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A Bíróság ítélete a C-372/21. sz. | Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland  ügyben 

Az állam által a felekezeti magániskoláknak nyújtott támogatások 

lehetnek kizárólag az érintett tagállam által elismert egyházak és vallási 

közösségek számára fenntartva 

Az elismerés Ausztria által előírt követelménye igazolható lehet azzal, hogy lehetővé teszi a szülők számára 

gyermekük oktatási intézményének vallási meggyőződésük szerinti megválasztását 

A „Németországi Hetednapi Adventisták Szabadegyháza” Németországban székhellyel rendelkező és elismert 

egyház. Ez az egyház támogatást kért az osztrák hatóságoktól egy Ausztriában székhellyel rendelkező, általa 

felekezeti iskolának elismert magániskola személyzetének díjazása tekintetében. Kérelmét azzal az indokkal 

utasították el, hogy az ilyen támogatások az Ausztriában elismert egyházak és vallási közösségek számára vannak 

fenntartva. 

Az Adventisták Szabadegyháza ekkor az osztrák bíróságokhoz fordult. Az osztrák legfelsőbb közigazgatási bíróság, 

mivel kételyeket táplált ezen elismerésre vonatkozó követelménynek az uniós joggal és különösen a szabad 

mozgásra vonatkozó rendelkezésekkel való összhangjával kapcsolatban, kérdéseket terjesztett a Bíróság elé e 

tárgyban. 

Mai ítéletével a Bíróság megállapítja mindenekelőtt azt, hogy az uniós jog alkalmazandó az ilyen jogvita 

tekintetében. Igaz, hogy az uniós szerződések előírják az EU semlegességét a tekintetben, hogy a tagállamok milyen 

módon szervezik az egyházakkal, a vallási szervezetekkel vagy közösségekkel fennálló kapcsolataikat. Ez ugyanakkor 

nem jelenti azt, hogy azok gazdasági tevékenysége, mint amilyen az oktatási tevékenységnek nagyrészt 

magánforrásból finanszírozott intézményekben történő nyújtása, általános jelleggel ki lenne vonva az uniós jog 

hatálya alól. 

Ezt követően a Bíróság megjegyzi, hogy – az osztrák legfelsőbb közigazgatási bíróság által elvégzendő vizsgálatok 

függvényében – a nemzeti jog szerinti elismerésre vonatkozó követelmény a letelepedés szabadsága korlátozásának 

minősül. Előfordulhat ugyanis, hogy ezen elismerés feltételeit kevésbé könnyen tudják teljesíteni a valamely másik 

tagállamban székhellyel rendelkező egyházak és vallási közösségek, ekként azok hátrányos helyzetbe kerülnek. 

Ugyanakkor a Bíróság úgy ítéli meg, hogy a letelepedés szabadságának e korlátozása igazolható lehet, amennyiben 

jogszerű célt követ, feltéve hogy megfelel az arányosság elvének. 

Ekként Ausztriában a felekezeti magániskolák kiegészítik a – vallásközi – közoktatási rendszert, lehetővé téve a 

szülők számára, hogy könnyebben válasszanak gyermekük számára vallási meggyőződésüknek megfelelően oktatási 

intézményt. Az osztrák szabályozás, mivel e választás biztosítására irányul, jogszerű célt követ. 

Továbbá nem tűnik úgy, hogy e szabályozás alkalmatlan volna, vagy hogy meghaladná a szükséges mértéket. E 

szabályozás többek között annak biztosítását célozza, hogy a támogatott iskolákról a lakosság jelentős része 
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tudomást szerezzen, és ezen, az állami oktatási intézmények által kínálthoz képest kiegészítő oktatási ajánlatot is 

választhassa. 

EMLÉKEZTETŐ: Az előzetes döntéshozatali eljárás lehetővé teszi a tagállami bíróságok számára, hogy az előttük 

folyamatban lévő jogvita keretében az uniós jog értelmezésére vagy valamely uniós jogi aktus érvényességére 

vonatkozó kérdést terjesszenek a Bíróság elé. A Bíróság nem dönti el a tagállami bíróság előtti jogvitát. A nemzeti 

bíróság feladata, hogy az ügyet a Bíróság határozata alapján elbírálja. E határozat a tartalmilag hasonló kérdésben 

eljáró más nemzeti bíróságokat is köti. 

A sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti a Bíróságot. 

A kihirdetés napján az ítélet teljes szövege megtalálható a CURIA honlapon. 

Sajtófelelős: Lehóczki Balázs ✆  (+352) 4303 5499 

Az ítélet kihirdetésekor készített képfelvételek elérhetők: „Europe by Satellite” ✆  (+32) 22964106. 
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