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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Margit és Jürgen Parey német állampolgárok által benyújtott, 0774/2006. 
számú petíció a közfürdőkben a magyar nyugdíjasok és más (EU) országok 
nyugdíjasai által fizetendő eltérő belépődíjakról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói nyugdíjasok, és gyakran látogatják a magyarországi termálfürdőket. Úgy
érzik, hogy uniós polgárként megkülönböztetik őket a magyar nyugdíjasokkal szemben, mivel 
a közfürdőkben gyakran nem kapják meg ugyanazokat a kedvezményeket, mint az utóbbiak. 
Másrészt viszont a magyar nyugdíjasokhoz hasonlóan ugyanúgy térítésmentesen 
használhatják a magyar vasutat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2007. február 21-én. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. július 27.

I. A TÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A petíció benyújtói német nyugdíjasok, akik gyakran látogatják a harkányi termálfürdőt. Nem 
részesülnek ugyanazokban a kedvezményekben a közfürdők használatakor, mint a magyar 
nyugdíjasok. 
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II. A PANASZ

A petíció benyújtói úgy érzik, hátrányos megkülönböztetés éri őket, mivel nem ugyanolyan 
bánásmódban részesülnek, mint a magyar nyugdíjasok. 

III. A BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEI A PETÍCIÓVAL KAPCSOLATBAN

A Bizottság megvizsgálta a Parey házaspár által benyújtott petíciót, és egyetért abban, hogy 
az említett bánásmód megkülönböztető. A szolgáltatásnyújtásnak az EK-Szerződés 49. 
cikkében rögzített szabadsága a Szerződés egyik fő alapelve. A szolgáltatásnyújtás 
szabadságához való jog gyakorlása azt is magában foglalja, hogy a szolgáltatásokat igénybe 
vevők, ha más tagállamba mennek, ugyanúgy élvezzék a szolgáltatás előnyeit, és ugyanazon 
körülmények között vehessék igénybe azokat, mint az ottani állampolgárok vagy lakosok. 
Harkány városának gyakorlata, miszerint nem biztosítja ugyanazokat a belépődíj-
kedvezményeket a külföldi nyugdíjasok számára, korlátozza a szolgáltatásnyújtás 
szabadságát, ezáltal ellentétes az EK-Szerződés 49. és 12. cikkében biztosított 
megkülönböztetésmentesség elvével. 

Ennélfogva, mivel a tények a magyarországi Harkány város önkormányzatának gyakorlatával
kapcsolatosak, az ügyet továbbították a SOLVIT on-line problémamegoldó hálózatnak. A 
magyar SOLVIT-központ 2007. március 30-án levélben fordult Harkány polgármesteréhez. A 
rendelkezésre álló információk szerint a polgármester véget vet a megkülönböztető 
gyakorlatnak.

IV. KÖVETKEZTETÉSEK

Összefoglalva, a vizsgálat eredménye a következő: a petíció benyújtói által szolgáltatott 
információk alapján, továbbá mivel a közfürdőkbe az állampolgárságára való tekintet nélkül 
ugyanazon feltételekkel léphet be minden európai uniós polgár, a Bizottság úgy véli, hogy 
megsértették a közösségi jog megkülönböztetésmentességre és a szolgáltatásnyújtás 
szabadságára vonatkozó rendelkezéseit (az EK-Szerződés 12. és 49. cikke). A magyar 
SOLVIT-központ megkereste a helyi hatóságokat, akik beleegyeztek abba, hogy a 
megkülönböztetés megszüntetése érdekében módosítsák a belépődíjak rendszerét. 

4. A Bizottság kiegészítő válasza: 2009. február 15.

E petíció kezdeti vizsgálatát követően 2007. július 27-én a Bizottság arról tájékoztatta az
Európai Parlamentet, hogy a Harkány városa által alkalmazott gyakorlat, miszerint nem 
biztosította ugyanazokat a belépődíj-kedvezményeket a külföldi nyugdíjasok számára, 
korlátozta a szolgáltatásnyújtás szabadságát, ellentétes volt az EK-Szerződés 49. és 12. 
cikkében biztosított megkülönböztetésmentesség elvével. 

Mivel a petíció benyújtói által felvetett kérdés Harkány város önkormányzatának 
gyakorlatával kapcsolatos, az ügyet továbbították a SOLVIT on-line problémamegoldó 
hálózatnak. 2007. március 30-án a magyar SOLVIT-központ felhívta a harkányi polgármester 
figyelmét, hogy a nyugdíjas vagy diák jogállás igazolására a más tagállamok által kiállított 
nyugdíjas- és diákigazolványokat is el kell fogadni. A magyar SOLVIT-központ felkérte a 
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magyar hatóságokat, hogy vessenek véget a belépők megkülönböztető kiállítási 
gyakorlatának, és Harkány város hatóságai jelezték, hogy a megkülönböztető gyakorlatot 
felszámolják. Az Európai Parlamentet erről 2007. július 27-én tájékoztatták.

A magyar hatóságok jelzéseivel ellentétben azonban a gyakorlatnak nem vetettek véget. Erről 
értesítették a magyar SOLVIT-központot, amely 2009. március 10-én ismét felhívta a magyar 
hatóságok figyelmét a kérdésre. A SOLVIT ezzel párhuzamosan segítséget nyújt a magyar 
hatóságoknak a diák- és nyugdíjigazolványok elismerését illetően, hogy a lehető leghamarabb 
biztosítható legyen az egyenlő elbánás a más tagállamokból érkező nyugdíjasok és diákok 
számára is.

A szolgáltatásnyújtásnak az EK-Szerződés 49. cikkében rögzített szabadsága a Szerződés 
egyik fő alapelve. A szolgáltatásnyújtás szabadságához való jog gyakorlása azt is magában 
foglalja, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevők, ha más tagállamba mennek, ugyanúgy 
élvezzék a szolgáltatás előnyeit, és ugyanazon körülmények között vehessék igénybe azokat, 
mint az ottani állampolgárok vagy lakosok. Harkány városának gyakorlata, miszerint nem 
biztosítja ugyanazokat a belépődíj-kedvezményeket a külföldi nyugdíjasok számára, 
korlátozza a szolgáltatás igénybevételének szabadságát, következésképpen ellentétes az EK-
Szerződés 49. és 12. cikkében biztosított megkülönböztetésmentesség elvével. 
A Bizottság ezenfelül hangsúlyozni kívánja, hogy a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
123/2006/EK irányelv (a „szolgáltatási irányelv”) 20. cikke kifejezetten megtiltja a 
szolgáltatást igénybe vevők állampolgárság vagy lakóhely szerinti megkülönböztetését. A 
szolgáltatási irányelv 2006 decemberében lépett hatályba, és a tagállamoknak legkésőbb 
2009. december 28-ig kell végrehajtaniuk. A magyar hatóságok a Bizottsággal szoros 
együttműködésben jelenleg is dolgoznak a szolgáltatási irányelv végrehajtásán.
A szolgáltatási irányelv 20. cikkének (1) bekezdése annak biztosítására kötelezi a 
tagállamokat, hogy a szolgáltatás igénybevevőjére ne vonatkozzanak megkülönböztető 
előírások állampolgársága vagy lakóhelye alapján. Következésképpen az irányelv hatálya alá 
tartozó területeken (a szóban forgó szolgáltatás nyújtására is kiterjedően) meg kell szüntetni a 
szolgáltatás más tagállamból származó igénybevevőjének állampolgárság vagy lakóhely 
szerinti, az állam, regionális vagy helyi hatóságok általi megkülönböztetését.

Következtetések

A Bizottság megerősíti 2007. július 27-én kifejtett véleményét. A petíció benyújtói által 
szolgáltatott információk alapján a Harkány város által fenntartott közfürdőkben a különböző 
feltételek alkalmazása sérti a megkülönböztetésmentesség elvét, valamint a szolgáltatások 
igénybevételének szabadságát (az EK-Szerződés 12. és 49. cikke, valamint a szolgáltatási 
irányelv 20. cikkének (1) bekezdése). 

Úgy tűnik, hogy a gyakorlatnak még nem vetettek véget. A petíció benyújtóinak 2008. 
szeptember 16-i levele alapján a Bizottság ismét kapcsolatba lép majd a magyar hatóságokkal, 
és segítséget nyújt nekik a kérdés azonnali rendezéséhez. A Bizottság emellett tájékoztatni 
kívánja a szolgáltatási irányelv magyarországi végrehajtásán jelenleg dolgozó magyar 
hatóságokat erről az irányelv 20. cikkének (1) bekezdésével ellentétes gyakorlatról annak 
biztosítására, hogy hasonló létesítményekben hasonló gyakorlat ne fordulhasson elő.
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5. A Bizottság kiegészítő válasza: 2011. február 11.

A Bizottságot tájékoztatták arról, hogy 2010. december 15-én Harkány város közfürdőiben új 
árrendszer lépett életbe. Az új árrendszer értelmében az árkedvezményt állampolgárságára 
való tekintet nélkül valamennyi olyan személy igénybe veheti, aki 62. életévét már betöltötte. 
E célból elegendő egy személyazonosító okmány bemutatása, így a kedvezmény 
igénybevételének már nem feltétele magyar nyugdíjas-igazolvány bemutatása.

Az új árrendszerre vonatkozó információk megtalálhatók az alábbi honlapon: 
ttp://www.harkanyfurdo.hu/engarak.html


