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Tárgy: Giulio Marini, olasz állampolgár által benyújtott 0720/2010. számú petíció az 
ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától eltérő tagállamokban 
történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről szóló 98/5/EK irányelv 
Olaszország általi átültetésére vonatkozó tájékoztatásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra nézve kér felvilágosítást, hogy a 98/5/EK irányelv Olaszország általi 
átültetése megfelelően tükrözi-e a jogalkotó azon szándékát, hogy megkönnyítse az ügyvédi 
hivatásnak a képesítés megszerzése országától eltérő tagállamban történő folyamatos 
gyakorlását. A petíció benyújtója szerint az olasz jog olyan további, az irányelvben nem 
említett feltételt határoz meg, amely megnehezíti a hivatás gyakorlásához való hozzáférést.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. október 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. január 13.

A petíció

A petíció benyújtója a 98/5/EK irányelv Olaszország által történő átültetésének tisztázásával 
kapcsolatban két kérdést fogalmaz meg. Először is azt, hogy az illetékes nemzeti hatóságnak 
figyelembe kell-e vennie a 77/249/EGK irányelv értelmében végrehajtott azon 
tevékenységeket, amelyek célja az ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges 
gyakorlásának elősegítése (a vonatkozó nemzeti szövetségbe való belépés nélkül), a 98/5/EK 
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irányelv 10. cikkében előírt ténylegesen és rendszeresen folytatott tevékenységi időszak 
kiszámításakor. Másodszor pedig, meg lehetne-e pontosan határozni a „tényleges és 
rendszeres tevékenység” fogalmát és megadni a kizárt tevékenységek felsorolását. 

Ami az első kérdést illeti, mindenekelőtt meg kell jegyezni, hogy a 77/249/EGK és a 98/5/EK 
irányelvnek eltérő a célja. A 77/249/EGK irányelv célja az, hogy elősegítse az ügyvédi 
hivatás gyakorlását a tagállamokban, az adott tagállamban való letelepedés szükségessége 
nélkül (a valamely más tagállamban letelepedett ügyvédek számára). Ezzel szemben a 
98/5/EK irányelv keretet határoz meg az ügyvédek olyan tagállamban való letelepedésére 
vonatkozóan, amely nem azonos a szakmai képesítésük megszerzése szerinti tagállammal, 
ideértve a fogadó tagállamban az ügyvédi szakmába való teljes beilleszkedést, valamint a 
szakmai cím fogadó tagállamban való használatának jogát. 

A két irányelv célkitűzései közötti különbség az illetékes nemzeti szövetségeknél való 
nyilvántartásba vételre vonatkozó rendelkezésekben is tükröződik: a 77/249/EGK irányelv 4. 
cikkének (1) bekezdése értelmében az ügyvédek mentesülnek a fogadó tagállam szakmai 
szervezeténél történő bejegyzés követelménye alól, míg a 98/5/EK irányelv 3. cikkének (1) 
bekezdése kimondja, hogy „annak az ügyvédnek, aki másik tagállamban kíván működni, mint 
ahol ügyvédi képesítését megszerezte, az adott ország hatáskörrel rendelkező hatóságánál be 
kell jegyeztetnie magát”. 

A fentiek fényében úgy tűnik, hogy a 77/249/EGK irányelv összefüggésében – azaz a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlása keretében – végzett tevékenységek nem biztos, 
hogy teljesítik a „tényleges és rendszeres tevékenység” feltételeit, amely alatt a 98/5/EK 
irányelv 10. cikkének (1) bekezdése szerint „a tevékenység tényleges, megszakítás nélküli 
végzését kell érteni, figyelmen kívül hagyva a mindennapi élet eseményeiből adódó 
megszakításokat”. Elviekben annak az ügyvédnek, aki a fent meghatározott módon kívánja 
szakmáját gyakorolni, különösen akkor, ha hosszú távon teljes mértékben be akar illeszkedni 
a fogadó tagállam jogi rendszerébe, törekednie kell a letelepedés szabadságához való jogának 
gyakorlására, amelyet a 98/5/EK irányelv, nem pedig a 77/249/EGK irányelv szabályoz. 
Ugyanakkor a Bizottságnak nem áll rendelkezésére kellő információ arról, hogy a petíció 
benyújtója milyen körülmények között gyakorolta a szakmát, ezért jelenleg nem tud kimerítő 
elemzést adni a petíció benyújtójának ügyéről. 

Ami a második kérdést illeti, mivel a tagállamok jogrendszerei között jelentős eltérések 
vannak, nem tűnik helyénvalónak a „tényleges és rendszeres tevékenység” fogalmának uniós 
szintű meghatározása (a 98/5/EK irányelv 10. cikkének (1) bekezdésében foglalt 
meghatározáson túlmenően, amelyet a fentiekben idéztünk). Ugyanez vonatkozik a kizárt 
tevékenységek felsorolására is. A tagállamok illetékes hatóságai tudják legjobban – eseti 
alapon – meghatározni, hogy mely tevékenységek minősülnek a szakma „tényleges és 
rendszeres” gyakorlásának, figyelembe véve saját jogrendszerük sajátosságait és az adott 
ügyvéd körülményeit. 

Mindazonáltal a Bizottság mérlegelné a tagállammal szembeni intézkedést, amennyiben úgy 
tűnik, hogy a bizonyos tevékenységek kizárására irányuló döntést megkülönbözető módon 
vagy egyéb megalapozatlan indokkal hozták meg. A petíció benyújtója által adott 
tájékoztatásból azonban nem egészen egyértelmű, hogy az olasz hatóságok pontosan mely 
tevékenységeket nem engedélyezték, így a Bizottság nem tudja értékelni a helyzetet. 
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4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2011. június 10.

A petíció benyújtója által benyújtott kiegészítő információk megvizsgálását követően a 
Bizottság a következő észrevételeket teszi az ügyvédeknek az egységes piacon való szabad 
mozgását szabályozó különböző irányelvek célkitűzéseinek és hatályának általános tisztázása, 
valamint a petíció benyújtója által feltett konkrét kérdések megválaszolása érdekében.

A szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv1 előírja a szakmai 
képesítések elismerésének általános rendszerét. Az irányelv megállapítja, hogy a tagállamnak 
engedélyeznie kell az olyan kérelmező számára az adott szakma gyakorlásának megkezdését, 
aki az adott szakmához szükséges képesítését egy másik tagállamban szerezte meg. 
Amennyiben a fogadó tagállamban megkövetelt képesítések és a kérelmező képesítései között 
számottevő különbségek vannak, az illetékes hatóság kompenzációs intézkedéseket róhat ki a 
kérelmezőre. A kérelmező általában az alkalmazkodási időszak és az alkalmassági vizsga 
között választhat. Az olyan szakmák esetében azonban, amelyek gyakorlásához a nemzeti jog 
pontos ismerete szükséges, az irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára a speciális 
kompenzációs intézkedés elrendelését (a legtöbb tagállam alkalmassági vizsgát ír elő ezzel 
kapcsolatban). A képesítéseknek a fogadó tagállam illetékes hatósága által való elismerése 
lehetővé teszi a kérelmező számára, hogy teljes mértékben integrálódjon a szakmába, ideértve 
a fogadó tagállam szerinti szakmai cím használatát is.

A 98/5/EK irányelv alternatív, kifejezetten az ügyvédekre vonatkozó megoldást ír elő. 
Ellentétben a 2005/36/EK irányelvvel, ezen irányelv alapján a szakma gyakorlásának egy 
másik tagállamban való megkezdése nem közvetlenül a képesítések megléte alapján 
lehetséges, hanem a másik tagállam szakmai címe alapján (ami feltételezi az adott másik 
tagállamban való letelepedést). Az irányelv ilyen módon megkönnyíti az ügyvédek számára 
szakmájuk más országban való gyakorlásának megkezdését azzal, hogy kiküszöböli a 
képesítésnek az illetékes hatóság általi vizsgálatát és kompenzációs intézkedések 
végrehajtásának szükségességét. Annak érdekében azonban, jelezzék a fogadó tagállam 
nemzeti joga pontos ismeretének hiányát, a 98/5/EK irányelv rendelkezéseivel élő 
ügyvédeknek a saját tagállamuk szakmai címével kell gyakorolniuk szakmájukat. 

A 98/5/EK irányelv 10. cikke lehetőséget biztosít a fogadó tagállamban a szakmába történő 
teljes beilleszkedésre azoknak az ügyvédeknek, akik a saját tagállamuk szakmai címével az 
adott tagállamban történő letelepedésükkel már éltek az irányelv rendelkezésével. Ez azon a 
premisszán alapul, hogy a fogadó tagállam nemzeti jogszabályának pontos ismeretével 
kapcsolatos esetleges hiányosságokat a szakmának a tagállamban és a tagállam jogában 
legalább három éven keresztüli, tényleges és eredményes gyakorlásával lehet áthidalni. 

A 98/5/EK irányelv emellett figyelembe veszi azt is, hogy a szakmát a saját tagállamuk 
szakmai címe alatt ténylegesen és eredményesen gyakorló ügyvédek némelyike alkalmanként 
a saját tagállam jogában vagy a nemzetközi jogban dolgozik (például a fogadó állam olyan 
állampolgárainak érdekeit képviselve, akik az ügyvéd saját tagállamának jogával 

                                               
1 Az irányelv a legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek elismerésének 
általános rendszeréről szóló 89/48/EGK irányelv helyébe lép.
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kapcsolatban kérnek tanácsot). Előfordulhat, hogy ezek az ügyvédek nem tudnak – az általuk 
a fogadó állam jogára kiterjedően kezelt – elegendő számú ügyet bemutatni az illetékes 
hatóságoknak, hogy azzal eredményesen támasszák alá a fogadó állam joga ismeretének azt a 
szintjét, amely a szakmájukat az adott tagállam szakmai címe alatt gyakorló ügyvédek 
esetében szükséges. E különös probléma megoldásaként az irányelv 10. cikke (3) 
bekezdésének a) pontja előírja, hogy a fogadó állam hatáskörrel rendelkező hatóságainak 
figyelembe kell venniük a fogadó tagállam jogáról szóló előadások vagy szemináriumok 
látogatását is (az említett három év vonatkozásában). 

Eltérően a 2005/36/EK irányelvtől, a 98/5/EK irányelv nem kínálja fel a fogadó tagállam 
illetékes hatóságánál való egyidejű bejegyzés és a szakmába az adott tagállamban való teljes 
beilleszkedés lehetőségét1. A 98/5/EK irányelv szerinti teljes beilleszkedés egyedüli 
eszközének alapjául – a fent ismertetetteknek megfelelően – a 10. cikk szolgál.

Kizárólag a 2005/36/EK és a 98/5/EK irányelv jelenti azokat az irányelveket, amelyek –
szakmai képesítéseik elismerése tekintetében – megkönnyítik az ügyvédek számára a 
letelepedés szabadságának gyakorlását. A 77/249/EGK irányelv célja az, hogy megkönnyítse 
a szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlását az olyan ügyvédek számára, akiknek nem áll 
szándékában az, hogy a fogadó államban teljesen beilleszkedjenek a szakmába, vagy hogy a 
fogadó államban a saját tagállambeli címükkel jegyezzék be őket2. 
Noha – ahogyan azt a petíció benyújtója is megjegyzi – az irányelv nem szabja meg a 
szolgáltatásnyújtás időtartamának vagy rendszerességének felső határát, az Európai Bíróság –
a Gebhardt-ügyben3 – megállapította ennek kritériumait. A Bíróság joggyakorlata alapján a 
szolgáltatásnyújtás átmeneti és alkalmi jellegét eseti alapon kell megállapítani, figyelembe 
véve a szolgáltatásnyújtás időtartamát, gyakoriságát, rendszerességét és folytonosságát. 

Érdemes megjegyezni, hogy ugyanezen fogalmak közül néhányat a 98/5/EK irányelv 10. 
cikkének (1) bekezdése is megemlít, amikor megállapítja azokat a feltételeket, amelyek 
alapján a szakmáját a saját tagállambeli címe alapján gyakorló ügyvéd teljesen beilleszkedhet 
a szakmába a fogadó államban: a minimális időtartamot három évben állapítja meg, 
megállapítja továbbá, hogy a szakma gyakorlásának „ténylegesnek és rendszeresnek” kell 
lennie, amely alatt „a tevékenység tényleges, megszakítás nélküli végzését kell érteni, 
figyelmen kívül hagyva a mindennapi élet eseményeiből adódó megszakításokat”, ilyen 
módon utalva a folytonosságra. 

Következésképpen úgy tűnik, hogy a két irányelv eltérő célkitűzésekkel és hatállyal 
rendelkezik: ha egy ügyvéd a 77/249/EK irányelv szerinti, a szolgáltatásnyújtással 
kapcsolatos jogokkal kíván élni, akkor nem kell bejegyeztetnie magát a fogadó állam illetékes 
hatóságánál, amennyiben a fogadó tagállambeli tevékenysége – figyelembe véve időtartamát, 
gyakoriságát, rendszerességét és folytonosságát – nem minősül letelepedésnek. Amennyiben 

                                               
1 A 2005/36/EK irányelv (42) preambulumbekezdése a következőket mondja ki: „Az ügyvédi szakmai 
képesítéseknek a fogadó tagállambeli szakmai cím használatával történő azonnali letelepedés céljára való 
elismerésére ennek az irányelvnek ki kell terjednie.”
2 A 77/249/EK irányelv egyik preambulumbekezdése szerint az irányelv „csak azokra az intézkedésekre 
vonatkozik, amelyek elősegítik az ügyvédi tevékenység szolgáltatásnyújtás formájában megvalósuló tényleges 
gyakorlását; (…) részletesebben kidolgozott intézkedések lesznek szükségesek a letelepedés joga tényleges 
gyakorlásának elősegítésére”.
3 Az 55/94. sz. Gebhardt-ügyben 1995. november 30-án hozott ítélet [EBHT 1995., I-4165. o.]
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az ügyvéd a 98/5/EK irányelv 10. cikkében megállapított jogokkal kíván élni, akkor 
megfelelően be kell mutatnia, hogy a fogadó tagállamban telepedett le. Ezért az olasz jog azt 
megállapító rendelkezése, hogy a 98/5/EK irányelv 10. cikkének alkalmazása tekintetében 
figyelembe veendő időszak az ügyvédnek a fogadó tagállamban történő bejegyzése (ami a 
98/5/EK irányelv 3. cikke szerinti követelmény) pillanatában kezdődik, nem minősül az uniós 
jog megsértésének. 

A petíció benyújtójának első, a 2006/123/EK irányelvvel és a 2005/36/EK irányelv II. 
címével kapcsolatos konkrét kérdésére válaszolva a Bizottság arra kíván rámutatni, hogy a 
77/249/EGK irányelv szerinti ügyvédi szolgáltatásnyújtást a 2006/123/EK irányelv 17. 
cikkének (4) bekezdése és a 2005/36/EK irányelv (42) preambulumbekezdése zárja ki ezen 
eszközök közül.

A második kérdésre, azaz hogy a fogadó tagállam jogában való tevékenység elismerése függ-
e a képesítések előzetes meglététől, igennel kell válaszolnunk, mivel valamennyi említett 
irányelv kizárólag a megfelelő képesítésekkel rendelkező szakemberekre vonatkozik. 

A harmadik kérdésre válaszul: az olasz jog azt megállapító rendelkezései, amelyek szerint a 
98/5/EK irányelv 10. cikkének alkalmazása tekintetében figyelembe veendő időszak az 
ügyvédnek a fogadó tagállamban történő bejegyzésével kezdődik (ami a 98/5/EK irányelv 3. 
cikke szerinti követelmény), illetve az ordini professionali e szabályt tükröző gyakorlata –
figyelemmel az előzőekben részletesen is megvitatott 98/5/EK és 77/249/EGK irányelv 
célkitűzéseire és hatályára, valamint a Bizottságnak az e petícióval kapcsolatban korábban tett 
észrevételeire – nem minősülnek az uniós jog megsértésének.

Következtetés 

A fentiekre figyelemmel a Bizottság úgy véli, hogy a petíció nem támasztja alá az európai 
uniós jog megsértését.


