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Gombos Katalin:  

Uniós jog tagállami bírói szemmel 

 

1. Jogrendszerek kölcsönhatása 

Az európai integráció meghatározó eszköze az autonóm jogrendszerként létező uniós jog,1 

amely önálló, mind a nemzeti jogoktól, mind a nemzetközi jogtól elhatárolható, nemzetek 

feletti jogrendszer, amely fokozatosan formálódó saját jogi terminológiával és autonóm jogi 

fogalmakkal rendelkezik. Az uniós jog jelentősen áthatja, és emellett részben át is fedi a 

tagállamok belső jogrendszereit, azokkal mintegy sajátos szerkezetet alkot. Ezt a szerkezetet 

pedig az uniós jogforrásokon túlmenően az Európai Bíróság által esetjogi módszerrel 

kialakított olyan doktrínák tartják össze, mint például a szupremácia, a primátus, a közvetlen 

hatály, a közvetlen alkalmazhatóság, az értelmezési kötelezettség. Az Európai Unió joga a 

jogszabályok szervezett és strukturált rendjét jelenti, amelynek sajátossága, hogy a tagállami 

jogoktól eltérő forrásai vannak, saját intézményekkel, illetve eljárásokkal rendelkezik mind a 

jogalkotás, mind a jogértelmezés és végrehajtás tekintetében.  

Az uniós jog szoros kölcsönhatásban van a nemzeti jogrendszerekkel, amit mutat, hogy 

jogi alapelvek, fogalmak és jogintézmények átvétele történt már különböző nemzeti 

jogrendekből. Például a főtanácsnok megnevezése és szerepe a francia jogból került az uniós 

jogba. Említhetjük a kabotázs fogalmát is, ami a nemzetközi jogból szűrődött be az uniós jogba. 

A jogrendszerek kölcsönhatásának eredményeként ezek a fogalmak önálló, elkülönült 

jelentésre tettek szert, ma már ezeket is autonóm uniós fogalmakként használjuk.   

Hangsúlyozni lehet és kell, hogy az uniós jog alapja közös kétezer éves múltunkból, a római 

jogi alapokból eredeztethető, azonban miután az uniós jogrendszer nem szerves fejlődés 

eredményeként jött létre, hiányzik belőle egy koherens fogalomrendszer és összefüggő jogi 

nyelvezet. Az uniós jogforrások bonyolult kompromisszumok és hosszú egyeztetések 

eredményeként jönnek létre a sajátos uniós jogalkotási eljárások eredményeként, az eltérő 

jogi kultúrákat és koncepciókat képviselő résztvevők között. Ez egyrészről garantálja, hogy 

sokszínű, több szempontot is akceptáló jogforrások keletkezzenek, de egyben a nehézségét is 

jelenti a folyamatnak, hiszen a sokszereplős jogalkotásban eltérő nemzetiségű és politikai 

hovatartozású résztvevők között kell közös nevezőt találni, uniós és tagállami érdekek közötti 

egyensúlyt keresve kell az egyeztetéseket lefolytatni. A jogalkotás eredményeivel, a 

jogforrásokkal dolgozó bírák számára gyakran tűnik úgy, hogy a politikai alku létrehozása 

                                                 
1 Opinion 1/91 Re a Draft Treaty on European Economic Area (ECR I-6079), illetve Re a Revised Draft Treaty on 
European Economic Area (ECR I-2821)  
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mellett egy további nehézség maga a kodifikáció, ami adódhat abból, hogy az unió soknyelvű, 

és vélhetően a főként angol és kisebb részben francia nyelvű szövegeket nem angol és 

francia anyanyelvűek fogalmazzák meg. Ha a megfogalmazás nem kellően pontos, pusztán 

abból is nehézségek adódhatnak, hogy más nyelven nem pontosan ugyanazt jelenti egy 

fogalom, mint a másik nyelvben.  

Az uniós jogi aktusok egyes nyelvi verziói közötti teljes azonosság valószínűleg illúzió, de 

elengedhetetlen, hogy az egyes fogalmak jelentésében torzulások ne legyenek, azaz ugyanazon 

joghatás kapcsolódjon minden nyelvi változathoz. Az uniós jog fontos elvei a törvény előtti 

egyenlőség, a jogbiztonság, a jogi rendelkezések előreláthatósága, megismerhetősége és 

megérthetősége, a jogalkotás átláthatósága.2 Ezek az elvek akkor érvényesülhetnek, ha az uniós 

jog az egyes nyelvi változataiban egyenrangúan ugyanazt jelenti. Ezért amikor a fordítások 

készülnek, az egyes nyelvi verziók jogi megfeleltethetőségének keresésére kell törekedni. A 

jogrendszerek közti helyes, kölcsönös egymásra hatás akkor tud érvényesülni, ha a jogalkotás e 

technikainak tűnő fázisában a fordítandó jogi kifejezés pontos jelentésének kutatása 

megtörténik. Ehhez elengedhetetlen megítélni, hogy autonóm uniós fogalomról van szó, vagy 

azt nemzeti jogi tartalommal lehet használni. 

Erre a problémára egyik lehetséges megoldás a fogalommeghatározó normák számának 

növelése az egyes jogi aktusokban, és egységesített (standardizált) fordulatok és kifejezések 

használata oly módon, hogy az egyes jogi aktusok meghatározásai között is legyen 

árjárhatóság, azaz valósuljon meg a jogi “fogalommeghatározó normák szabad mozgása is.” 

 

2. A fogalommeghatározó normák és általában a jogértelmezés jelentősége 

A fogalmak világának kutatása az emberi gondolkodás történetében mindig is rendkívül fontos 

szerepet töltött be. A fogalom tartalmának leírása a fogalom definiálása. A fogalmak 

tartalmával kapcsolatos legfontosabb követelmény, hogy az világos és tiszta legyen. Világos 

a fogalom, ha a hasonlóktól eléggé van megkülönböztetve, tiszta pedig, ha a tartalma 

teljesen tudott. A jogi nyelv egyik legfontosabb alapsajátossága, hogy sajátos 

fogalomrendszerrel operál. A jogi normakörnyezetben a fogalmaknak, illetve azok tartalmi 

meghatározásának több szempontból is jelentősége lehet. A fogalmak pontos, következetes 

használatának különösen nagy jelentősége van a jogalkalmazási tevékenység során. A 

jogalkalmazási tevékenység összetett kognitív folyamat, amelyet központi eleme a 

jogértelmezés. Nagyon fontos követelmény, hogy a sajátos szaknyelvi kifejezéseket, 

                                                 
2 EUSZ 1. és 3. cikk, EUMSZ 24. cikk, Alapjogi Charta 21. és 22. cikk. 
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fogalmakat pontosan és ugyanolyan módon definiáljuk. Ha ugyanis a fogalomhasználat 

ugyanaz ugyan, de tartalmilag mást és mást értünk alatta, úgy nyilvánvalóan nem azonos 

következtetéseket fogunk levonni. A jogi fogalmak használata ugyanis szaknyelvi 

környezetben gyakran azt jelenti, hogy a normaszöveget logikai művelet tárgyává tesszük, 

maximák és argumentáció segítségével vonunk le következtetést, így jutunk közelebb a norma 

értelméhez.3  Uniós bírói fórumok előtt a jogalkalmazás során a tényállás megállapítása a 

legtöbb nemzeti jogtól eltérő súllyal érvényesül. Az eljárásokban – a sajátos eljárások jellemzői 

miatt - ritka a Bíróság által lefolytatott bizonyítás, ugyanakkor a felektől a tényállás átfogó és 

hiteles bemutatása elvárható.  Ezzel szemben központi szerep jut a jogértelmezési 

tevékenységnek.  

Az uniós jogban a jogértelmezési tevékenység az uniós bíróságokra hárul, azzal, hogy az 

Európai Bíróság jogértelmező tevékenységének kiemelt jelentősége van - az előzetes 

döntéshozatali eljárás révén - a nemzeti bírói jogalkalmazói tevékenységre is. A jogértelmezés 

más súlyát indokolja, hogy az alapító szerződésekben megfogalmazott célok eléréséhez az 

egyik legfontosabb eszköz az, hogy a tagállamokban egységesen alkalmazandó uniós jog jöjjön 

létre.4 Az Európai Bíróságot gyakran éri az a kritika, hogy túllép jogértelmező szerepén,5 és 

kvázi jogalkotást – helyesen szólva jogfejlesztést - végez.  

Jogfejlesztési feladata az Európai Bíróságnak azért adódik szükségképpen, mert a Szerződések, 

uniós jogi aktusok rendelkezései nem mindig kellően precíz megfogalmazásúak, mondhatni 

hézagosak, sőt előfordul, hogy bizonyos kérdésekben hallgatnak. Vannak továbbá olyan 

rendelkezések, amelyek széleskörű mérlegelési lehetőséget teremtenek, ami szintén egyfajta 

jogfejlesztést eredményez. 

A jogértelmezés többféle módszere ismert, történetileg visszatekintve már a legkorábbi 

ismert két értelmezési módszer a grammatikai és a logikai értelmezés volt. A természetjogi 

felfogások – különösen annak észjogi iskolája – a rendszertani értelmezést tette hozzá az 

értelmezési módszerekhez, majd az első nagy “rendszeralkotó” Carl Friedrich von Savigny 

volt, aki a modern jogtudomány számára kidolgozta az úgynevezett négyes jogértelmezési 

kánont. A kánon az értelmezés egymásra épülő lépcsőfokait jelentette, eszerint az egyszerűbb 

nyelvtani és logikai értelmezés után a rendszertani és történeti értelmezést is használni kell a 

                                                 
3  Lásd részletesebben: GOMBOS, KATALIN: A fogalom-meghatározások jelentősége a Brüsszel I rendelet 
módosítása kapcsán. In: A Brüsszel I. rendelet reformja. (tanulmánykötet) Szerkesztette: Osztovits András. Károli 
Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. 2012. Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum 
Iuridico-Politicarum, 2063-4757. 2. köt. 22-33. p. 
4 A jogértelmező tevékenység jelentőségéről lásd: STONE SWEET, ALEC: The judicial construction of Europe. 
Oxford University Press 2004.1-45. p. 
5 Lásd erről részletesebben: SCHROEDER, WERNER: Die Auslegung des EU-Rechts In: JuS 3/2004. 180-186. p. 
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norma szövegének értelmezése során.  Az uniós jog alapvető sajátossága, hogy normái, s az 

ebben oly fontos szerepet betöltő jogi fogalmai több nyelven születnek, így gyakran a helyes 

fogalomértelmezéshez úgy juthatunk el, ha a klasszikus kánonon kívüli, speciális, az uniós jog 

sajátosságaiból fakadó jogértelmezési technikákkal egészítjük ki az interpretáció tárházát.6 Így 

szerep juthat analógiás jogértelmezésnek 7  klasszikus dogmatikai elvek 8  használatának, a 

szubjektív jellegű jogalkotói akarat, szándék kutatásának9 vagy az inkább objektív alapúnak 

tekinthető célnak rendelt értelmezésne10 Teleologikus értelmezéssel az alapító szerződésekben 

megfogalmazott célkitűzéseknek alárendelve kutatjuk az uniós fogalmak helyes értelmét.11 

Emellett gyakran utalunk arra, hogy az effet utile elv helyesen úgy foglalható össze, hogy az 

uniós fogalmakat mindig úgy kell értelmezni, hogy a jogalkotó valódi szándékának 

megfelelően, hatékonyan tudjanak érvényesülni.12 A dinamikus jogértelmezés a szószerinti és 

teleologikus értelmezésen túl arra ad lehetőséget, hogy a konkrét jogintézmény fogalmát a kor 

változó igényeihez és a felmerülő új jogi elvárásoknak megfelelően lehessen alkalmazni.13  

Fontos kiinduló tétel, hogy az uniós jogi fogalmakat autonóm, saját uniós módon kell 

értelmezni, azaz, korántsem biztos, hogy a nemzeti jogi fogalmak kellően elkalauzolnak 

bennünket az uniós jog világában is 14  A jog-összehasonlítás az uniós jog sajátosságából 

következő értelmezési elv, legális definíció híján ugyanis sokszor az egyes tagállamok közös 

jogi hagyományai adnak támpontot egy értelmezendő uniós fogalom valós értelmének 

behatárolására.15 A fogalom-interpretáció alapja lehet az uniós jog többnyelvű sajátosságból 

levezethető, különböző nyelvi változatok szerinti értelmezés.16 Ezeken túl értelmezési alap 

lehet a Szerződés, 17  a jogelvek, 18  a „precedensek”, 19  a nemzetközi szerződések, 20  az 

                                                 
6 Az uniós jog sajátosságaiból fakadó speciális jogértemezési technikákra lásd bővebben: GOMBOS KATALIN: 
Bírói jogvédelem az Európai Unióban – Lisszabon után. CompLex Kiadó. Budapest, 2011. 134-146. p. 
7 64/82. Tradax Graanhandel BV v. az Európai Közösségek Bizottsága. ECLI:EU:C:1984:106 12. para, T-125/96. 
és T-152/96. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH és C.H. Boehringer Sohn v. az Európai Unió Tanácsa 
(T-125/96. sz. ügy) és az Európai Közösségek Bizottsága (T-152/96. sz. ügy). ECLI:EU:T:1999:302 58. para, 
C-23/00. P. Európai UnióTanácsa v. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e.a. ECLI:EU:C:2002:118. 52. para 
8 Lásd erről: KELSEN, HANS: Tiszta jogtan (Ford. Bibó István) Rejtjel Kiadó 2001. 
9 C-267/03. Lars Erik Staffan Lindberg. ECLI:EU:C:2005:246. 30. para  
10 C-267/03. Lars Erik Staffan Lindberg. ECLI:EU:C:2005:246. 30. para 
11 Lásd például az eljárások egyenértékűsége követelményeit. 
12  LENAERTS, KOEN: L’égalité de traitement en droit communautaire. Un principe unique aux apparences 
multiples en Cahiers de droit européen, 1991. 3-41. p., különösen 38. p. 
13 218/85. Association comité économique agricole régional fruits et légumes de Bretagne v. A. Le Campion. 
ECLI:EU:C:1986:440. 
14 C-443/03. Götz Leffler v. Berlin Chemie AG. ECLI:EU:C:2005:665. 45. 46. para 
15  C-119/05.  Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato kontra Lucchini SpA. 
ECLI:EU:C:2007:434.  
16 29/69. Erich Stauder v. Ville d'Ulm – Sozialamt. ECLI:EU:C:1969:57. 
17 218/82. Az Európai Közösségek Bizottsága v. az Európai Közösségek Tanácsa. ECLI:EU:C:1983:369. 15. para; 
201/85. és 202/85. Marthe Klensch és társai v. Secrétaire d'État à l'Agriculture et à la Viticulture. 
ECLI:EU:C:1986:439. 21. para; C-314/89. Siegfried Rauh v. Hauptzollamt Nürnberg-Fürth. 
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alapjogok,21 a tagállamok közös alkotmányos hagyományainak,22 erkölcsi értékek,23 közös 

jogi hagyományok,24 szokások25 fényében való interpretáció is. a fogalmak tartalmának helyes 

megállapításához gyakran több módszer együttes alkalmazásával történő komplex értelmezésre 

van szükség.26   

Az értelmezéshez első alaptételként indulhatunk ki abból, hogy az uniós fogalmakat mindig 

úgy kell értelmezni, hogy a jogalkotó valódi szándékának megfelelő hatású lehessen. Egy 

másik fontos dogmatikai alaptétel, hogy az uniós fogalmak általában autonóm módon 

értelmezhetők. Egyszerű a helyzet, ha az uniós jog különös kategóriákat használ bizonyos jogi 

fogalmakra, olyan fogalmakról van szó tehát, amik a nemzeti jogokban nem fordulnak elő. 

(Például: európai öröklési tanúsítvány fogalma a 650/2012/EU rendeletben). 

Az uniós jog normáiban azonban számos olyan kifejezést találunk, amik látszólag teljesen 

azonosak a belső jogokban megszokott fogalmakkal, ténylegesen azonban a 

jelentéstartalmuk eltér. Jó példa erre az előzetes döntéshozatali eljárásnál az előterjesztő 

“bíróság” fogalma. Annak a kérdésnek az elbírálásánál, hogy kik jogosultak előzetes 

döntéshozatali eljárást kezdeményezni, nem a szervezet elnevezése a döntő. Mindez azt jelenti, 

hogy nem csupán a bíróságnak nevezett szervezetek rendelkeznek ilyen jogosultsággal, és a 

bíróságnak nevezett szervezetek közül is egyesek ki vannak zárva az előzetes döntéshozatali 

eljárás kezdeményezésének jogából, amennyiben az Európai Bíróság által a joggyakorlata 

során kialakított elveknek, feltételeknek nem felelnek meg. Az említett fogalmat az Európai 

                                                                                                                                                         
ECLI:EU:C:1991:143. 17. para; C-98/91. A. A. Herbrink v. Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 
ECLI:EU:C:1994:24. 9. para, C-1/02. Privat-Molkerei Borgmann GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Dortmund. 
ECLI:EU:C:2004:202. 30. para 
18 C-418/97. és C-419/97. ARCO Chemie Nederland Ltd v. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer (C-418/97. sz. ügy) és Vereniging Dorpsbelang Hees, Stichting Werkgroep Weurt+ és Vereniging 
Stedelijk Leefmilieu Nijmegen v. Directeur van de dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland (C-419/97. 
sz. ügy). ECLI:EU:C:2000:318. 37. para 
19 Lásd a C-389/05. Európai Közösségek Bizottsága v. Francia Köztársaság ügyben a Bizottság érvelését.  
20 C-344/04. The Queen, az International Air Transport Association és az European Low Fares Airline Association 
kérelmére v. Department for Transport.. ECLI:EU:C:2006:10. 35. para 
21 C-311/04. Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht BV v. Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict 
Rotterdam. ECLI:EU:C:2006:23. 25. para, C-61/94. Az Európai Közösségek Bizottsága v. Németországi 
Szövetségi Köztársaság. ECLI:EU:C:1996:313. 52. para, C-286/02. Bellio F.lli v. Prefettura di Treviso. 
ECLI:EU:C:2004:212. 33. para  
22 EUSz 6. cikk 
23  C-275/92. Her Majesty's Customs and Excise v. Gerhart Schindler és Jörg Schindler. 
ECLI:EU:C:1994:119. 58. para, C-124/97. Markku Juhani Läärä, Cotswold Microsystems Ltd és Oy Transatlantic 
Software Ltd v. Kihlakunnansyyttäjä (Jyväskylä) és Suomen valtio (Etat finlandais). 
ECLI:EU:C:1999:435. 33. para 
24  C-36/02. Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH v. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt 
Bonn. ECLI:EU:C:2004:614. 36. para, C-438/05. International Transport Workers' Federation, Finnish 
Seammen's Union v. Viking Line ABP, OÜ Viking Line Eesti. ECLI:EU:C:2007:772. 75. para 
25  T-222/99, T-327/99 és T-329/99. Martinez és társai v. Európai Parlament egyesített ügyek. 
ECLI:EU:T:2001:242.  
26 283/81. Srl CILFIT és Lanificio di Gavardo SpA v. Ministero della sanità. ECLI:EU:C:1982:335. 
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Bíróság a “bíróság” fogalmára vonatkozó ítélkezési gyakorlata szerint egyes olyan tényezők 

kimondásával írta körül, amelyeknek az adott fórumnak meg kell felelnie.27 E feltételek közé 

tartozik az, hogy a törvény alapján jött-e létre, állandó jelleggel működik-e, hatásköre kötelező 

jellegű-e, az eljárása kontradiktórius jellegű-e, és jogszabályokat alkalmaz-e,28 valamint hogy 

független-e és pártatlan-e. 29 A fogalom kereteinek pontosítására, egyes elemeinek 

relativizálására került sor a magyar előterjesztésre indult Cartesio ügyben. 30  Az Európai 

Bíróság többször rámutatott arra, hogy korántsem biztos, hogy a nemzeti jogi fogalmak kellően 

elkalauzolnak bennünket az uniós jog világában is.   

Talán olyankor legnehezebb a helyzet, ha az uniós normában olyan kifejezés, fogalom 

található, amelyek jelentése – a jogrendszerek különbözősége miatt – tagállamonként 

különböző.  Ilyenkor hasznos segítője lehet az interpretációnak a jog-összehasonlítás 

alkalmazása. Ilyen összehasonlításra került sor például a jogerő különböző nemzeti fogalmai 

összehasonlítása kapcsán.31  Gyakran igen komoly tudományos kutatómunka áll egy ilyen 

jogösszehasonlítás mögött, ezek az összefoglalók a Bíróság Könyvtár, Kutatási és 

Dokumentációs Szolgálatánál is megtalálhatók. Ezekre az anyagokra való hivatkozás is 

előfordul uniós bírósági dokumentumokban. 32  Megesik, hogy a jogösszehasonlítást 

jogirodalmi kutatások, elemzések alapozzák meg, 33 ekkor erre való utalással tudhatjuk meg az 

eredmény konkrét ügyben történő felhasználását. Kézbesítési szabályokkal kapcsolatban 

ilyenre került sor a főtanácsnoki indítványban,34 majd a meghozott ítéletben is.35  

                                                 
27 C-96/04. Standesamt Stadt Niebüll v. Stefan Grunkin, Dorothee Regina Paul. ECLI:EU:C:2006:254. 12. para 
28  C-53/03. Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait) és társai v. GlaxoSmithKline plc és mások. 
ECLI:EU:C:2005:333. 29. para, C-246/05.  Armin Häupl v. Lidl Stiftung & Co. KG. C-246/05. 16. para, 61/65. 
G. Vaassen-Göbbels özvegye v. Bestuur van Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf. ECLI:EU:C:1966:39. 
395. para, C-54/96. Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH v. Bundesbaugesellschaft Berlin mbH. 
ECLI:EU:C:1997:413. 23. para, C-111/94. Job Centre Coop. ARL. ECLI:EU:C:1995:340. 9. para, C-195/98. 
Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst v. Osztrák köztársaság. 
ECLI:EU:C:2000:655. 24. para, C-110/98–C-147/98. Gabalfrisa SL és társai v. Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT). ECLI:EU:C:2000:145. 33. para, C-516/99. Walter Schmid. 
ECLI:EU:C:2002:313. 34. para, C-416/96. Nour Eddline El-Yassini v. Secretary of State for Home Department. 
ECLI:EU:C:1999:107. 17. para 
29 14/86. Pretore di Salò v. X.. ECLI:EU:C:1987:275. 7. para, 338/85. Fratelli Pardini SpA v. Ministero del 
commercio con l'estero és Banca toscana (filiale di Lucca). ECLI:EU:C:1988:194. 9. para, C-17/00. François De 
Coster v. Collège des bourgmestre et échevins de Watermael-Boitsfort. ECLI:EU:C:2001:651. 17. para 
30 C-210/06. Cartesio Oktató és Szolgáltató bt. ECLI:EU:C:2008:723. 
31 C 119/05.  Lucchini. ECLI:EU:C:2007:434 
32 L. A. Geelhoed főtanácsnok C-119/05. Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianatov. Lucchini 
Siderurgica SpA ügyben 2006. szeptember 14-én ismertetett indítványa ECLI:EU:C:2006:576. 37. para 
33 Lásd: BENACCHIO, GIANNANTONIO: Az Európai Közösség magánjoga Polgári jog- Kereskedelmi jog Osiris 
Budapest 2003. 47-55. p. és GRAZIANO, T. K.: Összehasonlító szerződési jog. Fordította és a magyar vonatkozású 
részeket válogatta BÓKA JÁNOS. CompLex Budapest, 2010.  
34  C. Stix-Hackl főtanácsnok C-443/03. Götz Leffler v. Berlin Chemie AG ügyben 2005. június 28-án 
előterjesztett indítványa ECLI:EU:C:2005:409. 26. para 
35 C-443/03.  Leffler. ECLI:EU:C:2005:665.  
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Amennyiben a jogalkotó szükségesnek ítéli a normában foglalt fogalmak egységes és 

autentikus értelmezését, úgy magában a normaszövegben definiálja az értelmezendő jogi 

fogalmat. 36  Ilyen autentikus, jogalkotói értelmezés elsősorban a jogforrások “Értelmező 

rendelkezései" között található. Ilyen esetben a jogalkotó a jogalkalmazó számára egyértelmű 

fogalmi kört határoz meg arra, hogy a konkrét normában előforduló fogalmakat milyen módon 

értelmezheti, ezzel tehát a jogértelmezés határait vonja meg. Amennyiben a jogalkotó ilyen 

autentikus értelmezést nem lát szükségesnek, úgy felmerül a jogalkalmazói jogértelmezés 

szükségessége. Ebben az esetben az egyes jogi normákban fellelhető fogalmak értelmezésére, 

tartalmának közelebbi megértésére szolgál a jogértelmezés. 

Ahogyan láttuk, a fogalom-meghatározások legális definícióként vagy az Európai Bíróság 

jogértelmező, időnként jogfejlesztő tevékenysége eredményeként kerülhetnek látóterünkbe. 

Könnyen belátható – különösen kulcsfontosságú alapfogalmak esetén -, hogy a 

jogforrásokban adott fogalom-meghatározásoknak a jog egységes értelmezésének 

eléréséhez nagyon fontos szerepe van. Az Európai Unióban a szabadság, a biztonság és a jog 

érvényesülésének térsége célkitűzései között szerepel az egységes igazságügyi térség 

létrehozása. Az egységes igazságügyi térség létrejötte jelenti valójában a joghoz és 

igazságszolgáltatáshoz való megfelelő hozzáférést, aminek a létrejöttét erősítheti a fogalmi 

rendszerében egységesített, tudatos uniós jogalkotás.  

Vegyünk néhány példát a fenti problémákra: 

Az Európai Bíróság a C-111/09. számú, Česká podnikatelská pojišťovna as, Vienna Insurance 

Group v. Michal Bilas ügyben37 kimondta, hogy a 44/2001/EK rendelet 24. cikkét úgy kell 

értelmezni, hogy az eljáró bíróságnak abban az esetben, ha nem tartják be a rendelet II. 

fejezetének 3. szakaszában foglalt szabályokat, meg kell állapítania a joghatóságát, ha az 

alperes megjelenik előtte, és nem terjeszt elő a bíróság joghatóságának hiányára vonatkozó 

kifogást, mivel az alperes megjelenése a joghatóság hallgatólagos kiterjesztésének minősül. Ha 

létezett volna arra a nem túlságosan bonyolult kérdésre legális definíció, hogy az alperes 

megjelenése a joghatóság hallgatólagos kiterjesztésének minősül, úgy nyilvánvalóan az 

előzetes döntéshozatali előterjesztésre nem került volna sor.  

                                                 
36  Lásd részletesebben: GOMBOS, KATALIN: A fogalom-meghatározások jelentősége a Brüsszel I rendelet 
módosítása kapcsán. In: A Brüsszel I. rendelet reformja. (tanulmánykötet) Szerkesztette: Osztovits András. Károli 
Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. 2012. Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum 
Iuridico-Politicarum, 2063-4757. 2. köt. 22-33. p.  
37 C-111/09.  Česká podnikatelská pojišťovna as, Vienna Insurance Group v. Michal Bilas ECLI:EU:C:2010:290 
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A C-585/08. (Peter Pammer v. Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG) és C-144/09. (Hotel 

Alpenhof GesmbH v. Oliver Heller) számú egyesített ügyekben38 az alábbi megállapítások 

tételére került sor: 

1) Az olyan szerződés, amelynek tárgya – a C 585/08. sz. ügyben az alapeljárásban szóban 

forgó szerződéshez hasonlóan – teherhajó-utazás a 44/2001/EK tanácsi rendelet 15. cikkének 

(3) bekezdése értelmében ugyanazért az árért utazást és szállást biztosító személyszállítási 

szerződésnek minősül.  

2) Annak megállapítása végett, hogy azon kereskedő tevékenysége, akinek e 

tevékenységét a honlapja vagy egy közvetítő honlapja mutatja be, úgy tekinthető e a 44/2001 

rendelet 15. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében, hogy a fogyasztó lakóhelye szerinti 

tagállamra “irányul”, meg kell vizsgálni, hogy a fogyasztóval adott esetben megkötendő 

szerződést megelőzően e honlapokból és a kereskedő tevékenységeinek összességéből 

kitűnik-e, hogy ez utóbbi egy vagy több tagállam, köztük e fogyasztó lakóhelye szerinti 

tagállam fogyasztóival is kívánt kereskedni, abban az értelemben, hogy e fogyasztókkal 

szerződést kívánt kötni. 

E két kérdésre adott válasz is megspórolható, de legalábbis egyszerűsíthető lett volna, ha 

következetesebb fogalomhasználattal az uniós jogalkotó az egymással összefüggő tárgyú 

uniós jogforrásokban az egy témakörre vonatkozó fogalmakat ugyanolyan szószerinti 

megjelöléssel használja, nem tér el az előkészítő anyagokban még homogén fogalmaktól, 

illetve az előkészítő anyagokban a fogalmak meghatározására szánt definitív megközelítést 

következetesen alkalmazza.  

A konkrét példák is arra mutatnak rá, hogy a jogalkalmazói munkát nehezítő jövőbeni 

interpretációs bonyodalmak megelőzésére a normaalkotásnál különös súlyt érdemes fektetni a 

fogalommeghatározásoknak. 

 

3. Az uniós jog többnyelvűségéből adódó problémák 

Vannak esetek, amikor jogértelmezéssel nehezen kiküszöbölhetők vagy egyáltalán nem 

küszöbölhetők ki a fordítási hibák. Bizonyos esetekben kétség esetén az uniós jog különböző 

nyelvű változatait össze kell vetni, előfordulhat ugyanis, hogy a különböző nyelveken a szöveg 

különböző jelentéssel bír, ennél fogva eltérő jogot tartalmazna. 1960 és 2010 között az ítélettel 

befejezett 8978 ügyből 246 ügyben vizsgálta a Bíróság kifejezetten a nyelvi változatok közötti 

eltérést . 

                                                 
38 C-585/08. (Peter Pammer v. Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG) és C-144/09. (Hotel Alpenhof GesmbH v. 
Oliver Heller) számú egyesített ügyek. ECLI:EU:C:2010:740 
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Néhány példa a különböző nyelvi változatok közötti eltérés problémáira:  

A 90/83. Paterson-ítéletben39 az 543/69/EGK rendeletben szereplő megfogalmazás eltérő 

nyelvtani szerkezete és egy nyelvi változatban egy vessző hiánya okozta az értelmezési 

szükségletet. Az egyes nyelvi változatok között kisebb mondatszerkezetbeli eltérés volt a 

C-336/03. easyCar-ítélet40 alapja, ahol a 97/7/EK irányelv 3. cikk (2) bekezdését kellett emiatt 

a Bíróságnak értelmeznie. 

Általános hibaforrás lehet a fordításoknál, ha az uniós jogalkotó bonyolult, nehézkes 

jogszabály-szerkezetet választ, például pontokkal, albekezdésekkel tagolt szöveget készít, 

amibe gyakran áttekinthetetlen kereszthivatkozásokat illeszt. 

Egy másik tipikus hibaforrás a különböző nyelvek közötti kifejezések, szavak 

összekeverése, amikor valamely kifejezés átvételére úgy kerül sor, hogy annak jelentése 

részben vagy egészben módosul és pusztán ezzel pontatlanná válhat. (Pl. magyar jogban: 

“aktus”, “jogi aktus” fogalmai) 

Sajátos problémával állunk szemben, amikor egy jogrendszerre vagy nyelvre jellemző 

sajátos kifejezések használatára kerül sor a jogi szövegekben úgy, hogy e jogi kifejezés 

hiányzik más nemzeti jogrendszerekből, vagy annak tartalma részben módosult 

formában használható (Pl. FR : “faute” (hiba) “grief” (kifogás, pont, érvelés) vagy ”d’ordre 

public” (kényszerítő körülmény, eljárásgátló ok, imperatív rendelkezés, közrendi jellegű).41 

Az uniós intézménynevek használata sem teljesen koherens az egyes nyelvi változatokban, 

ami a hivatalos lapban megjelent hivatalos fordítások egyfajta egységesítésével bizonyosan 

csökkenthető probléma lenne. (Lásd mellékelt táblázatot)42 

Problémás lehet a csak az adott nyelvre jellemző nyelvi fordulat használata (Pl. EN “first 

come, first served” (igénylési sorrend) (1234/2009/EU rendelet 4. cikke) vagy “as the crow 

flies” ( légvonalban) (2007/74/EU irányelv, 3. cikk (5) bekezdés) (FR “sans préjudice” 

(sérelme nélkül – tekintet nélkül)43 

A jogalkalmazás során az egyik legnagyobb problémát a nem következetes fogalomhasználat 

adja. Előfordul, hogy egy jogforráson belül eltérő kifejezések kerülnek használatra ugyanazon 

jogintézményre vagy azonos kifejezések eltérő jogintézményekre. Ugyancsak problémás, ha 

                                                 
39 90/83. Michael Paterson és társai v. W. Weddel & Company Limited és társai. ECLI:EU:C:1984:123 
40 C-336/03. easyCar (UK) Ltd v. Office of Fair Trading. ECLI:EU:C:2005:150 
41 A példák Villányi Józseftől, az Európai Parlament luxembourgi Magyar Fordító Osztályának vezetőjétől. 
42 A példa William Robinsontól. Lásd: ROBINSON, WILLIAM – GUGGEIS, MANUELA: ‘Corevision’: 
Legal-Linguistic Revision In The European Union ‘Codecision’ Process.” In: The Role of Legal Translation in 
Legal Harmonisation, ed. Baaij, published by Kluwer Law International in July 2012. 77. p. 
43  A példák William Robinsontól. Lásd: ROBINSON, WILLIAM – GUGGEIS, MANUELA: ‘Corevision’: 
Legal-Linguistic Revision In The European Union ‘Codecision’ Process.” In: The Role of Legal Translation in 
Legal Harmonisation, ed. Baaij, published by Kluwer Law International in July 2012. 75. p. 
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eltérő kifejezések alkalmazására kerül sor ugyanazon fogalomra egy jogi normában, 

ráadásul úgy, hogy e fogalom egyébként is országonként eltérő jogi koncepciót takar (Pl. 

85/577 irányelv:  HU 3: elállás, felmondás, visszavonás, FR 2: résilier, renoncer, EN 3: cancel, 

waive, renounce, DE 2: Widerruf et Rücktritt 

93/13/EK irányelv: HU 2: felmondás, felbontás, FR 3: renoncer, rompre, résilier, DE 3: 

unterlassen, kündigen, Rücktritt, EN 2 : dissolve, cancel) 

A fogalomhasználat eltérései problémát jelentenek akkor is, ha az egymással összefüggő jogi 

normák közötti terminológiai következetlenség áll fenn, eltérő kifejezés használat vagy 

különböző jelentéstartalom tartozik ugyanazon kifejezéshez (Pl. fogyasztóvédelmi 

jogszabályok: az “elállási jog” más-más tartalmi szabályozása a 85/577/EGK, a 94/47/EK, a 

97/7/EK, valamint a 2002/65/EK irányelvekben). 

Nem szerencsés az a jogi megoldás, ha az idem per idem elvnek megfelelő 

fogalommeghatározásra kerül sor, azaz a fogalommeghatározás a meghatározandó kifejezést 

használja (Pl. 2004/35 irányelv 2. cikke “környezeti kár”: a “kár” kifejezést használja a 

meghatározásra, ugyanakkor tudható, hogy erre nemzeti jogonként eltérő koncepció létezik, és 

arra nincs a jogforrásban definíció). 

Súlyos hibákhoz vezethet a jogalkalmazás során, ha olyan jogi fogalom használatára kerül sor a 

jogforrásban, ami akár látszólag triviális, de ahhoz nincs értelmező rendelkezés, 

fogalommeghatározás, ugyanakkor eltérő jogi koncepciók léteznek a különböző 

jogrendszerekben (Pl. 93/13/EGK irányelv, “szerződés” fogalma nincs meghatározva, aminek 

a lehetséges következménye, hogy tagállamonként eltérő tárgyi hatályú a jogforrás). 

Hasonló a helyzet a fentihez, ha joginak tűnő kifejezések alkalmazására kerül sor, jogi 

szövegbe helyezve, ugyanakkor nincs mögötte pontos jogi tartalom sem a nemzeti, sem az 

uniós jogban (Pl. tax fraud, tax evasion, tax avoidance, unintended non-taxation – adócsalás, 

adókijátszás, adókikerülés, nem szándékos adóelkerülés).44 

A fordítási hibák orvoslására sor kerülhet helyesbítésekre (corrigendum), amivel kapcsolatos 

további probléma, hogy a hivatalos jogszabálytárban, az EUR-LEX-ben nehézkes az adott 

jogforrás szövegének adott nyelvi változata és hatályos szövegének felkutatása. 

Magyarországon a jogalkalmazók a belső jogi szabályokat egységes szerkezetű, hatályosított és 

időgép funkcióval ellátott jogforrás keresővel tudják keresni, amihez képest az uniós 

jogforrások kezelése jóval nehezebb. 

 

                                                 
44 A példák Villányi Józseftől, az Európai Parlament luxembourgi Magyar Fordító Osztályának vezetőjétől. 
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4. Összegzés 

Összeállíthatunk egy mátrixot az uniós jog megfelelő érvényesüléséhez, aminek az első 

szintjére a fogalommeghatározó normák kerülhetnek, amiknek a száma növelésével sok 

értelmezési probléma küszöbölhető ki. 

A második szintre az uniós jogból fakadó sajátos jogértelmezési technikák jogalkalmazók 

számára történő megfelelő közvetítése lehet, amit segítene a javasolt értelmezési elsődlegesség 

elvének45 kimondása. 

A harmadik szintre az uniós jog magánjogi, illetve büntetőjogi jogegységesítési 

törekvéseinek 46  erősítése kerülhet, ami nagyban hozzájárulhatna koherens, általános és 

autonóm uniós jogi terminológiai és fogalomrendszer kialakulásához. 

Az egyes szintek közötti átjárásra “Passerelle-elveket” lehetne bevezetni, így a 

jogtudománynak kiemelt szerepet kell betöltenie a jogágakon átívelő, koherens uniós jogi 

fogalomrendszer kialakításában. Ugyancsak fontos lehet további többnyelvű jogi szótárak és 

fogalomtárak elkészítése az uniós jogi fogalmak meghatározásához. Miután az uniós jog 

tényleges érvényesülését döntően befolyásolja a nemzeti jogalkalmazók uniós jogi attitűdje, 

ezért kiemelt szerepük miatt a részükre adott segítség egyik formája lehetne az amicus curiae 

jelenleg csak az uniós versenyjogban létező gyakorlatának további jogterületekre, így a belső 

piac jogára, a határon átnyúló jogvitákkal kapcsolatos kérdésekre való kiterjesztése. Ezeket a 

kérdéseket érintette az egyik magyar előzetes döntéshozatali előterjesztés is,47 azonban az 

uniós jog érintettségének hiányában a Bíróság e felvetésekről hatáskörének hiányában nem 

nyilváníthatott véleményt, ami nem zárja ki, hogy a jövőben e kérésekről az európai jogalkotók, 

a jogtudomány képviselői és a jogalkalmazók ne gondolkodhatnának tovább. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Az értelmezési elsődlegesség elvéről lásd: GOMBOS KATALIN: A jogértelmezés jelentősége a közösségi jogban - 
avagy az értelmezési elsődlegesség elvéről. In: Európai jog, 2010. (10. évf.) 2. sz. 3-10. p. 
46 Lásd erről részletesebben: GOMBOS KATALIN: A polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi 
együttműködés jelenlegi helyzete az Európai Unióban. In: FORUM. Acta Universitatis Szegediensis: Acta juridica 
et politica. 2013. III. évf. 2. szám 49-65. p. 
47 A Bíróság C-56/13. sz. ügyben hozott ítélete az Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt kontra Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal ügyben ECLI:EU:C:2014:352. 
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