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Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal 

kapcsolatban az egyik legtöbbet és legéleseb-

ben vitatott kérdés – az unió által nyújtott 

támogatások mértéke mellett – a külföl di ek-

nek a hazai termôföldekre vonatkozó tu laj don-

szer zé si lehetôsége. A vita többnyi re érzelmi 

ala po kon folyik, s a hangzatos fej te ge té sek 

nem rit kán elfedik, hogy ez a maj da ni le he-

tô ség a szabályozás milyen konst ruk ció já ba 

illeszkedik, mibôl ered és mi vel függ össze.

A termôföld tulajdonjogával kapcsolatos 

uniós elôírások valójában egy szélesebb jogi 

szabályozásnak a részei. Ez az Európai Unió 

elôdjét, az Európai Gazdasági Közössé get 

létrehozó, 1957 márciusában aláírt Ró mai 

Szer zôdés egyik meghatározó alapelvére 

épül. A szerzôdés olyan belsô piac kialakítá-

sát irányozta elô a Közösségen belül, ahol 

ér vé nye sül az úgynevezett négy alapsza bad-

ság, nevezetesen az áruk, a szolgáltatá sok, 

a személyek és a tôke mozgásának szabad sá-

ga. A termôföldre vonatkozó szabályozás ez 

utóbbiból, vagyis a tôkemozgás szabadsá gá-

ból következik. És mivel alapelvrôl van szó, 

az unióhoz való csatlakozásunkból ér te lem-

sze rû en következik, hogy e terü le ten is fel-

old juk az EU polgárait érintô je lenle gi kor-

látozásokat. E feloldás azonban ez eset ben 

nem történik meg egy csa pás ra. Fü ze tünk 

bemutatja, hogy a csatlako zá si tárgya lá so-

kon a magyar szakértôk miként lép tek fel 

a fo ko za tos bevezetésért. Tárgya ló de le gá-

ció ink, miként az egyéb kérdésekben, itt is 

igyekeztek minél elônyösebb, a magyar sa já-

tos sá gok nak leginkább megfelelô és az EU 

által is elfogadható megoldásokat találni arra, 

hogy melyik uniós jogszabályt hogyan ül tes-

sék át a magyar jogrendszerbe; azokon a te rü-

le te ken, ahol nemzeti érdekeink úgy kí ván ják, 

milyen indokok, ér vek alap ján fo gad tas sa nak 

el tár gya ló part ne reik kel  át me ne ti men tes sé-

gi igé nye ket, illetve érjék el a ma gyar sza bá-

lyok fenntartását.

Kedves Olvasó!
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Az európai uniós tagságra való felkészülés 

már hosszú évek óta tart a közigazgatás-

ban. A szakértôk elsôdleges feladata az volt, 

hogy feltérképezzék, megismerjék az adott 

te rü letre vonatkozó „szabálytömeget”. 

A tô ke sza bad á ram lá sa fejezet tekinteté ben 

– mi vel a témakör sokféle területet ölel fel 

– a fel ké szü lés tárcaközi munka csoport ke re-

té ben folyt. Ebben részt vettek – többek 

kö zött – a Pénzügyminisztérium, a Kü lügy-

mi nisz té ri um, az Igazságügyi Miniszté rium, 

a Földmûvelési és Vidékfejlesztési Miniszté-

ri um, a Gazdasági és Közlekedési Miniszté-

ri um, a Magyar Nemzeti Bank, valamint a 

Pénz ügyi Szervezetek Állami Felügyelete 

szak em be rei. A tárgyalások koordinálása, 

az úgy ne ve zett pozíciós dokumentumok 

el ké szí té sé nek összefogása, a Csatlakozási 

Szer zô dés munkálatainak koordinálása a 

Kül ügy minisztérium feladata volt.

Ebben az összefoglalóban a közösségi 

joganyag (Acquis Communautaire) tôke sza-

bad áramlása fejezetre vonatkozó részének 

be mu ta tá sá val egyidejûleg ismertetjük:

• a Magyar Köztársaság kormányának a 

csat la ko zási tárgyalások során képviselt 

ál lás pont ját; 

• azt a feltételrendszert, amellyel Magyar-

or szág lezárta a tôke szabad áramlása fe je-

zet csatlakozási tárgyalásait; 

• azokat a rendelkezéseket, amelyeket a csat-

la ko zá si szerzôdés szövege tartalmaz majd.

I.  Bevezetés
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A Római Szerzôdés (a továbbiakban: szerzô-

dés) olyan belsô piac kialakítását irányozta 

elô, ahol érvényesül a négy alapszabadság 

(az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a 

tôke mozgásának szabadsága). Ahhoz, hogy 

megvalósuljon a tôke szabad áramlása a bel-

sô piacon, alapvetôen fontos a korlátozások 

felszámolása. 

Érdekesség, hogy – bár az egyik alap sza-

bad ság ról van szó – a szerzôdés nem ha tá-

roz za meg a tôke, illetve a tôkemozgás 

fo gal mát. E fogalmi ûrt az Európai Bíróság 

pró bál ta meg ítéleteivel betölteni. Értelme-

zé sei például segítettek a tôke és az áru, a 

tô ke és a szolgáltatások megkülönböztetésé-

ben, továbbá a tôkeáramlásra és a fizeté sek 

sza bad sá gá ra vonatkozó szabályok al kal ma-

zá si körének elhatárolásában. A gyakorlati 

al kal mazást, a tôkeliberalizáció folyamatát 

azonban megkönnyítette a tôkemozgások 

tí pu sait leíró 88/361 EGK irányelv. 

A tôke szabad áramlása fejezet a követke-

zô fontosabb területeket foglalja magában:

• közvetlen befektetések (külföldiek bel föl-

dön tör té nô befektetései, belföldiek kül-

föl dön tör ténô befektetései);

• ingatlanba történô befektetések (külföl di-

ek ingatlanba történô befektetései bel föl-

dön, belföldiek ingatlanba történô be fek-

te té sei külföldön);

• értékpapírok és más tôkemozgási fe je ze-

tek: 

› értékpapírok bevezetése a tôkepiac ra, 

meg szer zé se külföldi vagy belföldi tô ke-

pia con, külföldi, vagy belföldi ál tal;

› befektetési társaságok jegyeinek beve-

ze té se külföldi vagy belföldi tôkepiac-

ra, meg szer zé se külföldi, vagy belföldi 

által; 

II.  A tôke szabad áramlása fejezet által 
lefedett szabályozási területek
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› pénzpiaci papírok bevezetése külföldi 

vagy belföldi tôkepiacra, megszerzése 

kül földi, vagy belföldi által; 

› hitelintézetek folyószámla- és ha tár-

idôs ügy le tei, külföldön belföldi által, 

és bel föl dön külföldi által;

› hitelek, kölcsönök, kezességek, más 

biz to sí té kok, zálogjogok külföldi, vagy 

bel föl di részvételével;

› személyes jellegû tôkemozgások (pél dá-

ul ajándékok, alapítványok, ho zo mány, 

örök sé gek, belföldiek átutalá sai ki ván-

dor lá suk, illetve külföldi tar tóz ko dá-

suk alatt);

› egyéb tôkeforgalom (például a kártérí-

té sek, a szellemi alkotáshoz fûzôdô 

jo gok kal kap cso la tos tôkemozgások). 

• vagyoni érték be- és kivitele (értékpa pí-

rok, ingó dolgok és fizetôeszközök be ho-

za ta la és kivitele);

• harmadik országokkal kapcsolatos tô ke-

mû ve le tek szabályozása (harmadik or szá-

gok kal szem ben fenntartható korlátozá-

sok a tô ke mû ve le tek terén); 

• az állam részére biztosított speciális sza-

va za ti jogok (aranyrészvény) a privatizált 

vál lal ko zá sokban.
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1.  Az Európai Megállapodás

A fejezet vonatkozásában az egyik legfonto-

sabb ese mény az Európai Megállapodás 

(a to váb bi ak ban: megállapodás), amelyet 

Ma gyar ország, az Európai Közösségek és 

an nak tagállamai 1991. december 16-án 

ír tak alá, és amelyet Magyaroszág az 1994. 

évi I. törvénnyel hirdetett ki.

A megállapodás 59–61. cikke rögzíti a 

tô ke szabad áramlása mint az egyik alap-

sza bad ság megvalósításának követelményét. 

Esze rint a szerzôdô felek (az Európai Kö zös-

sé gek, annak tagállamai és Ma gyarország) 

kö te le zett sé get vállalnak arra, hogy sza ba-

don átváltható valutában engedélyez nek bár-

mely fizetést a fizetési mérleg fo lyó szám lá-

ján, ha a fizetés alapjául szolgáló ügylet az 

áruk nak, a szolgáltatásoknak és a szemé-

lyek nek a felek közötti olyan mozgására 

vo nat ko zik, amelyet a megállapodás alapján 

liberalizáltak.

Magyarország és a tagállamok a megálla-

po dás hatálybalépésétôl kezdve biztosítják 

to váb bá – a fo ga dó ország jogszabályaival 

össz hang ban – a lét rehozott vállalatokban 

tör té nô köz vet len beruházásokra, e be ru-

há zá sok felszámolására és hazatelepítésé re, 

to váb bá az ezekbôl származó nyereség re 

vo nat ko zó szabad tôkemozgást. Ezt a sza-

bad moz gást, valamint a felszámolást és a 

ha za te le pí tést a közösségi vállalatok fiók jai-

nak és képviseleteinek a letelepedésével kap-

cso la tos beruházásokra, valamint a Ma gyar-

or szágon önálló vállalkozóként letelepedô 

közösségi állampolgárok beruházásaira a 

megállapodás szerint az elsô szakasz végére 

kellett biztosítani (1999). Valamennyi vállalá-

sunkat határidôre teljesítettük.

A megállapodás azt is rögzíti, hogy a 

tag ál la mok a megállapodás hatálybalépésé-

tôl kezdve, Magyarország pedig a második 

sza kasz kezdetétôl a Közösségben, illetôleg 

Ma gyar or szá gon állandó jelleggel tartózko-

dó személyek közötti tôkemozgásra és az 

ah hoz kap csolódó folyó fizetésekre nem 

ve zet nek be új devizális korlátozásokat, és 

nem te szik a már meglévô szabályozásokat 

kor lá to zó bbá.

Az elsô szakasz folyamán a szerzôdô 

fe lek olyan in tézkedéseket hoznak, ame lyek 

meg te rem tik a feltételeket a tôke szabad 

moz gá sá ra vonatkozó közösségi szabályok 

to vábbi fokozatos alkalmazásához. A máso-

III.  A csatlakozási tárgyalások 
elôzményei és állomásai
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dik szakaszban a Társulási Tanács megvizs-

gálja, hogyan lehet a közösségi szabályokat a 

tô kemozgásra teljes mértékben alkalmazni.

A megállapodás jó alapot teremtett a 

fo ko za tos tôkeliberalizációra, és egyben ki je-

löl te annak irányát, fôbb lépéseit.

2.  A közösségi joganyag 
„tôke szabad áramlása” 
fejezetének átvilágítási 

tárgyalásai

A csatlakozási tárgyalások során elôször az 

Európai Bizottság munkatársai adtak tá jé-

koz ta tást a gazdasági, pénzügyi integ rá ció-

ról; a tôkemozgásokat és a fizetéseket sza-

bá lyo zó közösségi joganyagról, illetve más 

nemzetközi intézményekkel való kap cso lat-

ról. Ezt konzultáció követte. Ezen az át vi-

lá gí tá si fordulón (screening) – 1998. de cem-

ber 4-én, Brüsszelben – valamennyi tag je lölt 

ország jelen volt, és kérdéseket te he tett fel. 

A fejezetet felölelô joganyag ma gyar sza-

bá lyo zá sát – széles körû tárcaközi egyez-

te tést és a kormány felhatalmazását kö ve-

tô en – 1998. december 14-én ismertettük 

Brüsszel ben. A felkészülést megkönnyítette, 

hogy a tárgyalások elôtt az Európai Bizott-

ság elküldte a tagjelölt országoknak a tôke-

moz gásokra vonatkozó jogszabályok listáját. 

A listákat „A” és „B” megjelöléssel látták el. 

Az „A” lista tartalmazta a területre vonatko-

zó irány el ve ket és rendeleteket, a „B” lista 

pedig más szabályozásokat, ajánlásokat és 

köz le mé nye ket. 

E fordulón a magyar delegáció röviden 

is mer tet te a tôkemozgásokról szóló elô írá so-

kat, ide értve a közvetlen befekteté se ket, a 

kül föl di ek termôföld- és más in gat lan szer zé-

sét, az intézményi befektetôk kül föl di be fek-

te té se it, a pénzmosás elleni sza bá lyo zást, az 

állam speciális szavazati jogait a pri va ti zált 

gaz da sági társaságokban, valamint a de vi za-

sza bá lyozást. Már ebben a fázisban be je len-

tettük átmeneti mentességi igénye in ket. 

3.  Pozíciós dokumentumok 

Az átvilágítási szakaszt követôen a kormány 

meg fo gal maz ta hivatalos tárgyalási ál lás-

pont ját az úgynevezett pozíciós dokumen-

tum ban. 

Az 1999. évi (elsô) magyar pozíciós do ku-

men tum ban a kormány kifejezésre juttat-

ta, hogy a teljes szabadságot – azon terü-

le tek kivételével, ahol átmeneti mentességi 

igény nyel éltünk – a csatlakozás idôpontjáig 

kívánjuk meg va ló sí ta ni.

Átmeneti mentességi igényt a következô 

területeken fogalmaztunk meg:

• Fenntartva jelenlegi szabályozásunkat, a 

csatlakozást követô 10 éves idôtartam le jár-

tá ig a termôföld és a védett termé sze ti te rü-

let külföldiek és jogi személyek általi meg-
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szer zé sé re. Vagyis a kérelem arra irányult, 

hogy külföldiek és jogi személyek a csatlako-

zást követô 10 évig ne szerezhessék meg ter-

mô föld és védett természeti terület tulajdon-

jogát. Ez idô alatt várhatóan kialakulnak a 

meg fe le lô méretû családi gazdaságok, és a 

ma rendkívül nyomott termôföldárak is reá-

lis szintet érhetnek el.

• A termôföldnek nem minôsülô egyéb 

in gat lan szerzésére (másodlagos lakóhely) 5 

éves át me ne ti mentességi igényt. Meg kell 

je gyez ni, hogy Ausztria, Finnország és Svéd-

or szág (utolsóként csatlakozott országok) 

Csat la ko zá si Okmányukban ötéves átmeneti 

men tes sé get kaptak a második lakóhelyre 

vo nat ko zó hatályos szabályozás fenntartá-

sá ra (Csatlakozási Okmány 70., 84., 114. 

cik ke). Az in téz ményi befektetôk külföldi 

be fek te té sei re vonatkozóan 5 éves átmeneti 

men tes sé gi igényt jelentettünk be.

A magyar fél vállalta továbbá, hogy a csat-

la ko zás idôpontjára fokozatosan meg szün te ti 

a devizamûveletekre vonatkozó kor lá to zá so-

kat, és azt is, hogy amennyiben a nem zet kö-

zi és a belföldi pénzpiaci feltéte lek meg fe le lô-

en ala kul nak, már 1999. év fo lya mán fon tos 

li be ra li zá ci ós lépésekre ke rül sor (sza bad dá 

válik meghatározott kül föl di be fek te té si 

ala pok – amelyek portfóliójában li be ra li zált 

ér ték pa pí rok vannak – kül föl di pénz nem ben 
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ki bo csá tott jegyeinek bel föl di ek ál tal tör té nô 

vá sár lá sa, és a belföldiek ál tal kül föl di ek nek 

tör té nô egy éven túli hi tel nyúj tás). 

Az unió a magyar kormány tárgyalá si 

ál lás pont já ra vá la szul kialakította a tag or szá-

gok kö zös álláspontját tartalmazó tár gya lá si 

po zí ci ót. Ezt megelôzôen kiegészítô in for má-

ció kat kért annak érdekében, hogy meg ítél-

hes sék az átmeneti mentességekre vo nat ko-

zó ma gyar álláspont indokoltságát. 

A kiegészítô információkat tartalmazó 

ma gyar pozíciós dokumentumot 2001 feb ru-

ár já ban átadtuk, és a fejezetet – ideig le nes 

jelleggel – 2001 júniusában lezártuk, a kö vet-

ke zô lényegesebb feltételekkel:

• A termôföldszerzés vonatkozásában 7 

éves átmeneti idôszak fenntartását tartják 

in do kolt nak, oly módon, hogy a csatlako zást 

kö ve tô 3. évben felülvizsgálatra kerül sor. 

En nek során a Bizottság javaslatára az Eu ró-

pai Ta nács egyhangú döntéssel határoz hat az 

átmeneti periódus lerövidítésérôl, meg szün-

te té sé rôl. Azon EU-állampolgárok, akik önál-

ló mezôgazdasági vállalkozóként le akar nak 

te le ped ni, és le ga lább 3 éve fo lya ma to san, 

jog sze rûen bel föl di ek, és ak tív me zô gaz da-

sá gi te vé keny sé get folytat nak Ma gyar or szá-

gon, nem tar toz nak az átmeneti men tes ség 

alá, így rájuk is a ma gyar ál lam pol gá rok ra 

ér vé nyes eljárást kell al kal maz ni. A ter mé-

szet védelmi területekre vo nat ko zó magyar 

ké rel met nem tartották in do kolt nak.

• A külföldiek egyéb ingatlanszerzését 

(má sod la gos lakóhely) illetôen az EU in do-

kolt nak tartja az öt évre vonatkozó át me ne-

ti men tes sé get, azonban javasolja, hogy az 

EGT állampolgáraira a korláto zás ne vo nat-

koz zon, amennyiben négy éve fo lya ma to san 

jogszerûen belföldiek Magyar or szá gon.

• A fejezet lezárhatóságának elôsegítése 

ér de ké ben, valamint a kedvezô gazdasági 

kö rül mé nye ket is figyelembe véve a nyugdíj-

pénz tá rak és a biztosítók külföldi befekteté-

seire vonatkozó tôkekiviteli korlátozásokra 

vonatkozó mentességi igényünktôl elálltunk.

2002 májusában a magyar kor mány 

ki egé szí tést ter jesztett elô a külföldiek ter-

mô föld szer zését illetôen, amelyet ta valy 

de cem ber ben az unió elfogadott. A ki egé szí-

tés ér tel mé ben az átmeneti idôszak harmadik 

évé ben fe lül vizs gá lat ra kerül sor, amelynek 

so rán a Ta nács egyhangúan dönthet az át me-

ne ti idô szak meg szün te té sé rôl, illetve le rö vi-

dí té sé rôl. Amennyiben az átmeneti idô szak 

fenn tar tá sá ról születik döntés, annak le jár ta 

elôtt a Bizottság által a Tanács ré szé re ké szí-

tett je len tés alapján ismételten át te kin tik a 

kér dést. Amennyiben be bi zo nyo so dik, hogy 

a hazai ter mô föld árak lényegesen el tér nek 

az unióban átlagosnak tekinthetô árak tól, és 

ez komoly zavart okozna a ma gyar termô föld-

piacon, az átmeneti idô szak to vábbi legfel jebb 

három évre meg hosszab bod hat. Így el ér tük 

az eredetileg kért 10 év mentességet.
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4.  Termôföld- és
egyéb ingatlanszerzés 

Magyarország megerôsítette, hogy – néhány 

kivétellel – a csatlakozás napjától kész elfo-

gadni és alkalmazni a tôke szabad áramlása 

fejezetre vonatkozó közösségi elôírásokat, 

azaz nem tart fenn korlátozásokat e téren. 

A következôkben ismertetjük a csatlakozási 

szerzôdés fontosabb rendelkezéseinek tar tal-

mát, egyúttal a magyar szabályozásra vo nat-

ko zó más információkat.

A tárgyalások eredményeként a magyar-

 or szá gi ingatlanszerzésnél – a csatlakozás 

után, az alábbiakban részletezettek szerint, 

bi zo nyos ideig – el lehet térni a tôke szabad 

áramlását biztosító uniós szabályoktól.

4.1.  Egyéb ingatlan
(másodlagos lakóhely)

Magyarország öt éves átmeneti mentessé-

get kapott a közösségi jog alkalmazása alól 

a má sod la gos lakóhely tekintetében. (Má sod-

la gos la kó hely nek minôsül minden olyan 

in gat lan, ahol valaki nem állandó jelleg gel, 

nem élet vi tel sze rû en tartózkodik.) Ez azt 

je len ti, hogy a csatlakozástól számított leg-

fel jebb öt évig Magyarország fenntart hat ja 

a csat la ko zá si szer zôdés aláírása idején ha tá-

lyos sza bá lyo zását. Eszerint: külföl di ek a 

fô vá ro si, me gyei közigazgatási hivatal en ge-

dé lyé vel sze rez het nek ingatlant másod la gos 

lakó hely cél jára. Kivételt képez nek azok az 

EU- és EGT-ál lam polgárok, akik már lega-

lább négy éve folyamatosan jogsze rû en 

bel föl di ek Ma gyar országon. Ôk a csatla ko-

zás tól en ge dély nélkül szerezhetnek másod-

la gos lakóhelyet Magyarországon. 

Az átmeneti idôszak alatt alkalmazott 

en ge dé lye zé si rendszert kiszámíthatóvá, 

át lát ha tó vá és nyilvánossá kell tenni, és biz-

to sí ta ni kell, hogy az ne tegyen különbséget 

az egyes uniós tagállamok polgárai között.

4.2.  Termôföldszerzés

Az Európai Unió elfogadta, hogy Magyar or-

szág a csatlakozást követô hét évig fenntart-

has sa a külföldi állampolgárok (valamint 

bel föl di és külföldi jogi személyiségû vál lal ko-

zá sok) termôföld-tulajdonszerzésére vonat-
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ko zó, a termôföldtörvényben szabályozott 

ti lal makat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 

hogy kül föl di magánszemély, külföldi és bel-

föl di jogi személy termôföld tulajdonjogát 

nem szerezheti meg. 

Szabályozásunk külföldi magánszemély-

nek tekinti a nem magyar állampolgárt, kül-

föl di jogi személynek tekinti a külföldi szék-

he lyû jogi személyt, vagy az ilyen szék he lyû 

jogi személyiséggel nem rendelkezô szer ve-

ze tet.

Egy másik tagállam állampolgárai, akik 

önálló vállalkozó mezôgazdasági termelô-

ként kívánnak letelepedni, legalább három 

éve folyamatosan jogszerûen belföldiek, és 

me zô gaz da sá gi termelést folytatnak Magyar-

or szágon, nem tartoznak az elôbbi ren del ke-

zés ha tá lya alá, és Magyarország saját ál lam-

pol gá rai ra vonatkozó eljárásoktól eltérô 

más el já rások sem alkalmazhatók rájuk.

A csatlakozás idôpontjától számított har-

madik évben ezen átmeneti rendelkezéseket 

felül kell vizsgálni. Ennek érdekében a Bizott-

ság jelentést nyújt be a Tanácsnak. A Tanács, 

a Bizottság javaslata alapján, egyhangúan 

ha tá roz hat az átmeneti idôszak lerövidítésé-

rôl vagy lezárásáról. 

Amennyiben az átmeneti idôszak alatt 

Ma gyar or szág a termôföld megszerzését 

en ge dély hez köti, az engedélyezési eljárás-
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nak ob jek tív, állandó, átlátható és nyilvános 

kri té ri um ok on kell alapulnia. A kritériumokat 

meg kü lön böz te tés nélkül kell alkalmazni, és 

azok nem te het nek különbséget a tagál la mok 

Ma gyar or szágon lakó állampolgárai kö zött.

Ha megfelelô bizonyíték van arra nézve, 

hogy az átmeneti idôszak lejártával Ma gyar-

or szá gon a mezôgazdasági termôföldpiacon 

súlyos zavar alakul ki, vagy ennek kialakulá-

sa fenyeget, a Bizottság Magyarország ké ré-

sé re határozatot hoz az átmeneti idôszak 

leg fel jebb három évre történô meghosszab-

bí tá sá ról.

Az átmeneti idôszak lehetôvé teszi, hogy 

a ma gyar mezôgazdasági termelôk meg erô-

söd je nek, és olyan földpiac alakuljon ki, ahol a 

föld ára fokozatosan megközelíti az EU-ár szin-

tet, ne kö vet kez ze nek be hirtelen vál to zá sok, 

és kül föl di ek spekulatív céllal ne tud ják fel vá-

sá rol ni a ma még olcsó hazai ter mô föl det.

5.  A jogharmonizáció 
alapját képezô közösségi 

jogszabályok

• Római Szerzôdés 56–60. cikke (régi szá-

mo zás szerint: 73 a.–73 h.);

• a Tanács 88/361 EGK irányelve a szerzô-

dés 67. cikkének végrehajtásáról, ame-

lyet fel vál tott az Európai Közösség Alapí-

tó Szer zô dé sé nek (EK-szerzôdés) 73 a. 

– 73 h. cikke, az Európai Unióról szóló 

Szer zô dés (EU-szerzôdés) G (15) cik ké-

vel be ik tat va;

• a Tanács 97/5/2001 EK irányelvével 

mó dosított 91/308 EGK irányelve a pénz-

ügyi rendszer pénzmosási célra történô 

fel használásának megakadályozásáról; 

• az Európa Parlament és a Tanács 97/5 

irány elve a tagállamok közötti átutalá-

sokról.

6.  Hazai jogszabályok

• A devizakorlátozások megszüntetésé rôl, 

valamint egyes korlátozó törvények mó do-

sí tá sá ról szóló 2001. évi XCIII. törvény;

• a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény, 

és a végrehajtásáról szóló 161/1995. (XII. 

26.) kormányrendelet;

• a 15/1995. (PK. 18.) MNB rendelkezés és 

módosításai;

• a biztosítóintézetekrôl és a biztosítási 

te vé kenységrôl szóló – többször módosí-

tott – 1995. évi XCVI. törvény;

• a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-

pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. 

törvény;

• a külföldiek magyarországi befekteté sei-

rôl szóló – többször módosított – 1988. 

évi XXIV. törvény;

• a – többször módosított – 1993. évi 

XCVI. törvény az önkéntes kölcsönös biz-

to sí tó pénztárakról, továbbá végrehajtá-
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si rendeletei: 267/1997. (XII. 22.), 268/

1997. (XII. 22.) kormányrendeletek;

• az önkéntes, kölcsönös nyugdíjpénztárak 

befektetési és gazdálkodási szabályairól 

szóló 281/2001. (XII. 26.) kormányren-

delet;

• a magánnyugdíj-pénztárak befektetési 

és gazdálkodási tevékenységérôl szóló 

282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet;

• a pénzmosás megelôzésérôl és meg aka dá-

lyo zá sá ról szóló – többször módosított –

1994. XXIV. törvény, és a végrehajtásáról 

szó ló 299/2001. (XII. 27.) kormányren-

delet;

• a terrorizmus elleni küzdelem meg aka dá-

lyo zásáról szóló rendelkezések szigorítá-

sá ról, valamint egyes korlátozó intézke-

dé sek elrendelésérôl szóló 2001. évi 

LXXXIII. törvény;

• a hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállal-

ko zá sok ról szóló – többször módosított 

– 1996. évi CXII. törvény;

• a tôkepiacról szóló – többször módosí-

tott – 2001. évi CXX. törvény.
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Az 1957. március 25-én aláírt Római Szer-

zôdés nem határozta meg a tôke, illetve a 

tôkemozgás fogalmát, és eredetileg nem 

tar tal maz ta a befektetések és a fizetések 

sza bad sá gát. A korlátozásokat csak olyan 

mér ték ben oldotta fel, hogy érvényesülhes-

sen a másik három szabadság – az áruk, a 

sze mé lyek és a szolgáltatások szabad moz-

gá sa (67. cikk).

Az erre a területre vonatkozó sza bá lyo-

zást irányelvek tartalmazták. Az elsô irány-

elvek még a hatvanas években szület tek, 

felszabadítva a korlátozások alól egyebek 

között a közvet len be fek te té seket, nem kü-

lön ben a biztosítási szerzôdésekkel, az örök-

lés sel, a kártérítési igényekkel, a szabadal-

mak kal és a szerzôi joggal kapcsolatos 

fi ze té se ket. Mindemellett a tôkemozgások 

nagy része továbbra is korlátozott volt.

A tôkemozgások teljes körû liberalizálá-

sá nak követelményét csak az úgynevezett 

Fe hér Könyvben lefektetett jogalkotási 

prog ram fogalmazta meg 1985-ben. Ez a 

do ku men tum új alapokra helyezte a tôke 

sza bad sá gát. Az Európai Egységes Okmány 

el fo ga dá sá val pedig a tôke szabad áramlása 

egyen ran gú vá vált a többi alapszabadság-

gal. Ennek jegyében új irányelvek születtek 

1985-ben és 1986-ban, majd – a korábbia-

kat felváltva – 1988-ban.

A 88/361 EGK irányelv 1990. július 1-

jével kötelezôvé tette a tôkemûveletek kor lá-

to zá sá nak megszüntetését. Számos or szág 

tekintetében e határidôt kitolták. Így Spa-

nyol or szág, Görögország, Portugália és Ír or-

szág 1992. december 31-ig fenntarthatta 

korlátozásait.

Az 1992. február 7-én aláírt Maastrich-

ti Szer zôdés hatálybalépésével megvalósult 

a tô ke moz gások korlátozás nélkülisé ge. 

1994. január 1-jével megkezdôdött a Gaz-

da sá gi és Monetáris Unió második szaka sza. 

Ez az idôpont változást hozott a tôke sza-

bad áramlását szabályozó szerzôdési rendel-

ke zé sek ben is:

• A szerzôdés 73 a. cikkelye kimondta, 

hogy a szerzôdés 67–73. cikkei a jövôben 

nem alkalmazhatók, helyükbe a 73 b.–73 g. 

cikkek lépnek.

• A 73 b. cikk általános szabályként rögzíti, 

hogy tilos minden olyan korlátozás, amely a 

tagállamok közötti tôkemozgásokra, illetve 

fizetésekre vonatkozik. Óriási jelentôséggel 

bíró szabály ez, hiszen a korlátozások eltörlé-

sét irányozza elô nemcsak a tagállamok, 

ha nem harmadik országok vonatko zásában 

IV.  A tôke szabad áramlására vonatkozó 
szabályozás változása az unióban
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is. (Ennek értelmében tehát egy Kö zös sé gen 

kívüli országból, például Ma gyar or szág ról 

érkezô fizetésre és befektetésre ugyanolyan 

szabályozást kellett volna alkalmazni, mint 

egy tagországból érkezôre.)

• Ezzel szemben a szerzôdés 73 c., f., g. cik-

kei a korlátozások alkalmazásához gazdag 

tárházat biztosítottak. Így a tagországok 

a har madik országokkal szemben az 1993. 

de cem ber 31-én érvényes korlátozásai kat 

to vább ra is fenntarthatták. Ugyan csak a 

har ma dik orszá gok kal kapcsolatos sza bály, 

hogy – a tag ál la mok és a harmadik or szá-

gok kö zöt ti le hetô legnagyobb mértékben 

sza bad tô ke moz gás megvalósítására tö re-

ked ve – a Tanács (a Bizottság javasla tá ra) 

in téz ke dé se ket hozhat a harmadik or szá gok-

ba irá nyu ló, vagy azokból érkezô tôkemoz-

gás ra vonatkozóan.

• A teljes szabadság biztosítása alóli kivéte-

lek tekintetében utalni kell továbbá a 73 d. 

cikkre, amely felhatalmazást ad a tagálla-

mok nak arra, hogy adójogukban különbsé-

get tegyenek az adóalanyok lakóhelye vagy 

a tôkebefektetés helye szerint, illetve hogy 

megfelelô intézkedésekkel biztosítsák a nem-

ze ti szabályozás érvényesülését az adózás 

és a pénzügyi szervezetek felügyelete terén. 

Megengedett a tôkemozgások figyelemmel 

kísérése – igazgatási vagy statisztikai adat-

gyûjtés céljából –, valamint a közrend és a 

köz biz ton ság érdekében hozott rendelkezés 

is. Mind ezen intézkedések azonban – ame-

lyek sok esetben csak érintôlegesen kap cso-

lód nak a tôkemozgások szabályozásához 

– nem vál hat nak az önkényes diszkrimináció, 

vagy a bur kolt korlátozások eszközévé. 

• A 73 g. cikk megteremtette annak lehe tô-

sé gét, hogy a Közösség közös kül- és biz ton-

ság po li ti ka (CFSP) keretében hozott gaz da sá-

gi szankciói a tôkemozgásokra és fi ze té sek re 

is kiterjedjenek.
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Az 1997. október 2-án aláírt Amszterdami 

Szerzôdés módosította az Európai Unióról 

szó ló Maastrichti Szerzôdést. A módosí tás 

1999. május 1-jén hatályba lépett. Az Amsz-

ter da mi Szerzôdés nem hozott lé nye ges 

újdonságot a tôke szabad áramlása fe je zet re 

vonatkozóan, vi szont a cikkek számozását 

megváltoztat ta, és számos cikket hatályon 

kívül he lye zett:

• Az Amszterdami Szerzôdés hatályba lé-

pé sét követôen a tôke szabad mozgására 

vo nat ko zó szerzôdéses rendelkezések az 

56–60. cikkekben találhatók. A 73 a., e., h. 

sza kaszt hatályon kívül helyezte.

• Továbbra is érvényesül fôszabályként, 

hogy tilos minden olyan korlátozás, amely 

a tagállamok közötti, a tagállamok és a har-

madik országok közötti tôkemozgásokra, 

illetve fizetésekre vonatkozik. A korlátozá-

sokra is ugyanazon lehetôségek biztosítot-

tak, mint amelyekre a Maastrichti Szerzôdés 

módot adott.
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Az irányelv elôírja a tagállamok számára, 

hogy old ják fel a tôkemozgások korláto zá-

sát a tag ál la mok területén illetôséggel ren del-

ke zôk között, továbbá a harma dik or szá gok-

kal folytatott tôkeforgalommal kap cso la tos 

átutalásokra alkalmazott eljárásuk során 

ugyanazt a liberalizálási szintet ér jék el, 

mint a tagországok közötti vonatko zá sá ban. 

Az irányelv – a végrehajtás megkönnyí té sé re 

– fôbb típusonként osztályozza a tôkeforgal-

mat. A tagországoknak 1990. július 1-jéig 

meg kellett felelniük az irányelv rendelkezé-

seinek, azaz szabaddá kellett tenniük a tô ke-

moz gásokat. Néhány ország további haladé-

kot kapott egyes tôkemûveleteket érin tô 

kor lá to zá sok fenntartására.

Ez az irányelv már nincs hatályban, mivel 

a tôkemûveletek liberalizálása megtörtént, 

azon ban a tôkemozgások osztályozásával 

meg könnyí tette a liberalizációt. Követve az 

irány elv osztályozását, a fejezetre vonatko-

zó magyar szabályozást is ismertetjük.

1.  Közvetlen befektetések

Ide tartozó mûveletek:

a) telephelyek vagy új vállalkozások alapítá-

sa, bôvítése, amelyek kizárólag a befekte-

tô tu laj do ná ban vannak, és meglévô vállal-

ko zá sok teljes átvétele;

b) új vagy már meglévô vállalkozásokban 

való részesedés tartós gazdasági kap cso-

la tok létesítése vagy fenntartása cél já ból;

c) hosszú lejáratú kölcsönök tartós gazda sá-

gi kapcsolatok létesítése vagy fenntartá-

sa céljából;

d) jövedelmek újrabefektetése.

1.1.  Külföldiek belföldön történô 
befektetései

Ez a fejezet szabályozza a nem EU-tag or szá-

gok állampolgárainak, vállalkozásainak uniós 

tagország területén történô befekteté seit. 

A kül föl diek belföldön történô befekteté sei 

a), b) és d) pontjait Magyarországon egy-

fe lôl a le te le pe dés sza bad sá gát, feltéte leit 

sza bá lyo zó jog sza bá lyok, másfelôl a devi-

za sza bá lyo kat tartalmazó törvények és 

vég re haj tá si rendeleteik szabályozták és 

sza bá lyoz zák. A c) pontban foglalt, hosszú 

le já ra tú kölcsönök tartós gazdasági kap cso-

la tok létesítése vagy fenntartása céljából a 

ma gyar szabályozásban a devizajogsza bá-

lyok hatálya alá tartoztak.

1.2.  Külföldiek gazdasági 
célú letelepedése Magyarországon

Külföldiek letelepedhetnek Ma gyar or szá gon 

abból a célból, hogy gazdasági te vé keny sé get 

végezzenek. Ez azt jelenti, hogy vál lal ko zást 

V.  A Tanács 88/361 EGK irányelve
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alapíthatnak, már meglévôben ré sze se dést 

szerezhetnek. Ezt a külföldiek ma gyar or-

szá gi befektetéseirôl szóló 1988. évi XXIV. 

törvény szabályozza. A törvény meg ha tá roz-

za azt is, hogy ezt milyen formá ban tehetik 

meg. Ezek a következôk:

• gazdasági társaság;

• egyesülés;

• közhasznú társaság;

• szövetkezet;

• fióktelep;

• kereskedelmi képviselet; 

• önálló vállalkozó. 

A jogszabály általános elvként deklarálja, 

hogy tel jes védelmet és biztonságot él vez nek 

a kül föl diek magyarországi befektetései és 

gaz da sá gi célú letelepedése. A külföldiek vál-

lal ko zá sai ugyanolyan feltételekkel tevé keny-

ked het nek Magyarországon, mint a ma gyar 

tu laj don ban lévô egyéni és társas vál lal ko-

zá sok, továbbá ugyanazoknak a kö te le zett-

sé gek nek kell megfelelniük, mint a ma gyar 

tu laj don ban lévô „társaiknak” (nem ze ti el bá-

nás elve).

Vannak olyan tevékenységek is, amelyek 

végzéséhez nem kell az elôbbiekben felsorolt 

vállalkozási formákat igénybe venni, hanem 

sza badon végezhetôk Magyarországon (pél-

dá ul fel sô oktatási intézménynél ok ta tá si 

te vé keny ség, elôadómûvészi tevékenység, 

szak ér tôi tevékenység). 

Ehhez a ponthoz egy másik lényeges jog-

sza bály is tartozik: a devizáról szóló 1995. 

évi XCV. törvény, és annak végrehajtá si ren-

de le tei. Ez a közvetlen befektetések vonat-

kozásában korlátozást nem tartalmaz. 

A hosszú lejáratú kölcsönöket tartós gazda-

sá gi kapcsolatok létesítése vagy fenntartása 

céljából a devizajogszabályok átmenetileg 

korlátozták, de ez a devizaliberalizáció kap-

csán megszûnt.

1.3.  Belföldiek külföldön 
történô befektetései

Ez a kategória a magyar vállalkozások, 

ál lam pol gá rok Magyar Köztársaság terü le-

tén kí vü li befektetéseinek szabályozását tar-

tal maz za. Ezen tôkekiviteli mûveletek sza-
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bá lyo zá sa a devizajogszabályok hatálya alá 

tartozott. A devizaliberalizáció kapcsán már 

a korai fázisban megszûnt a devizahatósági 

engedély-kötelezettség, és felváltotta a beje-

lentési kötelezettség. A devizaliberalizáció 

következtében ez is megszûnt.

2. Ingatlanba történô 
befektetések 

2.1.  Külföldiek ingatlanba 
történô befektetései belföldön

E pontban a külföldiek termôföld- és egyéb 

in gatlan (másodlagos lakóhely) szerzésére 

vonatkozó szabályokat ismertetjük.

Azt, hogy a Magyar Köztársaság terü le-

tén ki és milyen feltételekkel szerezhet ter-

mô földet, a termôföldrôl szóló 1994. évi LV. 

tör vény szabályozza. Szabályozásunk olyan 

korlátozást tartalmaz, amely szerint kül föl-

di magánszemély és jogi személy termôföld 

és védett természeti terület tulajdonjogát 

nem szerezheti meg. (A külföldi az önálló 

ingatlanként – földrészletként – legfeljebb 

6000 m2 területtel kialakított tanya tulaj-

donjogát a termôföldnek nem minôsülô 

más ingatlanokra vonatkozó külön jogsza bá-

lyok rendelkezései szerint szerezheti meg. 

Vagyis a tanya megszerzéséhez az illeté-

kes megyei közigazgatási hivatal engedélye 

szükséges.) 

A törvény külföldi magánszemélynek 

te kin ti a nem magyar állampolgárt, kivéve a 

be ván do rolt vagy menekültként elismert sze-

mélyt; kül föl di jogi személynek tekinti a kül-

föl di szék he lyû jogi személyt, vagy az ilyen 

szék he lyû jogi személyiséggel nem rendel ke-

zô szer vezetet.

Az EU szempontjából korlátozásnak 

mi nô sül a belföldi jogi személyek tulaj don-

szer zé sé nek szabályozása is. Eszerint bel-

föl di jogi személy és jogi személyiség nélküli 

más szervezet – a Magyar Állam, az önkor-

mányzat és a közalapítvány kivételével 

– termôföld tulajdonjogát nem szerezheti 

meg. (Egyházi jogi személy végintézkedés, 

illetôleg ajándékozási, tartási vagy gon do-

zá si szerzôdés alapján termôföldre tulajdon-

jo got szerezhet. Jelzálog-hitelintézet a jel zá-
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log-hitelintézetrôl és a jelzáloglevélrôl szóló 

1997. évi XXX. törvényben foglalt kor lá to-

zá sokkal és idôtartamra termôföldet sze-

rez het.) 

A termôföldnek nem minôsülô ingatlan 

meg szerzését is a termôföldrôl szóló 1994. 

évi LV. tör vény szabályozza. E tör vény 

ki mond ja: a külföldi jogi vagy magánsze-

mély ter mô föld nek nem minôsülô ingatlan 

tu laj don jo gát – az öröklés kivételével – az 

in gat lan fekvése szerint illetékes fôvárosi, 

il le tô leg megyei közigazgatási hivatal ve ze tô-

jé nek en ge dé lyé vel szerezheti meg. (Dip lo má-

ciai, kon zuli képviselet, valamint nem zet közi 

szer ve zet ingatlanszerzéséhez a Kü lügy mi-

nisz té ri um elôzetes engedélye szükséges. 

A Kü lügy mi nisz té ri um az engedélyt nem zet-

kö zi szerzôdés vagy viszonosság fennállása 

alapján adja meg.) 

Termôföldnek nem minôsülô ingatlan a 

ter mô földnek, védett természeti területnek 

nem minôsülô föld, az ilyen föld és a rajta 

lé vô épület, építmény együttese, a földtôl 

tu laj don jo gi lag elváló épület, építmény, az 

önál ló ingatlanként nyilvántartott lakás és 

nem lakás céljára szolgáló helyiség, továb-

bá a tanya.

A földtörvény felhatalmazást ad a kor-

mány nak, hogy rendelettel megállapítsa a 

ter mô föld nek nem minôsülô ingatlanokra 

vo nat ko zó an a külföldiek tulajdonszerzésé-

vel kapcsolatos szabályokat. Ezen felha tal-

ma zás alap ján került kiadásra a 7/1996. (I. 

18.) kor mányrendelet a külföldiek ingat-

lanszerzésérôl. Eszerint termôföldnek és 

védett természeti területnek nem minôsülô 

ingatlan tulajdonjogának külföldi általi meg-

szerzéséhez szükséges a fôvárosi, megyei 

közigazgatási hivatal vezetôjének engedélye. 

A külföldi nem szerezheti meg termô-

föld nek és védett természeti területnek 

nem minôsülô ingatlan tulajdonjogát, ha az 

ön kor mány za ti vagy egyéb közérdeket sért. 

A hivatal vezetôje abban a kérdésben, hogy 

az ingatlanszerzés sért-e önkormányzati 

érdeket, az ingatlan fekvése szerint illetékes 

települési, a fôvárosban a kerületi önkor-

mány zat polgármesterének nyilatkozatát 

kéri, s annak figyelembevételével megtagad-

hatja az engedélyt.

Az engedély megtagadható továbbá, ha a 

külföldi honossága szerinti állam nemzetkö zi 

szerzôdés vagy viszonosság alapján nem biz-

to sít a magyar állampolgároknak, il le tô leg a 

magyar jogi személyeknek a bel föl di ek kel 

azonos elbírálást. A nemzetközi szerzôdés 

vagy a viszonosság fennállásáról a Külügy mi-

nisztérium nyilatkozata az irányadó.

A külföldi tulajdonban lévô gazdasági tár-

sa ság (a külföldiek magyarországi befekte té-

sei rôl szóló 1988. évi XXIV. törvény szerint) 

a társasági szerzôdésben (alapszabályban) 

meghatározott gazdasági tevékenységéhez 

szükséges ingatlan – termôföld és védett 
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ter mé sze ti terület kivételével – tulajdonjo-

gát megszerezheti.

Az ingatlanszerzést (a külföldiek önálló 

vállalkozóként történô gazdasági célú le te-

le pe dé sé rôl szóló 1998. évi LXXII. tör vény 

sze rint) engedélyezni kell az önálló vál lal ko-

zó ként Magyarországon letelepedô külföl di 

ter mé sze tes személy számára, ha ez közvet-

le nül szükséges annak a gazdasági tevékeny-

ség nek a folytatásához, amelynek végzése 

cél já ból Magyarországon letelepedett. Az 

önál ló vállalkozóként letelepedett külföldi 

ter mé sze tes személy a külön jogszabályok 

sze rin ti vállalkozói igazolványa, vállalkozói 

en ge dé lye visszaadását, bevonását – egyéni 

cég esetén a cégjegyzékbôl történô törlé sét 

–, továbbá a szakmai kamarai tagság meg-

szû né sét követô 1 éven belül köteles az in gat-

lant elidegeníteni, vagy tulajdonjo gá nak fenn-

tar tását a hivatal vezetôjénél ké rel mez ni.

A fióktelep ingatlanszerzése esetén az 

in gat lan tulajdonosa a külföldi anyacég. Így 

ezen forma ingatlanszerzési szabályai spe ci á-

li sak: szem elôtt tartja egyfelôl a külföldiek 

ingatlanszerzésére vonatkozó szabályokat, 

másfelôl az Európai Megállapodás le te le pe-

dés re vonatkozó szabályait, amely szerint a 

gaz da sági tevékenységhez szükséges in gat-

lan hoz való hozzájutást biztosítani kell.

Ennek megfelelôen (a külföldi székhelyû 

vál lalkozások magyarországi fióktelepeirôl 

és kereskedelmi képviseleteirôl szóló 1997. 

évi CXXXII. törvény szerint) a külföldi vál lal-

ko zás a magyarországi fióktelepe által foly-

ta tott vállalkozási tevékenységhez szüksé-

ges ingatlanra vonatkozóan akkor szerezhet 

tu lajdont, ha az nem termôföld, illetve vé dett 

ter mé sze ti terület. A tulajdonszerzés hez 

nem szük sé ges engedély nemzetközi szer zô-

dés ben meghatározott esetekben, vagy ha a 

külföldi vállalkozás székhelye szerinti állam 

és a Magyar Köztársaság között erre vonat-

ko zóan viszonosság áll fenn.

A fentiek szerinti nemzetközi szerzôdés, 

illetve a viszonosság fennállásáról a kü lügy-

mi ni szter és az igazságügyminiszter tá jé koz-

ta tót tesz közzé. Ez jelenleg a 8001/2002. 



21

(II. 26.) KüM-GM-IM-PM együttes tájékoz-

ta tó. Nemzetközi szerzôdés, illetve viszo-

nos ság hiányában a külföldi vállalkozás a 

ma gyar or szági fióktelepe által folytatott vál-

lal ko zá si tevékenységhez szükséges ingatlan 

tu lajdonjogát a külföldiek magyarországi 

in gat lan szer zésére vonatkozó szabályok sze-

rint szerezheti meg.

A fióktelep megszüntetése esetén az 

in gat lant a külföldi vállalkozásnak egy éven 

be lül el kell idegenítenie, kivéve, ha az el ide-

ge ní té si kötelezettség alól a megyei (fôváro-

si) közigazgatási hivatal vezetôje felmentést 

adott. A hivatal vezetôje a felmentést a kül-

föl di ek ingatlanszerzésérôl szóló jogszabály 

sze rinti feltételekkel, és az abban foglalt el já-

rási szabályok szerint adja meg azzal, hogy 

a felmentés nem tagadható meg akkor sem, 

ha az ingatlan a külföldi vállalkozás által 

vagy részesedésével alapított belföldi szék-

he lyû gazdálkodó szervezet, illetve má sik 

fióktelep, továbbá kereskedelmi kép vi se let 

tevékenységéhez szükséges.

A külföldi vállalkozásnak a Magyar or-

szá gon létesített kereskedelmi képviselete 

te vé keny sé gé hez szükséges – termôföldnek, 

illet ve védett természeti területnek nem 

mi nô sü lô – ingatlan megszerzésére, vala-

mint a kereskedelmi képviselet megszünteté-

se ese tén az ingatlantulajdonnal kapcsola tos 

el já rás ra a fiókteleppel kapcsolatos sza bá lyo-

kat kell alkalmazni.

2.2.  Belföldiek ingatlanba 
történô befektetései külföldön

Annak szabályozása, hogy magyar állampol-

gá rok, vállalkozások külföldön milyen felté-

telekkel szerezhetnek ingatlant – ide értve a 

termôföldet, a védett természetvédelmi te rü-

le te ket is –, korábban a devizajogszabályok 

ha tálya alá tartozott. Az úgynevezett intéz-

ményi befektetôk (biztosítóintézetek, nyug-

díj pénztárak, egészség- és önsegélyezô pénz-

tá rak) külföl di befektetéseinek, így külföldi 

ingatlanvá sár lá sá nak szabályait a megfelelô 

speciális, adott területet szabályozó jogsza-

bá lyok tar tal mazzák.

A devizaliberalizáció kapcsán az ingatlan-

vá sár lá sok nál is, már a korai fázisban meg-

szûnt a devizahatósági engedély-kö te le zett-

ség, és felváltotta a bejelentési kö te le zett ség. 

A devizaliberalizáció nyomán ez a kor lát is 

megszûnt.

Az intézményi befektetôk ingatlanszerzé-

sére vonatkozó szabályokat a következôk-

ben ismertetjük.

A magánnyugdíjpénztárak ingatlanvá sár lá-

sai, így a külföldi ingatlanvásárlási sza bá lyai-

nak liberalizálása fokozatosan va ló sul meg. 

• 1998–2001 között a magánnyugdíj-

pénz tár befektetési céllal közvetlenül ingat-

lant nem vásárolhatott – így külföldi ingat-

lant sem –, csak Magyarországon bejegyzett 

in gat lan-befektetési alap által kibocsátott 

be fek te tési jegyet; 
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• 2002. január 1-jétôl már megszerezhetô 

volt a külföldön bejegyzett ingatlanbefekte-

tési alap befektetési jegye is; 

• 2003. január 1-jétôl a pénztári befekte-

téseket szabályozó törvényi elôírások által 

meghatározott eszközcsoportokba már az 

ingatlan is beletartozik; magánnyugdíjpénz-

tár Magyarországon fekvô, tehermentes 

in gat lant vásárolhat, illetve értékesíthet;

• a Magyar Köztársaságnak az Európai 

Unió hoz történô csatlakozásról szóló nem zet-

közi szer zô dést kihirdetô törvény ha tály ba lé-

pé sé nek napjától a magánnyugdíjpénz tár az 

Eur ópai Unió területén fekvô, te her men tes 

in gat lant is vásárolhat, illetve ér té ke sít het. 

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak 

in gat lan vá sár lási, így a külföldi ingatlanvá-

sár lá si szabályok liberalizálása is fokozato-

san történik. 

• 1998–2001 között az önkéntes köl csö-

nös nyugdíjpénztár csak Magyarországon 

fek vô, tehermentes ingatlant vásárolhatott, 

va la mint Magyarországon bejegyzett befek-

te tési alap befektetési jegye, ide értve az 

in gat lan befektetési alapot is;

• 2001. január 1-jétôl már megvásárolha-

tó a külföldön bejegyzett befektetési alap 

be fek te té si jegye, ide értve az ingatlan be fek-

te té si alapot is;

• a Magyar Köztársaságnak az Európai 

Unió hoz történô csatlakozásról szóló nem-

zet kö zi szerzôdést kihirdetô törvény hatály-

ba lépésének napjától az önkéntes kölcsönös 

nyugdíjpénztár az Európai Unió területén 

fek vô, tehermentes ingatlant is vásárolhat, 

illet ve értékesíthet. 

Az önkéntes kölcsönös egészség- és ön se-

gé lye zô pénztárak ingatlanvásárlási sza bá-

lyai nak liberalizálása is fokozatosan zajlik.

• 1998-tól az önkéntes kölcsönös egész-

ség- és önsegélyezô pénztárak befektetett 

pénz tári eszközeinek befektetési formái 

kö zött szerepel a pénztárak közös ingat-

lan- vagy értékpapíralapja által kibocsátott 

befektetési jegy, a tehermentes ingatlan 

vagy egyéb földtulajdon. A külföldön ki bo-

csátott értékpapírok, illetve a külföldön 

be jegy zett tulajdonrész, üzletrész, külföldi 

in gat lan értéke együttesen nem haladhatja 

meg a befektetett pénztári eszközök 5 szá-

za lé kát;

• 2003. január 1-jétôl az önkéntes köl-

csö nös egészség- és önsegélyezô pénztár 

va gyo nának együttesen legfeljebb 10 szá-

za lé kát fektetheti ingatlanba, és az ingatlan-

ba fek te tô befektetési alap befektetési 

je gyeibe; 

• a Magyar Köztársaságnak az Európai 

Unió hoz történô csatlakozásról szóló nem-

zet közi szerzôdést kihirdetô törvény hatály-

ba lé pé sé nek napjától az önkéntes köl csö nös 

egészség- és önsegélyezô pénztár az Eu ró-

pai Unió területén fekvô, tehermentes ingat-

lant vásárolhat, illetve értékesíthet.
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A biztosítóintézetek biztosítástechnikai tar-

ta lékai és biztonsági tôkéje Magyarországon 

elhelyezkedô ingatlanokba fektethetô be. 

A csatlakozás idejére szabaddá kell tenni 

a külföldi ingatlanbefektetéseket az intézmé-

nyi befektetôk tekintetében is, azaz a csak 

belföldön történô befektetési elôírásokat, 

il let ve a külföldi befektetések százalékos 

kor lát ját meg kell szüntetni. 

3.  Értékpapírok és egyéb 
tôkemozgási fejezetek 

Ebbe a körbe a következôk tartoznak: 

• értékpapírok bevezetése a tôkepiacra, és 

meg szer zése külföldi vagy belföldi tôkepia-

con, külföldi, vagy belföldi által;

• befektetési társaságok jegyeinek kül-

földi vagy belföldi tôkepiacra történô be ve-

ze tése, megszerzése külföldi, vagy belföldi 

által; 

• pénzpiaci papírok bevezetése külföldi 

vagy belföldi tôkepiacra, megszerzése külföl-

di, vagy belföldi által; 

• hitelintézetek folyószámla és határidôs 

ügy le tei külföldön belföldi által, és belföldön 

kül föl di által;

• hitelek, kölcsönök, kezességek, egyéb biz-

to sí té kok nyújtása, zálogjogok létesítése bel-

föl dön külföldi, vagy külföldön belföldi által;

• személyes jellegû tôkemozgások (például 

aján dé kok, alapítványok, hozomány, öröksé-

gek, bel földiek átutalásai kivándorlásuk, 

il let ve kül föl di tartózkodásuk alatt);

• egyéb tôkeforgalom (például a kártéríté-

sek, a szellemi alkotáshoz fûzôdô jogokkal 

kap cso latos tôkemozgások). 

Az irányelv a tôkepiaci értékpapírokról szólva 

a tôkepiacra történô bevezetés és a megszer-

zés fázisát külön tárgyalja, megbontva asze-

rint, hogy külföldi vagy belföldi tôkepiacról 

van-e szó, illetve külföldi vagy belföldi-e a 

vásárló. A befektetési társaságok jegyei-

vel kötött ügyletek is tagolódnak aszerint, 

hogy külföldi vagy belföldi tôkepiacra törté-

nô bevezetésrôl, vagy megszerzésrôl van-e 

szó, illetve külföldi vagy belföldi-e a vásár-

ló. A pénzpiaci papírok esetében is hasonló 

a felosztás.
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A hitelintézetek folyószámla és határidôs 

ügy le te it is szétválasztja aszerint, hogy kül-

föl di ügy le té rôl van-e szó belföldi hitelinté-

zet nél, vagy belföldi köt ügyletet külföldi 

hi tel in té zet tel.

Külön osztályban szerepelnek a kereske-

del mi hitelek, valamint a kölcsönök lejárat 

sze rint, és hitelfelvevô, illetve hitelnyújtó 

sze rinti bontásban. A kezességek, egyéb biz-

to sí té kok és zálogjogok is megkülönböztet-

he tôk asze rint, hogy külföldi nyújtja-e bel föl-

di nek, vagy fordítva.

Felsorolja a személyes jellegû tôkemozgás 

fajtáit: ide tartoznak például az ajándékok, 

az alapítványok, a hozomány, az örökségek, 

a belföldiek átutalásai kivándorlásuk, illetve 

külföldi tartózkodásuk alatt. Az egyéb tôke-

forgalom alá tartoznak például a kártéríté-

sek, a szellemi alkotáshoz fûzôdô jogokkal 

kap cso latos tôkemozgások. 

A tôkemozgások döntô része a devizajog-

sza bályok hatálya alá tartozott, így a 88/

361 EGK irányelv nomenklatúráját érintô 

kor lá to zá sok is döntôen e jogszabályok-

kal együtt kerültek megszüntetésre. (Ez 

a gya kor lat ban a devizáról szóló 1995. évi 

XCV. tör vény és a végrehajtásáról szóló 161/

1995. (XII. 26) kormányrendelet, valamint a 

külföldi pénznemben, illetôleg külföldiekkel 

fo rint ban végzett pénzügyi szolgáltatási és 

ki egé szí tô pénzügyi szolgáltatási tevékeny-

ség rôl szóló 15/1995. (PK. 18.) MNB rendel-

ke zés mó do sí tásait, majd hatályon kívül 

he lye zé sét jelentette.) 

Tekintettel arra, hogy az irányelv által 

meg fo gal mazott nomenklatúra részletsza-

bá lyait nagy részben a devizajogszabályok 

tar tal maz ták, ennél a pontnál indokoltnak 

tû nik a devizaszabályozás rövid áttekintése 

és annak ismertetése, hogy mit jelentett a 

gyakorlatban a liberalizáció.

1996. január 1-jén lépett hatályba a de vi-

za tör vény. Az év közepén a közép- és hosszú 

távú értékpapírmûveletek kapcsán további 

liberalizációs lépésre került sor, majd hama-

ro san felszabadult a turistakeret: ha külföld-

re utaztunk, értékhatár nélkül lehetett valu-

tát vásárolnunk.

A liberalizáció fokozatos, folyamatos 

meg va ló sí tá sa jelezte, hogy a magyar gaz-

da ság meg tud felelni a piaci feltételeknek, 

s mindez lehetôvé teszi, hogy a makrogaz-

da sá gi po li tika és a gazdasági egységek 

is idô ben al kal maz kod ja nak az új feltéte-

lek hez.

A következô években különbözô terü le te-

ken került sor harmonizációs lépésekre:

• A devizatörvény 1996. január 1-jei hatály-

ba lé pé sével, az IMF Alapító Okirata VIII. cik-

kének megfelelôen, a folyó fizetési mérleg 

mû veletek tekintetében megvalósult a forint 

kon ver ti bi li tá sa. 

• A devizatörvény 1996. január 1-jétôl libe-

ra li zál ta a hosszú távú tôkemûveletek nagy 
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ré szét, és részben a külföldre irányuló köz-

vet len beruházásokat.

• 1996. július 1-jétôl a devizakülföldiek az 

egyéves vagy egy éven túli eredeti le já ra tú 

bel föl di kötvényeket vásárolhatták meg. 

De vi za bel föl di ek megvásárolhatták az OECD-

országok egyéves vagy egy éven tú li le já ra-

tú kormánykötvényeit, valamint az OECD 

szék hellyel rendelkezô, legjobb be fek te tési 

mi nô sí té sû vállalkozások részvényeit, illetve 

egy éves vagy éven túli lejáratú kötvényeit, 

továbbá devizakülföldiek ilyen ér ték pa pí ro-

kat bocsáthattak ki, hozhattak for ga lom ba 

a magyar piacon.

• 1997. január 1-jétôl devizabelföldiek meg-

vá sá rol hat ták beruházásra javasolt minôsíté-

sû (investment grade) OECD-országokban 

szék hellyel rendelkezô vállalkozások részvé-

nyeit, illetve egyéves vagy éven túli lejáratú 

köt vé nyeit, valamint devizakülfödiek bel föl-

dön ilyen értékpapírokat bocsáthattak ki, 

hoz hat tak forgalomba. 

• 1998. január 1-jétôl lehetôvé vált, hogy kül-

föl di vál lal kozások belföldön alapítsanak fió kot.

• 1998. január 1-jétôl devizabelföldiek kül-

föl dön szabadon vásárolhatnak ingatlant.

• 1998. január 1-jétôl devizabelföldiek 

ré szé re le he tô vé vált az OECD-országokban 
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szék hellyel rendelkezô vállalkozások külföl-

di pénznemben denominált részvényeinek és 

(egyéves vagy annál hosszabb lejáratú) köt-

vényeinek megszerzése, függetlenül azok 

be fek te tési minôsítésétôl, illetve az ilyen 

ér ték pa pí ro kat ezek a külföldi vállalkozások 

Ma gyar or szá gon kibocsáthatják, forgalom-

ba hoz hat ják.

• 1999. február 1-jétôl az 1998. évi LXXII. 

tör vény megengedi az EU-tagországok 

ál lam pol gá rai nak Magyarországon egyéni 

vál lal ko zó ként való letelepedését.

• 2000. január 1-jétôl belföldiek részére 

le he tô vé vált az OECD-országok viszonylatá-

ban az egy éven túli hitelnyújtás.

• 2000. július 1-jétôl mód nyílt arra, hogy 

bel föl di ek olyan OECD-országokban letelepe-

dett be fek te té si alapok jegyeit megvásárol-

has sák, ame lyek be fek te té si politikájának 

kö zép pont já ban a ko ráb ban liberalizált ér ték-

pa pí rok meg szer zé se áll, ilyen papírok bel föl-

dön for ga lom ba hoz ha tók. A bel föl di be fek-

te té si alap ke ze lôk szá má ra port fó lió ke ze lé si 

te vé keny sé gük kö ré ben nem kötelezô a de vi-

za és az ér ték pa pí rok hazahozatala.

Ilyen módon 2000 közepéig, az addigi li be-

ra li zá ciós lépések nyomán a közép- és hosszú 

lejáratú devizamûveletek lényegé ben li be ra li-

zálttá váltak, nem csupán az EU-, hanem az 

OECD-országok viszonylatá ban is.

A kormány 2001-ben döntött a devizakor-

lá to zá sok megszüntetésérôl, a forint teljes 

kon ver ti bi li tá sá nak megteremtésérôl. A de vi-

zá ról szóló 1995. évi XCV. törvényt és vég re-

haj tá si rendeletét többszöri módosítás után 

felváltotta a devizakorlátozások megszünte-

té sé rôl, valamint egyes kapcsolódó törvé-

nyek módosításáról szóló 2001. évi XCIII. 

tör vény.

A devizaliberalizáció eredményeként meg-

szûntek a külföldiek és a belföldiek közötti 

rövid lejáratú tôkemozgásokra, valamint a 

de ri va tív ügyletekre vonatkozó korlátozá-

sok, többek között:

• az eddigi deviza, illetve valuta hazahoza ta-

li kötelezettség;

• belföldiek, vállalatok és magánszemélyek 

külföldön is nyithatnak devizahatósági enge-

dély nélkül számlát;

• belföldi devizaszámlán bármilyen jogcí-

men szerzett deviza vagy valuta eredetvizs-

gá lat nélkül elhelyezhetô, és korlátozás nél-

kül felhasználható;

• nemcsak magánszemélyek, hanem belföl-

di vállalkozások, szervezetek is korlátlanul 

tart hat nak birtokukban valutát;

• a külföldi vállalkozásban való közvetlen 

tu laj don szer zés nem kötôdik semmilyen fel-

té tel hez, és nincs bejelentési kötelezettség 

sem;

• minden téren, valutától függetlenül meg-

szûnt a devizahatósági engedélyezési, illetve 

bejelentési kötelezettség; így többek között 

a rövid lejáratú portfóliómûveletekre, köz-
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tük a fedezeti (így a határidôs) ügyletekre, 

le járattól függetlenül a hitelfelvételre és 

-nyúj tás ra, a pénzügyi biztosítékokra, a tarto-

zá s át vállalásra vonatkozó korlátozások is; 

• szabadon lehet ajándékot adni külföl di ek-

nek;

• külföldi és hazai fizetôeszközt bel- és kül-

föl di ek egyaránt engedélykötelezettség nél-

kül hozhatnak be az országba, illetve vihet-

nek ki külföldi valutát és forintot;

• a törvényes fizetôeszköz továbbra is a 

fo rint, de kölcsönös megállapodás esetén 

mód nyí lik akár belföldiek között, akár bel- 

és kül föl di ek között a külföldi devizában, 

va lu tá ban való fizetésre.

A jelentôs összegû portfólióbefektetéssel 

ren del kezô intézményi befektetôk külföl di 

befektetései is a 88/361 EGK irányelv ha tá-

lya alá tartoznak. Ennek megfelelôen leg-

ké sôbb a csatlakozás idejére szabaddá kell 

tenni a biztosítóintézetek, a nyugdíjpénz tá-

rak, az egészség- és önsegélyezô pénztá rak 

külföldi be fek te té seit. Ennek sza bá lyo zása e 

terület szak mai jogs za bá lyainak hatálya alá 

tartozik. Ezért az a devizaliberalizációtól 

kü lön valósul meg.

Tekintettel arra, hogy az intézményi 

be fek te tôk nél igen jelentôs és egyre növek-

vô befektethetô összeg halmozódik fel, ezen 

a területen is fokozatos liberalizáció folyik. 

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-

pénz tá rak ról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 

szerint a magánnyugdíjpénztár va gyon ke ze-

lé sé re vonatkozóan számos, befektetéseket 

érintô lényeges szabály érvényesül.

A magánnyugdíjpénztárak külföldi be fek-

te té sei nek liberalizálása fokozatosan zajlik; 

a külföldi által kibocsátott értékpapír nem 

ha lad hat ja meg a pénztári eszközök meg ha-

tá rozott százalékát. A külföldi befektetés 

lehetséges mértéke:

Idôpont Százalék

1999. december 31-ig   0%

2000. december 31-ig 10%

2001. december 31-ig 20%

2002. január 1-jétôl 30%

A csatlakozás idejére a külföldi eszközökben 

megtestesülô befektetések arányának kor-

lá to zá sát meg kell szüntetni, azt szabaddá 

kell tenni.

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak 

befektetési és gazdálkodási szabályairól szó-

ló 267/1997. (XII. 22.) kormányrendelet, 

il let ve a 281/2001. (XII. 26.) kormányrende-

let többek között a pénztári eszközök bel-

föl di és külföldi befektetéseire egyaránt 

ér vé nyes elveket fogalmaz meg. A külföldi 

be fek te té sek egyelôre korlátozottak.

• 1998–2001 között a külföldi befekteté-

sek nem haladhatták meg a befektetett pénz-

tá ri eszközök 20 százalékát. 

• 2002. január 1-jétôl a külföldi befekteté-

sek nem haladhatják meg a befektetett 
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pénz tári eszközök 30 százalékát; a külföldi 

be fek te té se ken belül a nem OECD-ország-

beli kibocsátó értékpapírjába történô be fek-

te té sek aránya nem haladhatja meg az 

összes külföldi befektetés 20 százalékát.

A csatlakozás idejére a külföldi eszközök-

ben megtestesülô befektetések arányának 

kor lá tozását meg kell szüntetni, szabaddá 

kell tenni.

Az önkéntes kölcsönös egészség- és ön se-

gé lye zô pénztárak külföldi befektetései 

te kin te té ben 1998-tól a külföldön ki bo csá-

tott értékpapírok, illetve a külföldön be jegy-

zett tulajdonrész, üzletrész, külföldi ingat-

lan értéke nem haladhatja meg a befektetett 

pénztári eszközök 5 százalékát.

A csatlakozás idejére a külföldi eszközök-

ben megtestesülô befektetések arányának 

kor látozását meg kell szüntetni, szabaddá 

kell tenni.

A biztosítóintézetekrôl és a biztosítási 

te vé keny ség rôl szóló 1995. évi XCVI. tör-

vény befektetési szabályai a belföldi és a kül-

föl di befektetésekre egyaránt vonatkozó sza-

bá lyo kat tartalmaznak.

A külföldi befektetések tekintetében a 

biztosítók esetében is fokozatos liberalizáció 

valósult meg az elmúlt években. A biztosító 

biztosítástechnikai tartalékai és minimális 

szavatoló tôkéje csak belföldön volt befektet-

hetô (kivéve a külföldi székhelyû biztosító, 

illetve külföldi székhelyû biztosítási alkuszi 

te vé keny sé get folytató gazdasági társaság 

lega lább tíz szá za lé kot kitevô tulajdoni 

há nya dá nak meg szer zését, amennyiben a 

biz to sí tó saját tôkéjének és a biztosító tulaj-

do no sai nak tu laj do ni hányada együttesen 

le ga lább ugyan akkora mértéket ér el).

A törvény módosítása eredményeként 

2001. január 1-jétôl a jogszabály közelít az 

unió szabályaihoz:

• Szûkült a csak belföldön befektethetô esz-

kö zök köre, és egyértelmûbbé vált a belföldi 

befektetés fogalma. A biztosító matemati-

kai tartalékait csak belföldi kibocsátású esz-

közökbe (belföldön elhelyezkedô ingatlanok-

ba) fektetheti be (kivéve a külföldi székhelyû 

biztosító, illetve külföldi székhelyû biztosí-

tási alkuszi tevékenységet folytató gazdasá-
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gi társaság legalább tíz százalékot kitevô 

tu lajdoni hányadának megszerzését).

• A biztosítónak biztosítástechnikai tarta-

lé kai befektetése során be kell tartania a 

„meg fe lel tetési szabályokban” foglaltakat is. 

Esze rint – többek között –, a biztosító biztosí-

tás tech ni kai tar talékai fedezetéül szolgáló esz-

kö zö ket a kö te le zett sé gei nek megfelelô pénz-

nem ben fenn ál ló kö ve te lé sek be kell fek tet ni. 

A biz to sí tó nak azon ban lehetôsége van arra, 

hogy egy bizonyos pénznemben fennálló kö te-

le zett sé gei 20 százalékát meg nem ha la dó 

összeget ettôl eltérô eszközökben tart son. 

A csatlakozás idejére meg kell szüntet-

ni azt a szabályt, amely szerint a biztosító 

matematikai tartalékait csak belföldi kibo-

csá tású eszközökbe (belföldön elhelyezkedô 

ingatlanokba) fektetheti; lehetôvé kell tenni 

a külföldi befektetéseket is.

4.  Vagyoni érték behozatala 
és kivitele (érték pa pí rok, ingó 

dolgok és fizetôeszközök
behozatala és kivitele)

A vagyoni érték behozatala és kivitele alá 

tartozik az értékpapírok, az ingó dolgok és 

mindenfajta fizetôeszköz országhatáron át 

történô behozatala, kivitele.

A devizakorlátok megszüntetéséig a 

de vi za jog sza bá lyok rendelkeztek a vagyoni 

ér ték, illetve a valuta határon át történô ki vi-

te lé rôl, behozataláról, fokozatosan enyhü lô 

kor lá to zá st tartalmazva. 

A devizakorlátozások megszûnése után 

ter mé szet sze rû leg szabaddá vált a vagyoni 

ér té kek kivitele, illetve behozatala. A kül föl-

di és a hazai valuta határon való átvitelé-

nek en ge dély men tes sé gét követôen – az 

uniós sza bá lyok kal összhangban – bizonyos 

ér ték ha tár ( jelenleg egymillió forint, illetve 

en nek meg fe le lô összegû valuta) feletti ki vi-

tel/be ho za tal bejelentési kö te le zett sé gét 

a pénzmosás megelôzésérôl és meg aka dá-

lyo zá sá ról szóló 1994. évi XXIV. tör vény 

szabályozza.

5.  Harmadik országokkal 
kapcsolatos tôkemûveletek 

szabályozása 

Itt lényegében a tôkemûveletek terén a har-

ma dik országokkal szemben fenntartható 

kor lá to zá sok ról van szó. A Római Szerzôdés 

szerint a harmadik országokkal (nem EU-

tag országokkal) szemben fenntartható kor-

lá to zá sok csak a tôkemûveletek egy ré szét 

érint he tik, nevezetesen: a közvetlen be fek te-

té se ket, ide értve az ingatlanszerzést is, a 

vál lal ko zá sok letelepedését, a pénz ügyi szol-

gál tatásokat, és az értékpapírok tôkepiacon 

történô forgatását.

A csatlakozási szerzôdésben szerepel, 

hogy a fenti tôkemozgásokat illetôen a har-
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ma dik országok tekintetében fenntarthatjuk 

az 1999. december 31-én létezô korlátozá-

sokat.

A devizaszabályozás liberalizálása kap-

csán a tô ke moz gá sok jelentôs részét ez a 

le he tô ség nem érinti. Az egyes szakmai te rü-

le tek re vonatkozó törvények eszerint élhet-

nek a részleges liberalizáció lehetôségével. 

Így pél dá ul fenntartható az EU körben a 

kül föl di ál lam pol gárok önálló vállalkozóként 

történô le te le pe dé se, a fióktelep létesítése 

OECD-or szá gok viszonylatában. 

6.  Az állam részére
biztosított speciális

szavazati jogok
(aranyrészvény)

A csatlakozási tárgyalások során a Bizott-

ság által átadott joganyaglistán szerepelt 

egy közlemény is, amely elsôsorban a köz-

vetlen befektetéseket érinti. A 97/C220/06 

számú közlemény az Európai Unión belü-

li be ru há zá sok egyes jogi vonatkozásairól 

jogilag nem tekinthetô kötelezônek, mégis: 

az Eu ró pai Bíróság az elmúlt évben a közle-

mény és a tôkemozgások szabadságának 

elvébôl kiindulva számos ítéletet hozott. 

Tartalma összefügg az aranyrészvények 

kérdésével.

A tárgyalások során az unió felvetette az 

aranyrészvények problémáját. Esze rint, bár 

el is me rik, hogy az aranyrészvények ál ta lá-

ban nem disz kri mi na tí vak, de speciális ese-

tek ben és tár sa sá gok nál tôkemozgási kor-

lá to zást je lent het nek, különösen a bejövô 

köz vet len be fek te tések, illetve a portfólió be-

fek te té sek tekintetében. 

A közlemény területi hatálya az Európai 

Gaz dasági Térségre terjed ki. Az Európai 

Bi zott ság köz le mé nyé ben kiemeli a tôke sza-

bad áram lá sának, az Európai Közösségen 

be lü li sza bad befektetésnek, illetve a vál lal-

ko zás ala pítás korlátozásoktól mentes sza-

 bad sá gá nak fon tos sá gát.
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A tôke szabad áramlását érintô korlátozást 

csak a következô esetekben lehet alkalmazni:

• prudens mûködés felügyelete;

• a közrend, a közbiztonság, a közegészség-

ügy védelme, illetve más védelmi célból 

be ve ze tett tulajdoni korlátozások.

Ezen kategóriákat a lehetô legszûkebben 

kell ér tel mez ni, megakadályozva, hogy a 

tag ál la mok e kivételek mögé „bújtatva” pró-

bál ják meg kor lá toz ni a tôke szabad áram-

lá sát.

Az elôbbi kritériumok alapján bevezetett 

kor lá to zás nak az Európai Bíróság által meg-

sza bott konjunktív feltételeknek kell meg fe-

lel nie:

• nem diszkriminatív módon kell alkalmazni;

• jelentôs közérdeket kell szolgálnia;

• meg kell felelnie annak a célnak, amire 

szánták;

• az elérni kívánt céllal arányosnak kell 

lennie.

A csatlakozási tárgyalások során Magyar or-

szág vállalta, hogy átvizsgál minden olyan 

vál la la tot, ahol az állam a privatizáció után 

sza va zat elsôbb sé gi részvényt (aranyrész-

vényt) tart fenn, megôrizve ezzel befolyását 

a stra té giai kérdésekben. Biztosítani kell, 

hogy ilyen részvények a csatlakozástól fog-

va ki zá ró lag az EU-jogszabályokban foglalt 

fel té te lek mellett maradjanak fenn. Ezen 

vizs gá lat során az elôbbiekben vázolt négy 

fel té telt szem elôtt kell tartani.
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Az Európai Bizottság 2002. évi országjelenté-

se szerint Magyarországon jelentôs elô re lé-

pés történt a jogharmonizációban. Többek 

között a tôkemozgások és a fizetések te rén 

– a devizakorlátozások megszüntetésé rôl, 

valamint egyes kapcsolódó törvények mó do-

sí tá sá ról szóló törvény 2002. januári ha tály-

ba lé pé sé vel – törvényi szinten is megszûn tek 

a devizakorlátozások. A fokozatos és fo lya-

ma tos liberalizációs lépéssorozat eredmé nye-

kép pen megteremtôdött a nemzeti valuta 

tel jes konvertibilitása. A fizetési rendszerre 

vo nat ko zó közösségi joganyag tekintetében 

to váb bi harmonizáció valósult meg a határo-

kon át nyú ló hitelnyújtásra és az elektroni-

kus fizetésekre vonatkozóan.

A tôkemozgások liberalizálásáról már csak 

né hány intézkedést kell meghozni, pél dá ul a 

köz vet len befektetések terén, az in téz mé nyi 

be fek te tôk tôkekiviteli kor lá tozá sá nak fel szá-

mo lá sá ban. Az uniós szabályok tük ré ben át 

kell te kin teni az állam néhány privati zált válla-

lat ban meglévô aranyrészvé nyé nek ügyét.

A tôke szabad mozgására vonatkozó 

ha zai elô írásokat vizsgálva összefoglalás-

ként meg ál la pít ha tó, hogy a magyar jogi sza-

bá lyo zás nagy részt megfelel az Európai Unió 

tá masz totta követelményeknek.

VI.  Összefoglaló
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ségi szabályokat a hazai jogrendbe. E folyamat eredményeképpen a magyar 
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