in cases when there 
is a conflict between EU and national law.  
 
The implementation performance and the legal practice of two further policy areas have 
become available for the experts of political sciences, researchers of Europeanisation 
theories and other professionals dealing with the analysis of compliance with EU 
requirements. This makes the further evaluation of the related theories and the broader 
analysis of their explainatory power possible. Additionally, the dissertation has managed 
to identify the ‘impairment of rights’ doctrine as a systematic research factor, which might 
be relevant even in the sphere of other Europeanisation theories. Finally, the EU 
legislation and courts should also take into account these kind of factors due to their 
systematic character that links the legal systems of different Member States. Their 
relevance might have an impact on the future legislation of the EU, as well as on the 
further development of the CJEU’s case-law.   
 
Presenting the mechanism of mutual influence of the legal practices might be important 
in two dimensions: both between different Member States, and between the EU and 
national level. For example the research findings concluded that strengthening the status 
of the complainant in national competition law was partly based on the practice followed 
by the European Commission. Due to this EU-level influence, it might be worthwhile for 
the Member State authorities to closely monitor the policy requirements originally 
formulated at EU-level in other policy areas as well. 
  
The ’agencification’, complemented with guaranteeing broader market regulatory and 
surveillance powers for EU agencies is an important tendency in the EU. The most 
substantial changes in this regard could be identified in relation to the direct European 
regulation and supervision of financial markets. As it has been concluded by the 
dissertation, there is a clear demand for ensuring proper primary legal basis for this 
tendency; even if this step is basically precluded by the related doctrine of the ECJ. Both 



 264 

this and the issue of Model Rules have not been thoroughly elaborated yet, which might 
be useful for legal professionals in practice and in academic sphere. 
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