
Agrár- és Környezetjog 

 

Journal of Agricultural and Environmental Law 

2012. hallgatói különszám 
CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület 

special student’s edition/2012 
CEDR Hungarian Association of Agricultural Law 

 

 

    

 

53 

 

SÁHÓ Anna 
joghallgató 

Miskolci Egyetem 
 

A nemzetközi tőkeáramlás megítélése az 
Európai Unióban 
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2010-0001 jelű projekt részeként az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.  
 
1. Bevezetés 
 
A tőke szabad mozgásának megteremtése 
érdekében már 1960-tól, az egységes piac létreho-
zása előtt, beszélhetünk olyan intézkedésekről, 
amelyeket a tagállamok kezdeményeztek. A 
88/361/EGK irányelv megteremtette az uniós 
tagállamok közötti általános liberalizációt.1 Az 
irányelv 1. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy: „A 
következő rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok 
eltörlik a tagállamokban honos személyek közötti 
tőkemozgásokra vonatkozó korlátozásokat.” Az EK 
Szerződés 43. cikkében találhatunk rendelkezéseket 
a tőkeáramlással szorosan összefüggő szabad letele-
pedéssel kapcsolatban: „Az alábbiakban megállapított 
rendelkezéseknek megfelelően tilos a valamely tagállam 
állampolgárainak egy másik tagállam területén történő 
szabad letelepedésére vonatkozó minden korlátozás.” 
Továbbá, a 48. cikk is tartalmaz erre vonatkozó 
rendelkezést: „Valamely tagállam jogszabályai alapján 
létrehozott olyan társaság, amelynek létesítő okirat szerinti 
székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének 
fő helye a Közösség területén van, e fejezet alkalmazása 
szempontjából ugyanolyan elbánásban részesül, mint azok a 
természetes személyek, akik a tagállamok állampolgárai.” 
A Szerződés 56. cikk (1) bekezdése leszögezi, hogy: 
„Tilos a tagállamok, valamint a tagállamok és harmadik 
országok közötti tőkemozgásra vonatkozó minden 
korlátozás.” Ahogy ebből kiderül, a cikkben szerepel 
a tőke szabad áramlása a „tagállamok és harmadik 
országok között”, így nem meglepő tehát, hogy az 
adófizetők erre hivatkozva megpróbálnak mente-
sülni az adófizetési kötelezettségük alól. Ez a 
magyarázata annak is, hogy az Európai Unió 
Bírósága ilyen tárgyú keresetekben sok esetben 
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1. Introduction 
 
From 1960, before the single market, Member 
States started to make arrangements in order to 
establish the free movement of capital. Council 
Directive 88/361/EEC created the general 
deregulation1 between the Member States of the 
European Union. Article 1 (1) includes the 
following: „Without prejudice to the following provisions, 
Member States shall abolish restrictions on movements of 
capital taking place between persons resident in Member 
States”. We can find provision for the freedom of 
establishment in Article 43 of the Treaty 
establishing the European Community which is in 
connection with the free movement of capital: 
“Within the framework of the provisions set out below, 
restrictions on the freedom of establishment of nationals of a 
Member State in the territory of another Member State 
shall be prohibited.” Furthermore, Article 48 
comprehends a commission which also deals with 
the freedom of establishment: “Companies or firms 
formed in accordance with the law of a Member State and 
having their registered office, central administration or 
principal place of business within the Community shall, for 
the purposes of this Chapter, be treated in the same way as 
natural persons who are nationals of Member States”. 
Article 56 (1) of the EC Treaty says that: “Within 
the framework of the provisions set out in this chapter, all 
restrictions on the movement of capital between Member 
States and between Member States and third countries 
shall be prohibited”. As we can see the Article 
contains the free movement of capital between 
Member States and non-member countries, so it is 
not astonishing that taxpayers refer to this because 
they want to acquit themselves of paying taxes. It 



Agrár- és Környezetjog 

 

Journal of Agricultural and Environmental Law 

2012. hallgatói különszám 
CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület 

special student’s edition/2012 
CEDR Hungarian Association of Agricultural Law 

 

 

    

 

54 

állást foglalt már, illetőleg a jövőben fog is még. 
 
 
 
 
2. A tőke fogalma és csoportosítása 
 
De ahhoz, hogy ezeket megértsük, először nem árt 
tisztáznunk a tőke fogalmát. 
  
 
Tőkének tekinthető minden felhalmozott érték, 
amelynek segítségével a tulajdonosa rendszeres 
jövedelemforráshoz jut. A pénztőke a tőke 
piacgazdaságra jellemző formája. A pénz akkor 
válik tőkévé, ha a tulajdonosa a felhasználása során 
pénztöbblethez jut, tehát önmagában a pénz még 
nem tőke. Nemzetközi tőkeáramlásnak tekinthetők 
az olyan értékek, amelyek átlépik az országhatárt, és 
amelyek tulajdonosai profitot, illetve kamatot 
várnak.  
 
A tőkeáramlásnak két formáját különböztethetjük 
meg egymástól: a működőtőke-beruházásokat és a 
pénzügyi átutalásokat. A működőtőke-beruházá-
sokon belül két ország típust különíthetünk el: a 
működőtőke-exportáló, illetve a működőtőke-
importáló országokat. Ezeken kívül beszélhetünk 
még rekonstrukciós illetve zöldmezős beruházásról. 
A pénzügyi átutalásoknak három alcsoportja van: a 
hitel; az értékpapír és a portfólió befektetések; 
valamint a rövid lejáratú/ spekulációs ügyletek. 
 
3. A szabad tőkeáramlás és a letelepedési jog 
közötti összefüggés 
 
Ha a szabad tőkeáramlásról beszélünk, nem szabad 
elfelejtkeznünk arról, hogy megemlítsük a letelepe-
dési joggal való összefüggését.  
 
Különféle okokból, de legfőképp a viszonosság 
nélküli helyzet miatt több javaslat is született az EK 
Szerződés 56. cikkének, a harmadik országokra 
vonatkozó közvetlen alkalmazásának behatárolá-
sára.2 Az Európai Unió Bírósága (ECJ) úgy 
határozott, hogy a Szerződés 56. cikk (1) 
bekezdésének hatáskörét lecsökkenti, még hozzá 
úgy, hogy megadja a tőke szabad mozgásának 
lehetőségét különböző esetekben. Olyan esetekben, 

could be an explanation for the fact that a 
considerable number of these cases have already 
been and will be decided by the European Court 
of Justice (ECJ).  
 
2. Definition and alignment of capital 
 
If we would like to understand the above 
described, first we have to lay down the definition 
of capital. 
 
Capital is accumulated value, and with the help of 
this its owner obtains regular income. Money 
capital is one of the forms of capital which is 
typical in market economy. Money becomes 
capital when its owner gets aggregation of money, 
so money itself is not yet capital. International 
movement of capital is the value which crosses 
the frontier, and its owner expects profit or 
interest. 
 
 
We can distinguish two forms of the movement of 
capital: functioning capital investments and 
monetary transfers. We can aggregate the 
functioning capital investments as well: countries 
that export functioning capital and countries that 
import functioning capital. In addition, we can 
speak about reconstructive and greenfield 
investments. Monetary transfers have three 
groups: credit; stock and portfolio investments; 
and short-term/ speculative transactions. 
 
3. The relationship between free movement of 
capital and freedom of establishment 
 
If we talk about free movement of capital we 
mustn’t forget to mention its coherence with the 
freedom of establishment. 
 
Because of various reasons, relating to non-
reciprocity, several suggestions have been made to 
delimitate the direct applicability of Article 56 of 
the EC Treaty in third country settings.2 The ECJ 
has decided to limit the competence of Art. 56 (1) 
of the EC Treaty by surrending the possibility of 
free movement of capital in several cases. In cases 
primarily affecting another fundamental freedom 
because if a fundamental freedom damages, it has 
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amikor az más alapvető szabadságjogot is érint, 
hiszen ha egy ilyen szabadságjog sérül, annak 
elkerülhetetlen következménye, hogy a tőke szabad 
mozgása is korlátozódik. Az ECJ ezen szemlélet-
módja egyfajta reakciónak is tekinthető Alber 
főtanácsnok Baars ügy kapcsán kifejtett álláspont-
jára: „Abban az esetben, ha a tőke szabad mozgása 
közvetlen korlátozódik,  a letelepedés viszont csak közve-
tetten korlátozódik, csak a tőke mozgására vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni…(ugyanakkor)…ha a 
letelepedés jogát korlátozzák közvetlenül, és amennyiben ez 
a korlátozás közvetetten vezet a tagországok közötti 
tőkemozgás korlátozásához, akkor a letelepedés szabadsá-
gára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”3 
 
Az adófizető csak olyan esetekben hivatkozhat az 
EK Szerződés 56. cikkének (1) bekezdésére, 
amelyben a tőke szabad mozgásának korlátozása 
nem „elkerülhetetlen következménye” egy másik 
alapvető szabadságjog korlátozásának.4 
 
Tehát először is azt kell megállapítanunk, hogy 
melyik tekinthető az „első sorban” érintett szabadság-
jognak, ami nem mindig egyszerű. Ugyanis ha két 
szabadságjog is érintett, az ECJ csak az egyik 
szabadságjogot vizsgálja, ha úgy tűnik, hogy „az ügy 
körülményeinek tekintetében az egyik teljesen másodlagos a 
másikhoz képest”.5 
 
Fontos leszögeznünk, hogy a nemzeti jogszabály 
csak akkor alkalmazható, amikor például a szabad 
szolgáltatásra és a letelepedésre vonatkozó szabad-
ságjog alanyi hatálya (is) érvényesül, hiszen ekkor az 
adófizető nem hivatkozhat a tőkemozgás szabad-
ságjogára. Viszont ha a nemzeti jogszabály 
vonatkozik olyan esetekre, amelyek elsősorban nem 
tartoznak egy másik szabadságjog hatásköre alá, az 
adófizető egyéni tárgyilagos esetétől függetlenül6 az 
EK Szerződés 56. cikk (1) bekezdése alkalmaz-
ható.7 Ez rendkívül fontos a határokon átnyúló 
tőkebefektetések esetén. Ha ilyen jogvita merül fel 
az EK Szerződés 43. és 48. cikke alkalmazható 
amennyiben a részvényesnek lehetősége nyílik arra, 
hogy a részesedés révén meghatározó hatást 
gyakoroljon a vállalat döntéseire, továbbá meghatá-
rozza annak tevékenységét. Azonban más, egyéb 
részesedések, mint például a portfólióberuházások, 
az 56. cikk alá tartoznak, tehát ezekben az 
esetekben e cikket kell alkalmazni. Ezeket 

“an unavoidable consequence” which leads to the 
restriction of free movement of capital. The 
approach of the ECJ can be a reaction to the 
policy of Advocate General Alber in the Baars 
case: “Where the free movement of capital is directly 
restricted such that only an indirect obstacle to 
establishment is created, only the rules on capital 
movements apply, ... (while) ... where the right of 
establishment is directly restricted such that the ensuing 
obstacle to establishment leads indirectly to a reduction of 
capital flows between Member States, only the rules on the 
right of establishment apply.”3 
 
 
 
Taxpayers can refer Art. 56 (1) of the EC Treaty 
only in situations in which the limitation of free 
movement of capital is not an “unavoidable 
consequence” of the restriction of another 
fundamental freedom.4 
 
So first we have to determine which can be 
“primarily” affected fundamental freedom and this 
may not be easy. When two fundamental 
freedoms are affected, the ECJ only examines one 
of these if it looks like “in the circumstances of the case, 
that one of them is entirely secondary in relation to the 
other”.5 

 
We have to note that the national legislation can 
only be used in situations that are (also) covered 
by for example the substantive scope of the 
freedom of establishment and the freedom to 
provide services, because in these cases taxpayers 
cannot rely on the free movement of capital. 
However, the national legislation also applies to 
situations that are not covered by any other 
freedom, Art. 56 (1) of the EC Treaty may be 
invoked6 without taking into consideration the 
taxpayer’s individual situation.7 This is extremely 
important in cases which concern cross-border 
equity investments. In such cases, Art. 43 and 48 
of the EC Treaty are at issue if a shareholder has 
the opportunity to have a definite influence on a 
company’s decisions and to determine its activities 
if a shareholding enables it. But other share-
holdings like portfolio holdings belong to Art. 56. 
All in all, „the application of Art. 56 of the EC Treaty 
in a third country situation depends on whether or not the 
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figyelembe véve megállapítható, hogy az 56. cikk 
akkor kerülhet alkalmazásra harmadik országokra 
vonatkozó esetekben, ha a kérdéses szabályozás 
„célját tekintve kizárólag olyan részesedésekre alkalma-
zandó, amelyek lehetővé teszik, hogy irányítást biztosító 
befolyást gyakoroljanak a társaság döntéseire, és 
meghatározzák annak tevékenységét”.8 
 
Ebben a megközelítésben nem elhanyagolható 
kérdés az, hogy miként határozhatjuk meg a 
társaságra gyakorolt meghatározó hatást. Az 
Európai Unió Bírósága úgy döntött, hogy közvetlen 
hatás létezik 100%, 75%, 66%, illetve 50%-os 
részesedések esetén, ugyanakkor a 10%-os részese-
dés már nem elegendő. Az ECJ a Lasertec-ügyben 
hozott ítéletében úgy határozott, hogy már a 25%-
os részesedés is feltételezhet ilyen hatást, és 
elfogadják, hogy ettől kevesebb részesedés is 
elegendő, ha a 25%-os küszöböt eléri az egymással 
kapcsolatban lévő részvényesek részesedése, vagy 
ha részesedéstől függetlenül tényleges befolyást 
gyakorolnak. 
 
4. A Cartesio-, a Lasertec-, az A és B, valamint 
a Holböck-ügy bemutatása 
 
A szabad tőkeáramlással és a letelepedési joggal 
kapcsolatban számos érdekes ügy került az Európai 
Bíróság elé. Ezek közül érdemes kiemelni a Cartesio-
ügyet,9 amely több szempontból is fontos 
jelentőséggel bír. 
 
Elsősorban azért, mert a Cartesio-ügyet 
megelőzően két évtizeddel a Daily Mail-ügy 
teremtett először lehetőséget arra, hogy az Európai 
Bíróság állást foglaljon egy, a tagállamot elhagyó 
társaság székhelyáthelyezésével kapcsolatban, a 
Cartesio-ügyben pedig fellelhetjük ezen ügy 
tényállási elemeit.10 
 
Másodsorban, pont az előző ok miatt, a Cartesio-
ügyet feszült figyelem kísérte végig Európa szerte, 
hiszen nem lehetett határozott álláspontra jutni 
abban, hogy az Európai Bíróság helybenhagyja-e 
régi döntését, vagy épp ellenkezőleg: új precedenst 
teremt. 
 
A Cartesio társaság a magyar jog szerint alapult, 
amelynek tevékenységi körébe tartozik a kutatás, 

legislation at issue is intended to apply only to those 
shareholdings which enable the holder to have a definite 
influence on a company’s decisions and to determine its 
activities”.8  
 
 
 
 
In this approache, we have to deal with the 
question how can we determine the definite 
influence over a company. The ECJ laid down 
that there is direct influence if the holdings are 
100%, 75%, 66% or 50%, however, 10% holdings 
are usually not enough. The ECJ’s decision in the 
Lasertec case was that 25% holding has already 
been enough and the ECJ accepted that even 
lesser holdings are enough if the shareholders’ 
holdings gain the 25% limit or they have effective 
influence. 
 
 
 
 
4. The Cartesio, Lasertec, A and B and 
Holböck cases 
 
The ECJ has lots of cases which are in connection 
with free movement of capital and freedom of 
establishment. One of these is the Cartesio case9 
which has a very important role in many ways. 
 
 
Firstly, two decades before the Cartesio case the 
Daily Mail case opened the door for the ECJ in 
order to take sides in connection with a 
company’s transference of seat, and in the 
Cartesio case we can find the elements of the 
Daily Mail case.10 
 
 
Secondly, absorbed attention saw the Cartesio 
case through across Europe because there wasn’t a 
determined standpoint in that the ECJ approved 
its past verdict or made a new precedent. 
 
 
 
The Cartesio company came into existence by the 
Hungarian law. This company deals with research, 
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fejlesztés, oktatás, képzés, illetőleg különböző 
fordítói tevékenységek. Székhelye Baján található. 
2005. november 11-én a társaság változásbejegyzési 
kérelmet terjesztett elő. Ebben kérte, hogy a Bács-
Kiskun Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a társaság 
székhelyének Gallaratéba (Olaszország) történő 
áthelyezése miatt módosítsa a társaság székhelyét a 
cégnyilvántartásban. Azonban a Cégbíróság elutasí-
totta ezt. Döntését azzal indokolta, hogy a magyar 
jog szerint nincs lehetőség arra, hogy egy Magyaror-
szágon megalapított társaság székhelyének külföld-
re való áthelyezését követően továbbra is a magyar 
jog maradjon a társaság személyes joga. Ilyen 
esetben a társaságnak először meg kell szűnnie, 
majd újra megalakulnia, még hozzá annak a 
tagállamnak a joga szerint, ahova az új székhelyét 
kívánja létrehozni.11 A Cartesio társaság a Szegedi 
Ítélőtáblához nyújtotta be fellebbezését. Az 
Ítélőtábla az Európai Bírósághoz fordult azzal a 
kérdéssel, hogy „összeegyeztethető-e a közösségi joggal a 
magyar jog azon rendelkezése, amely megakadályozza a 
magyar társaságot abban, hogy székhelyét úgy helyezze át 
másik tagállamba, hogy eközben megtartja a magyar jog 
szerinti társasági minőségét”.12 
 
A Bíróság a kérdésre adott válaszában többek 
között leszögezi azt, hogy egy tagállam élhet azon 
jogával, hogy ne engedje meg egy társaságnak, – 
amely a nemzeti joga hatálya alá tartozik – hogy ha 
más tagállamban újra kíván szerveződni, megtartsa 
az előző tagállambeli minőségét. Összefoglalva 
tehát, a Bíróság álláspontja az, hogy a „letelepedés 
szabadságával nem összeegyeztethetetlen, hogy a tagállam 
megakadályozza a belső joga szerint létrejött társaságot 
abban, hogy székhelyét úgy helyezze át egy másik 
tagállamba, hogy mindeközben megtartja az előbbi tagállam 
joga szerinti társasági minőségét”.13 
 
Ettől az esettől azonban el kell határolnunk azt a 
helyzetet, amikor a letelepedés szabadsága lehetővé 
teszi egy tagállamban már létező társaság számára, 
hogy úgy helyezze át a székhelyét egy másik 
tagállamba, hogy megváltoztatja személyes jogát. 
Ez csak akkor következhet be, ha a letelepedés 
szabadságának korlátozását nyomós közérdek nem 
indokolja, illetve, ha a fogadó tagállam joga szerint 
nem tiltott az ilyen fajta átalakulás. 
 
A Cartesio-ügy mellett még három másik ügyben 

expansion, education, training and various 
translating activity. The company based in Baja.  
The company sent in a petition in order to change 
the seat of the Cartesio. In this, the company 
asked the registry court to transpose the 
company’s seat into Gallarate (Italy). The court 
refused it because the Hungarian law doesn’t allow 
to change the company’s seat when it is 
established in Hungary. In these cases, first the 
company has to break off and reestablish.11 The 
Cartesio company sent in its appeal to the Court 
of Szeged. The Court turned to the ECJ with the 
question: „is it comply with the Community law that the 
Hungarian Law obstructs the Hungarian company in 
order to change its seat into another Member State”.12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The ECJ lays down that a Member State has the 
right to prohibit the company to keep its previous 
quality if it wants to reestablish in the new 
Member State. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We have to distinguish the situation when a 
Member State has the right to change its seat into 
another Member State with changing its personal 
status as well. It can only be materialized in two 
cases: if powerful common weal doesn’t justify the 
limitation of free establishment or the host 
Member State’s law doesn’t prohibit this kind of 
transformation.  
 
 
We have to mention three more cases next to the 
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hozott határozatot is érdemes megemlítenünk. 
A 2007 májusában született határozatok alapvető 
kérdésekre világítottak rá.  
 
A Lasertec-ügy14 ismét a német alultőkésítési 
szabályokról szólt, – amelyet a Lankhorst-Hohorst 
ügyben15 már korábban egyszer vitattak – ezúttal 
arról, hogy az alultőkésítési szabályok miként 
alkalmazhatóak a svájci anyavállalat által a német 
leányvállalat részére meghosszabbított hitelekre.  
 
Ezzel szemben a másik két ügy – az A és B és 
Holböck – is kifelé irányuló befektetésekkel 
foglalkozott. Az A és B ügy16 esetében az ECJ azzal 
a kérdéssel szembesült, hogy egy svéd vállalat 
oroszországi telephelyének körülményeit részvénye-
si szinten figyelembe kell-e venni az osztalékadó-
mentesség megítélésében. A Holböck-ügy17 az 
osztrák osztalékadó törvények alá tartozó svájci 
vállalat osztalékára vonatkozott, amely szerint az 
osztrák törvények a Közösségen belüli tőke szabad 
mozgását akadályoztatták a Lenz-ügyben,18 hiszen 
az csak országon belüli osztalékot adóztatott 
csökkentett adókulccsal. 
 
Az ECJ mindhárom esetben a tagországok 
jogszabályait alkalmazta, de eltérő okok miatt.  
A Lasertec és az A és B ügyekben az ECJ 
megállapította, hogy a vita tárgyát képező 
jogszabály elsősorban a letelepedés szabadságára 
vonatkozott, ugyanakkor a tőke szabad mozgását 
érintő korlátozás csupán elkerülhetetlen velejárója 
az ilyenfajta korlátozásoknak. Éppen ezért a két 
ügyben csakis az EK Szerződés 43. és 48. cikke 
alkalmazandó. De mivel az említett két cikknek a 
hatásköre nem érvényesül harmadik országbeli 
ügyekre, így az érintett adófizetők nem élvezhették 
az EK törvények védelmét. Ezzel szemben a 
Holböck-ügyben az ECJ egyetértett az adófizetővel 
abban, hogy a kérdéses osztrák jogszabályt, amely 
mind a portfóliókra, mind a közvetlen befekteté-
sekre vonatkozott, össze kell vetni a szabad 
tőkemozgással és a letelepedési joggal. Ennek 
ellenére az ECJ megállapította, hogy az osztrák 
jogszabály „réginek” minősül, mivel már 1993. 
december 31-én létezett, ezért az EK Szerződés 57. 
cikk (1) bekezdésének értelmében az hatályos 
meglévő jogszabálynak számított, habár az 56. cikk 
(1) bekezdése védelmet biztosított az adófizető 

Cartesio case. The verdicts of May 2007 revealed 
significant coherences.  
 
 
The Lasertec case13 was about the rule of the 
German capitalization – which was previously 
dealt in the Lankhorst-Hohorst case14 – this time 
concerning their application to loans extended by 
a Swiss parent company to its German subsidiary. 
 
 
The A and B and Holböck cases were dealt with 
outbound investments. The A and B cases15 the 
ECJ dealt with the question of the circumstances 
in a Russian permanent establishment of a 
Swedish company must be taken into account in 
determining the dividend tax exemption ont he 
shareholder level.16 The Holböck case17 concerned 
dividends from a Swiss company under Austrian 
dividend taxation rules, which were held to 
infringe the free movement of capital in intra-
Community settings int he Lenz case18 because 
only domestic source dividends were taxed at a 
reduced rate.19 

 
The ECJ applies the Member States’ law in these 
three cases because of different reasons. 
In the Lasertec and A and B cases the ECJ 
appointed that the controversial law has reference 
to the free establishment, but at the same time the 
limitation of the free movement of capital is only 
an „unavoidable consequence” of these kind of 
limitations. That is why the Art. 43 and 48 of the 
EC Treaty can be used in these two cases. But 
because the competence of these two articles 
don’t prevail in third country situations, the 
affected taxpayers didn’t luxuriate the protection 
of the EC laws. In contrast, in the Holböck case 
the ECJ agreed with the taxpayer that the Austrian 
legislation at issue, which covered portfolio as well 
as direct investments, was to be measured against 
both the free movement of capital and the 
freedom of establishment.20 But the ECJ allocated 
the Austrian legislation was „old” because it has 
already been existed on 31 December 1993, that is 
why it was operative in pursuance of  the Article 
57 (1) of the EC Treaty. However, Art. 56 (1) of 
the EC Treaty guaranteed protection for the 
taxpayer.  
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részére, nem kérelmezhette a védelem hatályba 
helyezését. 
 
Jóllehet az ECJ elfogadta azt az álláspontot, hogy 
harmadik országokra vonatkozó esetekben az 
adófizetők elvben közvetlenül hivatkozhatnak az 
EK Szerződés 56. cikkére, – amikor a 
szabadságjogot nem előlegezi meg egy másik 
szabadságjog, vagy az emiatt alkalmazandó 
korlátozás az 57. cikk (1) bekezdése alapján nem 
tekintendő már meglévő jogszabálynak – a Bíróság 
figyelmen kívül hagyta a Test Claimants in the FII 
Group Litigation-ügy19 példáját, és az összehason-
lítási mérce, az elfogadható indoklások és a 
vonatkozó arányossági normák megállapítása 
tekintetében az 56. cikk harmadik országokra 
vonatkozó jelentését sem fejtette ki. Ennek ellenére 
bizonyos elsődleges következtetéseket le lehet 
vonni az A és B, a Lasertec és a Holböck-ügyek 
kapcsán. Elsősorban a tőke szabad mozgása és 
egyéb alapvető szabadságjogok közti összefüggésre 
vonatkozóan, másodsorban az EK Szerződés 57. 
cikk (1) bekezdésében hivatkozott meglévő jog 
alkalmazásának értelmezését illetően. 
 
5. Következtetések 
 
Az A és B, a Holböck és a Lasertec-ügyek nem 
semmisítik meg a harmadik országokra vonatkozó 
tőkemozgás szabadságjogát, azonban rámutatnak 
arra, hogy két fontos tényezőt tisztázni kell mielőtt 
a tagállamok és harmadik országok között 
alkalmaznánk az EK Szerződés 56. cikkének (1) 
bekezdésében foglalt külföldi tőkemozgások 
korlátozásának tilalmát. Ez azt jelenti tehát, hogy az 
EK Szerződés 56. cikk (1) bekezdésének 
alkalmazását nem zárhatja ki más alapvető 
szabadságjog, valamint az EK Szerződés 57. cikk 
(1) bekezdése értelmében a korlátozás nem 
tekinthető úgy, mintha már meglévő jogszabály 
lenne. Miután ezek a feltételek beteljesülnek, 
harmadik országokat érintő ügyekben az adófizető 
hivatkozhat az EK Szerződés 56. cikkére annak 
érdekében, hogy megakadályozza a külföldről és a 
külföldre irányuló tőkemozgások korlátozását. 
 
A tagállamok a saját jogszabályaik védelme 
érdekében hivatkozhatnak az EK Szerződés 58. 
cikkére. Az ECJ már korábban rámutatott arra, 

 
 
 
The ECJ accepted that in third country situations 
the taxpayers can refer to Art. 56 of the EC 
Treaty, – when one fundamental freedom doesn’t 
come before another fundamental freedom, or the 
limitation can’t be an existed legislation according 
to Art. 57 (1) of the EC Treaty – the Court missed 
the opportunity to follow the path set in Test 
Claimants in the FII Group Litigation,21 and 
hence to explore and delimitate the meaning of 
Art. 56 in third country relationships by defining 
the standard of comparability, the acceptable 
justifications and the related proportionality 
standards.22 But we can draw the conclusion from 
the A and B and Holböck and Lasertec cases. 
Firstly, in connection with the relationship 
between the free movement of capital and other 
fundamental freedoms; secondly, the interpret-
tation of Art. 57 (1) of the EC Treaty. 
 
 
 
 
5. Conclusions 
 
The A and B, Holböck and Lasertec cases don’t 
constitute a deathblow for the free movement of 
capital in third country relationships, but they can 
point out that two important hurdles must be 
mentioned before the prohibition of restriction of 
cross-border capital movements in Art. 56 (1) of 
the EC Treaty applies to situations between 
Member States and third countries.23 This means 
that Art. 56 (1) of the EC Treaty cannot be 
excluded by another fundamental freedom, 
moreover, according to Art. 57 (1) of the EC 
Treaty the limitation cannot be treated like an 
already existed legislation. In third country 
relationships, taxpayer can refer to Art. 56 (1) of 
the EC Treaty in order to prohibit the limitation 
of the movement of capital to and from abroad. 
 
 
 
Member States rely on Art. 58 of the EC Treaty 
because they want to protect their own 
legislations. The ECJ pointed out that in third 
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hogy a harmadik országokkal kapcsolatos ügyekben 
sem az összehasonlítási, sem az igazolási 
kritériumoknak vagy az azokhoz kapcsolódó 
arányossági mértéknek nem kell megegyezni a 
Bíróság által alkalmazott normákkal.20 Ily módon a 
jövőbeli ítélkezési gyakorlat feladata lesz, hogy 
harmadik országokra vonatkozó ügyekben 
feltérképezze és meghatározza a tőkemozgás 
szabadságjogának hatáskörét. Az egyre sokasodó és 
a már Bíróság előtt lévő ügyek elegendő lehetőséget 
biztosítanak az ECJ-nek, hogy megbízható 
irányvonalakat határozzanak meg mind a tagállami 
bíróságok, mind az adófizetők számára. 
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