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AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁBAN 
 
 
 
I. Bevezetés 
 
Az eljárás polgári tárgyú ügyekben rendszerint a kérelem (keresetlevél) bírósághoz 
(jogalkalmazó hatósághoz) való benyújtásával (ellenérdekű fél részére történő köz-
vetlen kézbesítéssel) veszi kezdetét. Az ’eljárás megindítása’ az Európai Unió 
jogában legalább három, különböző szempont alapján vizsgálható:  

(a) Az eljárás megindítására jogosult alanyi kör személy (szerv) típusa szerint; 
(b) a kérelmet (keresetlevelet) befogadó hatósági (bírósági) szervezet felépítése, 
működése alapján; és (c) az eljárást kezdeményező beadványt iktató jogalkalmazó 
szerv által alkalmazott jog jellege figyelembe vételével. E harmadik nézőpont még 
tovább osztható aszerint, hogy a jogalkalmazó hatóság a kérelem elbírálásakor csak 
eljárási jogot vagy eljárási- és anyagi jogot is alkalmaz (ca), valamint melyik (tag-
állami vagy közösségi) jogot (cb) kell a konkrét ügyben alkalmaznia.  

Az eljárás megindítására valamennyi jogalanynak (természetes személynek, jogi 
személynek, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetnek) egyaránt lehető-
sége van, de mellettük hatóság is jogosult az eljárás megindítására.1 A tanulmány 
ezért inkább – a szűk keretek miatt csak vázlatszerűen –, az alkalmazandó hatályos 
közösségi jog bemutatására és a hatályos magyar eljárásjoggal való összevetésére 
(I-II.), illetve a bírósági (jogalkalmazói) szervezet más, az Európai Unióhoz nagy-
mértékben hasonló politikai, jogi és bírósági struktúra néhány jellegzetességének 
bemutatására irányul (III.).2 

A dolgozatban mit jelent az „EU-jog”? Ez a terminológia bizonyos típusú közös-
ségi jogforrások – a teljesség igénye nélküli – nevesítésében jelenik meg. A tanul-
mány elsősorban azokat a konkrét közösségi előírásokat emeli ki, amelyek általá-

                                                 
1 A fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK Rendelet 2. cikk f. pont 
2 A tárgykörben több Ph.D értekezés is született, különösen: DR. SIPOSNÉ DR. HERÉDI 2007.; 
KÖBLÖS 2008.; JUHÁSZ 2010. 
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nos hatállyal bírnak, kötelezőek, és közvetlenül alkalmazandóak a tagállamok szá-
mára (rendelet),3 illetve amelyek az elérendő célokat illetően minden tagállamra 
kötelezőek, de a formának és az eszközöknek a megválasztását a nemzeti hatósá-
gokra bízzák (irányelv).4  

A tagállamokra kötelező közösségi jogforrások és a tagállamok joga között me-
rülhet fel az alkalmazandó jog meghatározásának kérdése. A közösségi versus 
tagállami jogalkalmazás több jogterületre is kihat:  

a) a közösséghez való szerződéses kötelezettség miatt a tagállami szuverenitás 
korlátozottsága (államjog-alkotmányjog);  

b) az adott jogvita elbírálására vonatkozó joghatóság fennállásának elbírálása 
(polgári eljárásjog);  

c) a hazai joggal ellentétes közösségi jognak a tagállam bíróságának jogalkalma-
zására gyakorolt hatása (jogszociológia-szervezetszociológia). 
 
II. Az eljárás megindítására vonatkozó közösségi előírások 
 
1. Az eljárás megindításának új elemei  
a hatályos magyar jog előírásaihoz képest 
 
Miért érdekes az EU jogában – a hazai vagy egyéb más joghoz képest – az eljárás 
megindítása? Mennyiben különbözik az eljárás megindítása a hazai jogban, mint a 
közösségi jogban?  

1. A közösségi előírások biztosítják az eljárást megindító, illetve az azzal egyen-
értékű irat felperes általi kézbesítését az alperes részére.5 A hatályos magyar eljá-
rási jogban nem fordul elő hasonló intézmény, tipikusan a bíróság hatáskörébe 
tartozik a bírósági és a felperes által benyújtott iratok kézbesítése. 

2. A perfüggőség beállásának időpontját a közösségi jog – a magyar jogtól elté-
rően – az eljárás megindításához kapcsolja: amely két különböző időpontban kö-
vetkezhet be:  

                                                 
3 Az Európai Közösséget létrehozó Római Szerződés (1957. március 25.) 161. cikk (2) 
4 Római Szerződés 161. cikk (3) 
5 44/2001/EK Rendelet a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságokról, valamint a határo-
zatok elismeréséről és végrehajtásáról (Brüsszel-I. Rendelet) 30. cikk (1) bek.; 2201/2003/EK 
Rendelet a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, 
valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról [Brüsszel-II.a. Rendelet 16. cikk (1) bek.] 



Az eljárás megindítása az európai unió jogában 351 

 

a) az eljárást megindító vagy azzal egyenértékű iratot az eljárást kezdeményező 
fél a bírósághoz nyújtja be, és teljesíti az irat alperes részére való kézbesítése ér-
dekében a rendeletben előírt feltételeket vagy  

b) a kérelmező az eljárást megindító vagy azzal egyenértékű iratot a kézbesítésért 
felelős hatóságnál terjeszti elő, feltéve, hogy ezt követően az eljárás kezdeménye-
zője követi az irat bíróságra történő benyújtása érdekében a rendelet előírását.6 

3. A perfüggőség beállásához (az eljárás megindításához) az Európai Unió jogá-
ban nem feltétlenül szükséges tehát az eljárást megindító vagy azzal egyenértékű 
irat a bírósági kézbesítése az ellenérdekű félnek.  

A közösségi rendeletek (44/2001/EK Rendelet, 2201/2003/EK Rendelet) előírá-
sai szerint az eljárás a kérelem benyújtásával megindul, és ekkor már beáll a per-
függőség7 is. A Pp. 121. § (1) bek. első mondata szerint: „a pert keresetlevéllel kell 
megindítani”, de a perfüggőség a keresetnek az ellenérdekű féllel való közlésével 
áll be (Pp. 128. §).8 A magyar jogban az EU joghoz képest a peralapítás (perfüggő-
ség) időpontja kitolódik. A hazai megoldás a német Polgári perrendtartás (ZPO) 
szabályozásához áll közel. A ZPO szerint a keresetlevél bíróságra történő benyúj-
tása egyszerű kötőerőt (Anhängigkeit) teremt, és a keresetlevél alperes részére 
történő kézbesítésével áll be a perfüggőség (Rechtshängigkeit).  

A perfüggőség beállása mentesíti-e a bíróságot attól, hogy vizsgálja a perelőfel-
tételek fennállását? A bíróság szűrőszerepet tölt be: megvizsgálja a peralapításhoz 
szükséges feltételek fennállását. Ha a peralapításhoz szükséges előfeltételek nem 
állnak fenn, a bíróság – mielőtt még kézbesíthetné azt az alperesnek – idézés kibo-
csátása nélkül elutasítja a keresetlevelet. Ha viszont a keresetlevél benyújtásával 
beáll a perfüggőség, –a magyar Pp. logikája szerint – a bíróság mentesül az alól a 
kötelezettség alól, hogy érdemben vizsgálja a perelőfeltételek fennállását. A közös-
ségi jog alkalmazása – más tagállamban – azonban megengedi a joghatóság vizs-
gálatával összefüggésében a perfüggőség keresetlevél bíróságra történő benyújtá-
sával egyidejűleg történő beállását.  
 
 
 
 
 
                                                 
6 Brüsszel-I. Rendelet 30. cikk (1) (2); Brüsszel-II.a. Rendelet 16. cikk a., b.  
7 A kérdésről részletesen: GYEKICZKY 2008, (1) 58-76. o; GYEKICZKY 2008, (2) 11-22. o.; 
GYEKICZKY 2009, 101-116. o.  
8 A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 130. §. (1) bek. d) 
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2. Az eljárás megindításának hazai joggal  
való (részben) hasonló jellegzetességei 
 
1. A keresetlevél (kérelem) bírósághoz (jogalkalmazó hatósághoz) való benyújtása 
általában az eljárásnak (és nem a pernek) a kezdő időpontját jelenti. A közösségi 
jogban a kérelem (keresetlevél) előterjesztése azonban nem minden esetben azonos 
az eljárás megindításával. A hatályos magyar eljárási jogban a keresetlevél benyúj-
tása – a törvény szóhasználatával – a „per megindításával” egyenértékű,9 de a kereset-
levél idézés kibocsátása nélküli elutasításakor, a jogszabály „per már folyamatban van” 
feltétele bekövetkezéséhez a perindítás joghatályainak beállása10 is szükséges. 

2. A keresetlevelet (kérelmet) a közösségi szabályok értelmében az eljárás le-
folytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz kell benyújtani. A 
hatályos hazai jog szerint azonban a keresetlevél (kérelem) hatáskörrel és illetékes-
séggel nem rendelkező bírósághoz való benyújtásakor az eljáró bíróság az „áttétel” 
jogintézményének alkalmazásával továbbíthatja az eljárás lefolytatására jogosult 
bírósághoz (hatósághoz).11 Az EU rendeletei nem ismerik ezt az intézményt, ezért 
ebben a helyzetben a kérelem elutasítására, illetve a joghatóság hiányának megál-
lapítására kerülhet sor. 

3. Az EU jogában, hasonlóan a hatályos magyar joghoz, lehetőség van a kérelem 
(keresetlevél) hiányosságainak pótlására, azzal az eltéréssel, hogy a közösségi ren-
deletek más terminológiát alkalmaznak az intézmény leírására. Az európai fizetési 
meghagyásos eljárás létrehozataláról szóló 1896/2006/EK Rendelet (EuFmhR.) a 
kérelem kiegészítését, a kérelem kijavítását és annak módosítását különbözteti 
meg,12 a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 
861/2007/EK Rendelet (KéKeeR.) pedig a kérelem kiegészítésének és a kérelem 
kijavításának szabályait tartalmazza,13 A közösségi jogban ezek az intézmények a 
hiánypótlás formáiként, a kérelmezőt terhelő kötelezettségként, míg a hatályos 
magyar jogban a bírósági határozatokat érintő jogintézményként jelennek meg.14 
Az EuFmhR. rögzíti a követelés nyilvánvaló alaptalansága miatti elutasítási okot,15 
a KéKeeR. tartalmazza a követelés nyilvánvaló alaptalansága és a kérelem nem 

                                                 
9 Pp. 121. § (1) bek. első tagmondata 
10 Pp. 130. § (1) bek. d) 
11 Pp. 129. § (1) bek. 
12 EuFmhR. 7. cikk 
13 KéKeeR. 7. cikk 
14 Pp. 224-226. § 
15 11. cikk b. 
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elfogadhatósága miatti keresetlevél elutasítási okokat.16 A korábban hatályos 
Pp.130. § (1) bek. i) pontja írta elő a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli eluta-
sítását, ha az nyilvánvalóan alaptalan követelés érvényesítésére irányult. Az Al-
kotmánybíróság az 59/1993. (XI.29.) sz. határozatában ezt az előírást megsemmi-
sítette, mert korlátozza a felperes bírósághoz való fordulásának jogát. Az EU jog-
politikai törekvései („Access to Justice” – „az igazságszolgáltatáshoz való hozzáfé-
rés biztosítása”) és a közösség tételes jogszabályi rendelkezései közötti összhang 
fennállása ennek tükrében ténylegesen is megkérdőjeleződhet. 
 
3. Mikor indul meg az eljárás a közösségi jogban? 
 
A közösségi jog döntően peres eljárásra vonatkozó szabályai (Brüsszel-I. Rendelet, 
Brüsszel-II.a Rendelet, KéKeeR.) az eljárás megindításának időpontját nem defi-
niálják. A közösségi jogalkotó a nemperes eljárások közül a tagállamok gazdál-
kodó szervezeteivel szemben gyakran előforduló fizetésképtelenségi eljárást és a 
tagállamok jogalanyai, gazdálkodó szervezetei között előforduló európai fizetési 
meghagyásos eljárást szabályozta. Az 1346/2000/EK Tanácsi Rendelet 2. cikk f., 
pontja szerint: „az eljárás megindításának időpontja ” amikor az eljárást megindító 
határozat hatályba lép, függetlenül attól, hogy végső határozatról17 van-e szó.” Ezt 
az időpontot az eljárás megindításának helye szerinti tagállam joga határozza 
meg.18  

Nemcsak az eljárás megindítása időpontjának meghatározása lehet vitatható, ha-
nem „az eljárást megindító vagy azzal egyenértékű irat” jelentése is. Az Európai 
Bíróság értelmezése szerint az eljárást megindító vagy azzal egyenértékű irat azt az 
okiratot jelenti, amelynek szabályszerű és kellő időben történő kézbesítése az alpe-
rest abba a helyzetbe hozza, hogy jogait a végrehajtható határozat kibocsátása előtt 

                                                 
16 10. cikk 
17 A közösségi fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó rendelet megkülönbözteti a főeljárást, 
illetve a másodlagos eljárást. Másodlagos eljárásnak számít minden olyan fizetésképtelenségi 
eljárás, amelyet a főeljárás megindítását követően kezdeményeztek. 
18 A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló többször módosított 1991.évi XLIX. törvény 
(Cstv.) a csődeljárás és a felszámolási eljárás kezdő időpontját a kérelem benyújtásától eltérő 
időpontban határozza meg. A Cstv. 9. § (2) bek. szerint: „A csődeljárás kezdő időpontja a csőd-
eljárás elrendeléséről szóló bírósági végzés közzétételének napja [10. § (1) bek.]”. A Cstv. 27. § 
(1) bek. szerint: „A bíróság az adós felszámolását végzéssel elrendeli, ha az adós fizetésképtelen-
ségét állapítja meg”. 
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az ítéletet hozó államban érvényesítheti.19 Az eljárást megindító vagy azzal egyenér-
tékű irat tehát olyan érdemi nyilatkozatot (kérelmet) magába foglaló beadvány, 
amellyel szemben az ellenérdekű fél (alperes) rendszerint érdemi ellenkérelmet 
terjeszthet elő. 

A Brüsszel-I. Rendelet és a Brüsszel-II.a. Rendelet az eljárás megindításának 
időpontját per definitionem nem, csak a két különböző EU-tagállam előtt megindított 
eljárások tekintetében, a joghatóság vizsgálatával összefüggésben határozza meg.  

A 44/2001/EK Rendelet 27. cikk (1) bekezdése szerint: „Amennyiben azonos 
igényből származó, azonos felek között folyamatban lévő eljárásokat különböző 
tagállamok bíróságai előtt indítottak, a később felhívott bíróság az elsőként felhí-
vott bíróság joghatósága megállapításáig felfüggeszti az eljárást”.  

A 2201/2003/EK Rendelet 19. cikk (1) bekezdése alapján „amennyiben ugyan-
azon felek között házasság felbontással, különválással vagy a házasság érvénytele-
nítésével kapcsolatos eljárást különböző tagállamok bíróságai előtt indítottak, a 
később megkeresett bíróság az elsőként megkeresett bíróság joghatóságának meg-
állapításáig hivatalból felfüggeszti az eljárást”.  

Az idézett rendelet-részletek másként határozzák meg a perfüggőség bekövetke-
zéséhez szükséges feltételeket. Az első esetben „azonos igényből származó, azonos 
felek közötti eljárás”-ban, a második hivatkozás szerint „ugyanazon felek között 
házasság felbontással, különválással vagy házasság érvénytelenítésével kapcsolatos 
eljárásban” állapíthatja meg a bíróság a perfüggőség fennállását.  

A Brüsszel-I. Rendelet a 27. cikk (1) alkalmazásához megelégszik ugyanazon 
felek között az „azonos igény” szófordulattal, amely széles értelmezési lehetőséget 
kínál a jogalkalmazó számára. Ennek oka, hogy a közösségi rendeletalkotó a két 
különböző tagállam bíróságai közötti joghatósági összeütközést  

a) az eljárások megindulását követően minél korábban,  
b) az ügycsoportok széles spektrumában, illetve  
c) még a keresetlevél alperes részére való kézbesítése előtt meg kívánta szüntetni.  
A jogszabályhely szerinti „folyamatban lévő eljárás különböző tagállamok bíró-

ságai előtti megindítása” nem azonos a hatályos magyar jog szerinti „a per már 
folyamatban van” szófordulattal, mert a közösségi jogban, ellentétben a hazai jog-
gal, ekkor a perindítás joghatályai még nem álltak be, ezért van „csak” az eljárás 
(és nem a per) folyamatban. 

A 2201/2003/EK Rendelet 19. cikk (1) az „ugyanazon felek” mellett meghatá-
rozza azokat a pertípusokat, amelyekben a két különböző tagállam bírósága (jogal-

                                                 
19 Idézi: KENGYEL 2005, 45-81., 66. o. 
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kalmazó hatósága) előtt megindított eljárásban az eljáró bíróság joghatóságának 
megállapítása felmerül. A családjogi tárgyú ügyekben – hasonlóan a polgári és a 
kereskedelmi ügyekhez – az ügycsoportok meghatározása széleskörű, mert  

a) a közösségi rendeletalkotó a párhuzamos eljárások indítását tág keretek között 
kívánta megakadályozni,  

b) ha több eljárás paralel megindulását már nem sikerült megakadályozni, cél az 
egymás mellett folyamatban lévő eljárások mielőbbi lezárása.  

A hatályos Pp. 130. § (1) bek., d., pontja szerint a bíróság a keresetlevelet idézés 
kibocsátása nélkül (125. §) elutasítja, ha megállapítható, hogy … „a felek között 
ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt – akár ugyanazon 
bíróság akár más bíróság előtt – a per már folyamatban van (128. §)…”. A hatályos 
hazai jogban a perfüggőség megállapításához az ügycsoport egzaktan körülírt, mindkét 
eljárás „ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt folyik”.  

A hatályos hazai jogban miért csak ilyen szűk körűen engedélyezett a perfüggő-
ség megállapítása? Ennek feltehetően több oka is lehet:  

1. Hazákban a párhuzamosan folyamatban lévő eljárásokban a joghatóság vizs-
gálata általában ki sem alakul, mert mindkét eljáró bíróság egy tagállamon belül 
azonos nemzet joghatósága alá tartozik. Ha a joghatóságot kell a két különböző 
tagállamban eljáró bíróság között meghatározni, célszerű ennek eldöntését közvet-
lenül, az eljárás megindítását követően már lehetővé tenni (nagyobb „kockázat”: azt 
kell elbírálni, melyik tagállam bíróságának joghatósága alá tartozik az adott ügy).  

2. Ha egy tagállamon belül, azonos joghatóság alatt egy időben két eljárás indul, 
amelyekben a résztvevő felek és az ügy tárgya tekintetében azonosság vagy ha-
sonlóság állhat fenn, a jogpolitikai érdek az ügycsoport részletes és szűk körű 
meghatározását kívánja meg (kisebb „rizikó”: már nem az a kérdés, hogy a konkrét 
ügyben melyik tagállam bírósága jár el). A hazai jogalkotó célkitűzése lehet a saját 
joghatósága alá tartozó jogvitákban, hogy a perfüggőség csak azokban az ügyekben 
legyen megállapítható, amelyekben a felek mellett ténylegesen azonos az ügy 
ténybeli és jogi alapja is. 
 
4. A bíróság felhívásának/megkeresésének közös jogkövetkezménye  
 
A 44/2001/EK Rendelet 30. cikk (1)-(2) bekezdése, és a 2201/2003/EK Rendelet 
16.cikk a., b., pontja a bíróság felhívásának (megkeresésének) időpontját közel 
azonos módon határozza meg. A Rendeletek szerint  

„a bíróság felhívottnak (megkeresettnek) tekintendő: 
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- (1) (a) az eljárást megindító, illetve azzal egyenértékű irat bírósághoz való be-
nyújtása időpontjában, amennyiben a felperes (kérelmező) nem mulasztja el az 
alperesnek történő kézbesítés érdekében a számára előírt intézkedés megtételét; 
vagy 

- (2) (b) ha az iratot a bírósághoz való benyújtást megelőzően kell kézbesíteni, 
abban az időpontban, amikor azt a kézbesítésre hatáskörrel rendelkező intézmény 
megkapja, feltéve, hogy a felperes (kérelmező) ezt követően nem mulasztja el az 
iratnak bírósághoz történő benyújtása érdekében számára előírt intézkedés megtételét”. 

A bíróság felhívásának (megkeresésének) a különböző tagállamok bíróságai előtt 
indult eljárások joghatóságának megállapítása miatt van jelentősége. A bíróság 
„felhívása”/„megkeresése” meghatározás az eljárás megindulásának időpontját 
jelöli. Ennek két esetkörét határozza meg a közösségi jog, figyelemmel a különböző 
tagállamok más és más korábbi jogtörténeti tradícióira, szabályozási megoldásaira. 

1. Az egyik regulációs technika alapján az eljárás az eljárást megindító, illetve az 
azzal egyenértékű irat bírósághoz való benyújtása időpontjában következik be, 
azzal a feltétellel, ha a felperes az irat alperes részére történő kézbesítése érdekében 
teljesíti a rendelet hivatkozott előírását (bíróság→alperes). Ennek a változatnak az 
első része azonos a hatályos magyar jog előírásával: a peres eljárás abban az idő-
pontban veszi kezdetét, ha a felperes (kérelmező) a keresetlevelet (iratot) benyújtja 
a bíróságra. Az Európai Unió néhány államában az eljárást megindító vagy azzal 
egyenértékű irat (keresetlevél) alperesnek való kézbesítése – ellentétben a hatályos 
hazai joggal – a felperes kötelezettsége. Az angolszász jogrendszerben a keresetet a 
felperes vagy az ügyvédje adja át az alperesnek vagy postán küldi meg. A keresetet 
ezt megelőzően be kell nyújtani a bíróságra, hogy ott lepecsételjék, ami arra szol-
gál, hogy a felperes kérelme „hivatalos formát” kapjon. Ha a kézbesítés sikertelen 
volt, a bíróságtól pótlólagos kézbesítést lehet kérni annak igazolása után, hogy a 
felperesi kézbesítés nem vezetett eredményre.20 A liberális alapokon nyugvó ere-
deti német ZPO21 a felek kötelezettségévé tette a kézbesítést, ez az elv, azonban a 
hivatalbóliság térhódításával fokozatosan eltűnt a német eljárási jogból.22 Az új 
francia és olasz eljárási kódex is a felek általi kézbesítést írja elő.23  

2. A másik lehetőség szerint az eljárást megindító vagy azzal egyenértékű iratot 
(keresetlevelet) először a kézbesítésre hatáskörrel rendelkező intézménynek kell 
megküldeni, azzal a feltétellel, hogy a felperes teljesíti az irat bíróság részére tör-
                                                 
20 KÖBLÖS 2005, 6-31., 19. o. 
21 Az eljárási törvény 1877-ben keletkezett és 1879. X.1-jén lépett hatályba  
22 KÖBLÖS uo., 19. o. 
23 KÖBLÖS uo., 19. o. 
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ténő benyújtása érdekében a számára előírt intézkedést (kézbesítésért felelős ható-
ság→bíróság). Ez a megoldás azokban a tagállamokban alkalmazható, amelyekben 
az eljárást megindító vagy azzal egyenértékű irat ellenérdekű fél részére való kéz-
besítése nem a felperes feladata.  

Mindkét megoldás a kérelmet előterjesztő félre kettős kötelezettséget ró, nem 
elégséges az irat pusztán csak bíróságra vagy csak a kézbesítésre hatáskörrel 
rendelkező intézményhez való benyújtása, további rendeleti előírás az eljárást 
megindító vagy azzal egyenértékű irat alperes, illetve bíróság részére való 
megküldése érdekében a szükséges intézkedések megtétele. 
 
5. A peres eljárás megindítására vonatkozó közösségi előírások 
 
1. A perfüggőség az uniós előírásokban már az eljárást megindító vagy azzal 
egyenértékű irat (kérelem, keresetlevél) bírósághoz, kézbesítésért felelős 
hatósághoz való benyújtásával beállhat. A hazai jogban – ellentétben ezzel a 
rendelkezéssel – a perfüggőség alkalmazásának feltétele, a per folyamatban léte. A 
per folyamatban van [Pp. 130. § (1) bek. d) pont], ha a perindítás hatályai már 
beálltak (Pp. 128. §). A perfüggőség a közösségi jogban az eljárást megindító vagy 
azzal egyenértékű irat (keresetlevél) bíróságra való benyújtásával egyenértékű. Ez 
az elgondolás problémás lehet, ha a kérelem benyújtása után, de még az 
ellenérdekű fél részére való kézbesítése előtt24 – a kérelem tárgyára tekintettel vagy 
a hiánypótlás elmulasztása miatt – a bíróság elutasítja a keresetlevelet. 

2. Az Európai Unió kiemelt fontosságú jogpolitikai törekvése az ügyek 
határokon átnyúló jellegéből fakadóan az azonos felek között azonos igényből 
(polgári és kereskedelmi ügyek), illetve azonos jogalapból származó ugyanazon 
gyermekre vonatkozó (családjogi tárgyú) ügyekben a párhuzamos eljárások 
indításának megakadályozása, lehetőség szerint már az eljárás megindításának 
pillanatában. 

3. Az eljárási jogban alapvető fontosságú az eljáró hatóság eljárás lefolytatására 
való jogosultságának vizsgálata. A jogosultság megállapításának első eleme a 
joghatóság vizsgálata. Nemcsak az azonos felek között azonos igényből, azonos 
jogalapból származó duplikált ügyek kiszűrése és elkerülése a cél, hanem annak 

                                                 
24 Az eljárás megindítását követően az eljárás – nemperes eljárásban – csak a bíróság (hatóság) 
és az eljárásban érintett fél között van folyamatban, pl. a polgári és a kereskedelmi ügyekben a 
bírósági és a bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló 1393/2007/EK Rendelet, vagy a polgári 
és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló 2008/52/EK Irányelv.  
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rögzítése, melyik tagállamnak van joghatósága a jogvita elbírálására, melyik 
tagállam nemzeti joga lesz a konkrét vitában az alkalmazandó jog. 

4. Az EU jogának több állam jogrendszeréhez egyszerre kell igazodnia. Láttuk, 
hogy az eljárást megindító vagy azzal egyenértékű irat alperesnek való kézbesítése 
nem minden tagállamban hatósági jogalkalmazói (bírósági) feladat (Egyesült 
Királyság,25 Franciaország, Olaszország). A közösség a tagállamok különböző 
tradíciói alapján figyelembe veszi, hogy néhány tagállamban a felperes közvetlenül 
is kézbesítheti az eljárást megindító vagy azzal egyenértékű iratot az alperesnek.26  

Az EU kettős, közösségi és tagállami szervezeti és jogi struktúrája az USA 
berendezkedésével mutat feltűnő hasonlóságot, ezért a továbbiakban – a 
következtetések levonása előtt – a két (állam) közösség igazságszolgáltatási 
struktúrájának párhuzamba/szembe állítására fókuszálunk. 
 
III. Európai Unió – Egyesült Államok 
 
1. A jog szintjei: Közös mindkét formációban a közösség (szövetség) 
tagállamokból való felépítése,27 ezért a közösségi (szövetségi) és a tagállami jog 
egymás mellett, és egy időben is alkalmazandó. Az amerikai jog ősforrása, az 
Alkotmány jóformán valamennyi amerikai törvény létrejöttét megelőzően 
keletkezett, ezért minden törvény az alaptörvényből vezethető le, és arra vezethető 
vissza. Az EU tagállamaiban hatályban vannak olyan jogszabályok is, amelyek az 
Európai Közösséget létrehozó Római Szerződés és a többi Alapító Szerződés előtt 
keletkeztek, ezeknek a korábban született nemzeti törvényeknek a megalkotásánál 
még hiányzott az ilyen típusú, közösségi zsinórmérték, amelyre figyelemmel kellett 
volna lenni. Az Alkotmány az amerikaiak számára eleven nemzeti dokumentum, az 
EU alapszerződéseinek a közösséget alkotó tagállamok számára azonban nincs 
ilyen jellege és jelentősége. Ebből következik az USA-ban a szövetségi és a 
tagállami jogrendszernek – e nézőpont szerint legalábbis – egységes jellege (homo-
genitás), szemben az európai közösséggel, ahol többféle kultúra elemeit tükröző 

                                                 
25 „A civil action in the county court or the High Court begins when the plaintiff serves 
documents (containing details of a claim) on the defendant.” OAKLAND 1998, 162. o.; „…civil 
proceedings will become pending at common law once a writ or originating summons is issued, 
or some other appropriate step (such as the presentation of a petition) is taken, to set the law in 
motion.” – MILLER 1990, 181.o. 
26 44/2001/EK Rendelet 30. cikk (1), 2201/2003/EK Rendelet 16. cikk (1) a. 
27 A formális hasonlóság ellenére lényegi különbség, hogy az USA föderális állam, míg az EU nem 
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különböző jogrendszereket a közösségi jogalkotó a (közösségi) jog széles keretei 
közé igyekszik bevonni (heterogenitás). 

2. A jog szintjeinek egymáshoz való viszonyát tekintve hasonló az európai és a 
„tengerentúli” államszövetségben, hogy a közösségi jog (EU) és a szövetségi jog 
(USA) primátust élvez a tagállamok jogával szemben, amelyet az Alkotmány vagy 
a Római Szerződés és a többi alapító szerződés expressis verbis nem deklarált, de 
azt az amerikai Legfelsőbb Bíróság, illetve az Európai Bíróság jogalkalmazó-
jogfejlesztő tevékenysége során alapelvként megfogalmazta. Szembetűnő 
ugyanakkor a két közösség fennállásának jelentősen különböző időtartama mellett 
az amerikai államberendezkedés legitimációs bázisának, az Alkotmánynak28 
kiemelkedő jelentősége már az állam létrejöttétől kezdődően. 

3. Hatáskör: Az EU-ban a közösségi jog rendszerint a határokon átnyúló polgári 
és kereskedelmi ügyekben alkalmazható (feltétel legalább két tagállam 
jogalanyának érintettsége a jogvitában). Az Egyesült Államokban, ha a peres felek 
különböző államból származnak, a döntés a szövetségi bíróság hatáskörébe 
tartozik. A szövetségi bíróság az Alkotmány vagy a Kongresszus valamely 
alkotmányon alapuló törvénye alapján meghatározott ügyekben járhat el.29  

4. Szervezet: A közösségi jogot alkalmazó tagállamokban általában nincs 
elkülönült bírósági szervezet a közösségi ügyek elbírálására, azokat ugyanaz a 
bírósági szervezet bírálja el, mint amelyik a hazai jogot is alkalmazza. Az 
Amerikai Egyesült Államokban – ezzel szemben – a tagállami és a szövetségi bíró-
sági szint szervezetileg is elkülönült.30 

5. A legmagasabb bírói fórum: Az Európai Unióban az Európai Unió Bírósága, az 
USA-ban a szövetségi Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court of the United States) a 
legfőbb bírósági szerv, feladataik részben különbözőek, de nagymértékben hasonlóak.  

Az Európai Bíróság legfontosabb feladatai: 
a) az EU intézmények által alkotott jogi aktusok felülvizsgálata; 
b) a tagállamok szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítéséről való 

gondoskodás; 

                                                 
28 Az amerikai Alkotmányt 1787. szeptember 17-én fogadták el. Az Alkotmány jelentőségét 
mutatja, hogy a nagy hatású XIX. századi francia történész és politikai gondolkodó, Alexis de 
Tocqueville az amerikai utazásain szerzett tapasztalatai alapján megállapította: „az amerikaiak 
elismerték a bírónak azt a jogát, hogy ítéleteit inkább az alkotmányra alapozza, mint a törvé-
nyekre. Más szóval megengedték neki, hogy egyáltalán ne alkalmazza azokat a törvényeket, 
amelyeket alkotmányellenesnek tart” TOCQUEVILLE 1983, 104-105. o.).  
29 DAVID 1977, 347. o. 
30 BADÓ 1997, 9. o. 
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c) a nemzeti bíróságok kérelmére az uniós jog értelmezése.31 
Az USA Legfelsőbb Bírósága  
a) jogosult az írott jogszabályok alkotmányellenességének kimondására (1803: 

Marbury v. Madison32); 
b) kiemelkedő szerepet tölt be a bírói döntés útján való jogfejlesztésben; 
c) az Alkotmány szabályait, elveit a kornak megfelelően értelmezi.33 
Az EU Bírósága és az USA Legfelsőbb Bírósága is betölt quasi „alkotmánybíró-

sági” szerepkört, az előbbi közvetett módon, az utóbbi a szó szoros értelmében is. 
Egy nagyobb közösség (állam) huzamos időn keresztül meghatározott keretek kö-
zött nem működhet úgy, hogy a jogszabályok ütköznek annak alapszerződésével 
vagy alaptörvényével, ezért a legfőbb bírói fórumok hatáskörének ennek vizsgála-
tára is ki kell terjednie.  
 
IV. Következtetések 
 
1. A hivatkozott EK Rendeletek sajátos jellegűek:  

a) A rendeletek általában visszautalnak a tagállamok jogára, saját szabályokat 
ritkán állapítanak meg.  

b) A közösségi rendeletek javarészt eljárásjogi természetűek.  
c) A joghatóság fennállása vizsgálata kiemelt fontosságú. 
2. A peres eljárásra vonatkozó közösségi szabályokban az „eljárás megindítása” 

nemcsak a kérelem előterjesztője és a kérelmet befogadó bíróság (hatóság) vi-
szonylatában jelenik meg, hanem – tekintettel a tagállamok különböző jogi szabá-
lyozási megoldásaira – az eljárást megindító irat alperesnek való kézbesítésében is. 
Az eljárás megindítása nem feltétlenül azonos a kérelem bírósághoz (jogalkalmazó 
hatósághoz) való benyújtásával, hanem ahhoz az időponthoz kötött, amikor erről a 
„nyilvánosság” tudomást szerezhet (közzététel, publikáció), és harmadik személy 
számára is „hatályossá” válik. 

3. Közösségi jog: Az azonos felek és az azonos igények (jogalap) tekintetében 
különböző tagállamokban indult eljárásoknál: a felhívás (megkeresés) időpontja 
irányadó az eljáró hatóság (bíróság) joghatósága megállapításánál, a később felhí-

                                                 
31 www.euvonal.hu/index.php?op=tenyek_intezmenyrendszer&id=4- 2012.04.10. 
32 A híres jogeset alapján John Marshall főbíró mondta ki: 1., „a bíróság feladata megállapítani, 
mi a jog tartalma; 2., A bíró – az alkotmányra tett esküje alapján – köteles ítélkezése során fi-
gyelmen kívül hagyni azt a jogszabályt, amely a szövetségi alkotmánnyal ellentétes.” 
(http://phbences.hu/hu/node/472-2012.04.19.) 
33 MOLNÁR 2009, 21-28., 21-22. o.  

http://www.euvonal.hu/index.php?op=tenyek_intezmenyrendszer&id=4-
http://phbences.hu/hu/node/472-2012.04.19
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vott (megkeresett) bíróság az elsőként felhívott (megkeresett) bíróság joghatóságá-
nak megállapításáig hivatalból felfüggeszti az eljárást.34 Magyar jog: Ha ugyan-
azon felek között, ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt 
eljárás indul:  

a) a joghatóság kérdése általában nem vitás, mert a magyar bíróság joghatósága 
alá tartozik mindkét eljárás;  

b) az eljárás megindításának (a per folyamatban létének) időpontja a perindítás 
joghatályainak beállásától releváns;  

c) az előtt a bíróság előtt, ahol a későbbi eljárás indult, nem az eljárás felfüg-
gesztésére, hanem a keresetlevél elutasítására35 vagy a per megszüntetésére36 kerül 
sor.  

Mi lehet ennek az utóbbi rendelkezésnek a magyarázata? A magyar jog szerinti 
párhuzamos eljárásokban – ellentétben a közösségi joggal – nem a joghatóság 
vizsgálata a kérdés. A hazai jogban a korábban indult perben a joghatóság már 
fennáll, ezért a később indult eljárás további fenntartása (az eljárás felfüggesztése 
formájában) már nem feltétlenül indokolt. Ha a két különböző tagállam előtt indult 
eljárásban a joghatóság megállapítása még nem történt meg, elhamarkodott lépés 
lenne a joghatóság megállapítása előtt a másik eljárás kiiktatása, ezért rendeli el 
ilyen esetben a közösségi rendeletalkotó az eljárás felfüggesztését. 

4. Uniós jog: Ha az eljárás megindítása alapján az alperes másik államban ren-
delkezik lakóhellyel (szokásos tartózkodási hellyel), mint amelyik tagállamban az 
eljárás megindult, a kézbesítés és a megindított eljárással szembeni védekezés je-
lentősége felértékelődik. Ezért tekintik a közösségi rendeletek garanciális jelentő-
ségűnek a kézbesítést, részben annak kimondásával, hogy az EU-ban a vélelmezett 
kézbesítés nem elfogadott intézmény, másrészt fokozott jelentősége van az irat a 
személyes (közvetlenül a címzettnek történő) kézbesítésnek. Hazai jog: Hasonló 
helyzet általában nem vagy csak ritkán fordul elő, mert az alperes és a felperes 
általában ugyanazon államban rendelkeznek lakó-, illetve tartózkodási hellyel. 

5. A közösségi jogban nemcsak az „eljárás megindítása” (az eljárást megindító 
vagy azzal egyenértékű irat) kifejezés fordul elő, hanem „a bíróság előtt a keresetet 
a hivatalvezetőnek címzett keresetlevéllel kell megindítani”37 rendelkezés is. A 

                                                 
34 44/2001/EK Rendelet 28. cikk (1), 2201/2003/EK Rendelet 19. cikk (3) 
35 Pp. 130. § (1) bek. d) 
36 Pp. 157. § a) 
37 Jegyzőkönyv az Európai Közösség Bíróságának alapokmányáról Brüsszel 1957. április 17., III. 
Cím 19. cikk  
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hatályos magyar jog szerint a pert kell keresetlevéllel megindítani.38 Saját fogalma-
ink szerint szokatlan helyzetet teremtene, ha a ’kereset’ és a ’per’ egyaránt a kere-
setlevél benyújtásával venné kezdetét. 
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