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I. Szolgáltatásnyújtás szabadsága



EUMSZ 56. cikk

Az alábbiakban megállapított rendelkezéseknek
megfelelően tilos az Unión belüli szolgáltatásnyújtás
szabadságára vonatkozó minden korlátozás a
tagállamok olyan állampolgárai tekintetében, akik nem
abban a tagállamban letelepedettek, mint a
szolgáltatást igénybevevő személy. Az Európai
Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás
keretében e fejezet rendelkezéseit kiterjesztheti
harmadik országok olyan állampolgáraira, akik
szolgáltatásokat nyújtanak és az Unió területén
letelepedettek.



EUMSZ 57. cikk

(1) A Szerződések alkalmazásában "szolgáltatás" a 
rendszerint díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás, ha 
nem tartozik az áruk, a tőke és a személyek szabad 
mozgására vonatkozó rendelkezések hatálya alá.



(2) Szolgáltatásnak minősülnek különösen:

a) az ipari jellegű tevékenységek;

b) a kereskedelmi jellegű tevékenységek;

c) a kézműipari tevékenységek;

d) a szabadfoglalkozásúként végzett tevékenységek.

(3) A letelepedési jogra vonatkozó fejezet rendelkezéseinek
sérelme nélkül a szolgáltatást nyújtó személy a
szolgáltatásnyújtás érdekében tevékenységét
ideiglenesen a szolgáltatásnyújtás helye szerinti
tagállamban is folytathatja az ezen állam saját
állampolgáraira irányadó feltételek szerint.



EUMSZ 61. cikk 

A szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó 
korlátozások eltörléséig a tagállamok ezeket a 
korlátozásokat állampolgárság vagy lakóhely alapján 
történő különbségtétel nélkül alkalmazzák az 56. cikk 
első bekezdése értelmében szolgáltatást nyújtó 
minden személyre.

EUMSZ 62. cikk 

Az 51–54. cikk rendelkezéseit az e fejezet által 
szabályozott kérdésekre is alkalmazni kell.



• szolgáltatásnyújtó 

szolgáltatások nyújtása 

 letelepedés nélkül

• 4 forma: 

1. aktív 

2. passzív 

3. „személytől független” 

4. egy 3. tagállamban történő szolg.nyújtás



Tárgyi hatály

EUMSZ 57. cikk (1) és (2) bek. 

• szolgáltatás

• szolgáltatásnyújtás

önállóan 

átmeneti jelleggel

Szolgáltatás: ellenérték fejében nyújtott önálló 
szolgáltatás, a szolgáltatás nyújtója, vagy fogadója csak 
átmenetileg tartózkodik másik tagállamban.



Kivétel: EUMSZ 62. cikk 

Az 51–54. cikk rendelkezéseit az e fejezet által 
szabályozott kérdésekre is alkalmazni kell.

közhatalommal összefüggő tevékenység kifejtése 
az EUMSZ 51. cikk (1) bek. alapján 



Személyi hatály

• természetes személyek 

tagállami állampolgárok 

az EU-ban letelepedettek

• jogi személyek



• diszkrimináció tilalma!

közvetlen

közvetett

• egyéb korlátozások



Kimentés 

EUMSZ 52. cikk

(1) E fejezet rendelkezései és az azok alapján hozott 
intézkedések nem érintik azoknak a törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezéseknek az 
alkalmazhatóságát, amelyek közrendi, közbiztonsági 
vagy közegészségügyi okokból különleges elbánást írnak 
elő a külföldi állampolgárokra nézve. + egyéb íratlan 
kimentési okok („feltétlenül érvényesítendő 
követelmények”/ „nyomós közérdek”)



II. Tőke szabad áramlása



EUMSZ 63. cikk

(1) E fejezet rendelkezéseinek keretei között tilos a 
tagállamok, valamint a tagállamok és harmadik 
országok közötti tőkemozgásra vonatkozó minden 
korlátozás.

(2) E fejezet rendelkezéseinek keretei között tilos a 
tagállamok, valamint a tagállamok és harmadik 
országok közötti fizetési műveletekre vonatkozó 
minden korlátozás.



EUMSZ 65. cikk 

(1) A 63. cikk rendelkezései nem érintik a tagállamoknak azt a 
jogát, hogy:

a) alkalmazzák adójoguk azon vonatkozó rendelkezéseit, 
amelyek a lakóhely vagy a tőkebefektetés helye alapján az 
adózók között különbséget tesznek; 

b) meghozzák a szükséges intézkedéseket a nemzeti 
törvények és rendeletek megsértésének 
megakadályozására, különösen az adózás és a pénzügyi 
szervezetek prudenciális felügyelete terén, vagy hogy 
eljárásokat alakítsanak ki a tőkemozgások igazgatási vagy 
statisztikai célú bejelentésére, illetve hogy a közrend vagy a 
közbiztonság által indokolt intézkedéseket hozzanak.



(2) E fejezet rendelkezései nem érintik a letelepedési 
jogra vonatkozó és a Szerződésekkel 
összeegyeztethető korlátozások 
alkalmazhatóságát.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett intézkedések és 
eljárások nem szolgálhatnak a 63. cikkben 
meghatározott szabad tőkemozgásra és fizetési 
műveletekre vonatkozó önkényes 
megkülönböztetés vagy rejtett korlátozás 
eszközéül.



(4) A 64. cikk (3) bekezdése szerinti intézkedés hiányában a
Bizottság, illetve – amennyiben az érintett tagállam
kérelmétől számított három hónapon belül a Bizottság nem
fogad el határozatot – a Tanács határozatban
megállapíthatja, hogy a tagállamok valamelyike által
elfogadott, egy vagy több harmadik országot érintő
korlátozó adóügyi intézkedéseket a Szerződésekkel
összeegyeztethetőnek kell tekinteni, amennyiben azokat
valamely uniós célkitűzés indokolja, és a belső piac megfelelő
működésével összeegyeztethetők. A Tanács, a tagállamok
valamelyikének kérelmére, egyhangúlag határoz.



Tárgyi hatály (tőkemozgás)

• EUMSZ/EuB: tőkemozgás definíciója nincs
meghatározva

• 88/361/EGK irányelv a Szerződés 67. cikkének
végrehajtásáról

• egyoldalú értékátruházás fizikai tőke és pénztőke
formájában



Példák a nómenklatúrából:

• közvetlen befektetések (pl. részesedés vállalkozásokban,
hosszú távú kölcsönök);

• ingatlanbefektetések;

• tőkepiaci műveletek (pl. értékpapír bevezetése,
értékpapír megszerzése);

• kollektív befektetési társaságok befektetési jegyeivel
végrehajtott műveletek;

• pénzpiaci műveletek;…



Tárgyi hatály (fizetés műveletek)

• speciális forma

• fizetőeszközök határon átnyúló átruházása

• önálló szabadság



Személyi és területi hatály

• természetes és jogi személyek, függetlenül az 
állampolgárságtól

• tagállamok közötti, valamint tagállamok és 3. 
országok közötti műveletek



Korlátozások

EUMSZ 63. cikk (1) és (2) bek.:

• minden korlátozás tilos



Kimentés az EUMSZ 65. cikk alapján

(1) A 63. cikk rendelkezései nem érintik a 
tagállamoknak azt a jogát, hogy:

a) alkalmazzák adójoguk azon vonatkozó 
rendelkezéseit, amelyek a lakóhely vagy a 
tőkebefektetés helye alapján az adózók között 
különbséget tesznek;



b) meghozzák a szükséges intézkedéseket a nemzeti 
törvények és rendeletek megsértésének 
megakadályozására, különösen az adózás és a pénzügyi 
szervezetek prudenciális felügyelete terén, vagy hogy 
eljárásokat alakítsanak ki a tőkemozgások igazgatási 
vagy statisztikai célú bejelentésére, illetve hogy a 
közrend vagy a közbiztonság által indokolt 
intézkedéseket hozzanak.

(2) E fejezet rendelkezései nem érintik a letelepedési jogra 
vonatkozó és a Szerződésekkel összeegyeztethető 
korlátozások alkalmazhatóságát.



(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett intézkedések és 
eljárások nem szolgálhatnak a 63. cikkben 
meghatározott szabad tőkemozgásra és fizetési 
műveletekre vonatkozó önkényes 
megkülönböztetés vagy rejtett korlátozás 
eszközéül.


