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A „Négy alapszabadság (Four freedom)” az EU 
jogában és  bírósági joggyakorlatában  

 
 

 
1) A belső piac szabályozása 

 
A Római Szerződés a tagállamok szoros gazdasági együttműködésén alapul. Ennek 
elősegítésére hozták létre a közös piacot, a gazdasági és pénzügyi uniót, és a közös 
politikákat. Addig is különböző szintek ismeretesek, így a szabadkereskedelmi övezet, a 
vámunió, közös piac, és a gazdasági és pénzügyi unió. Mára a gazdasági unió megalakult, a 
társadalmi kohézió megteremtése várat magára. 
 
 
 

1. Római Szerződés: kimondja az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a személyek szabad 
vándorlását a közösségen belül. Tehát tilos a megkülönböztetés (például az 
állampolgárságon alapuló). 

2. A Római Szerződés módosításai: 1985-től szigorúan vették a tagállamok közti 
kereskedelmi akadályok eltörlését. Ezért 1986-ban SEA megalkotta a belső piacot 
(belső határok nélküli térség, ahol a 4 alapszabadság megvalósul). Szükséges a 
negatív és a pozitív integráció is. A Tanács jórészt irányelvekkel működteti és hozta 
létre a közös piacot. Ezekkel összehangolta a tagállamok szabályozásait. Ez a 
tevékenység az adózás, a munkavállalók jogaira és a személyek szabad mozgására 
nem vonatkozik. Az Uniós Szerződés (1993) a tőke szabad áramlását, az 
Amszterdami Szerződés (1997) a személyek szabad áramlását szabályozta újra. 

3. Másodlagos jogforrások: Ezek főképp irányelvek, rendeletek, amelyek több jogágat 
érintenek (nemcsak a kereskedelmi jogot), de közös céljuk az egységes piac 
megteremtése. Tehát nemcsak a vámokat számolja fel, hanem közvetetten is elősegíti 
a fenti cél elérését (például a diplomák kölcsönös elismerése, vagy a polgári jogok 
közelítése). 

4. Bírói jog (Európai Bíróság és a tagállami bíróságok): Nagy szerepe van az előzetes 
döntéshozatali eljárásnak. Hiszen a tagállami bíróságok nemcsak a közösségi jog 
elsődleges alkalmazói és érvényesítői, hanem gyakran fordulnak az Európai 
bírósághoz is. 

 
Fogalmak: 
 

Közös piac: Idetartozik a 4 alapszabadság, valamint a közös gazdaságpolitikák is. 
 
Belső piac: 30 évvel később jelent meg. A fent már említett fogalom nem öleli fel a közös 
gazdaságpolitikákat. Mélyreható eszközökkel érvényesíti a termelési tényezők szabad 
áramlását. 
 
Egyetlen piac: hasonló fogalom a belső piachoz. Több közösségi dokumentum használja. 
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2) Áruk szabad mozgása – vámunió 

 
 

Belső vámok eltörlése: 
Vámunió: az áruk szabad mozgását segíti elő. A belső vámokat és az azzal azonos hatású 
díjakat eltörlik, a külső vámokat egységesítik (a harmadik országokkal szemben közös 
vámtarifát alkalmaznak). Közösségi jogközelítés és a megkülönböztetés tilalma jellemzi. A 
közös vámtarifa jelentése szerint az Unióba jövő árucikkek után csak egyszer, belépéskor kell 
vámot fizetni (és a szabványoknak megfelelni), utána szabadon értékesíthetők. 1968. 07. 01-re 
vezették be a vámuniót. A folyamat 1957-ben a nyugalmi záradékkal kezdődött (a 
tagállamok egymás között nem emelik a vámokat, sem újakat nem alkalmaznak harmadik 
országokkal szemben). Ezt a folyamatot a bírói gyakorlat is segítette. A van Gend en Loos 
ügyben, kimondták, hogy a Római Szerződés szabályai (így a nyugalmi záradék is) közvetlen 
hatállyal rendelkezik a tagállamok állampolgáraira nézve. Jogokat és kötelezettségeket ruház 
rájuk, amelyekre a hazai bíróságok előtt is hivatkozni lehet. 
Vámmal azonos hatású díj: vámmal azonos megítélés alá esnek, tilosak. Bármely díj, amelyet 
hazai és külföldi árukra a határ átlépésénél fogva vetnek ki és a szó szoros értelmében nem 
vám, az ~. Kivétel, ha a díjat olyan szolgáltatásért vetik ki, amelyből a befizetőnek közvetlen 
előnye származik, vagy a díj beszedését a közösségi, vagy nemzetközi jog előírja. A 
tagállamok és a tengerentúli területeik közötti kereskedelemért felszámolt díjak 
(dokkhasználati díj) szintén tilalmasnak minősülnek. Mivel mindezek gátolják a szabad 
kereskedelmet. 
Áru: minden olyan dolog, amelynek értéke pénzben kifejezhető, és kereskedelmi ügylet tárgya 
lehet. De például a horgászati jog nem tekinthető árúnak. 
Közös vámtarifa: 
 A tagállamok vámügyi előírásait össze kellett hangolni. Eredetileg bonyolult módon 

kiszámolták a ~ tételeit, majd pedig A-G-ig listákba sorolták őket. 
 Manapság a Tanács a Bizottság javaslata alapján, figyelemmel a tagok és a nem tagok 

közti kereskedelem fontosságára, a tagok gazdasági szükségleteire és a belső 
versenyre, állapítja a meg a vámtételeket (minősített többséggel). 

 Lényeges eleme ez a közösségi kereskedelempolitikának és az árúk szabad 
mozgásának. 

Belső adók: 
1) A protekcionista belső adók nem vethetők ki egy tagállam termékeire sem. Ez a 

nemzeti elbánás elve, amely tiltja az áruk származáson alapuló megkülönböztetését a 
Római Szerződés 90. § alapján. 

2) A tejpor-ügyben (forgalomkiegyenlítő adó) az Európai Bíróság kimondta, hogy a 
közösségi jog közvetlen hatállyal bír a tagállamok és a személyek egymás közti 
viszonyában. A diszkriminatív belső adókat el kell törölni. A Co-Frutta-ügyben a 
bíróság túlment a fent megállapított szabályon. Minden, a tagállamokból érkező (akár 
nem tagállami, szabad forgalomban lévő) árura nézve alkalmazni kell ezt a szabályt. 

3) A 90. § első bekezdése a hasonló termékek megkülönböztető adóztatása ellen véd. 
Tehát ha a hazai adózási (és behozatali) szabályok a belföldi termék külhoni, rokon 
természetű termékekkel szemben. Példaként a nem Franciaországból származó autókra 
(a motor köbcentiben mért tulajdonságai alapján) kivetett, exponenciálisan emelkedő 
adók említhetők. 

4) A cikk második bekezdése a piacvédő belső adók (protekcionista) ellen véd. 
Elegendő, ha a szóba jövő termékek versenyeznek egymással, nem kell hasonlóak, 
sem legyenek. Példaként a britek által a sör védelmében a borra kivetett fogyasztási 
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adó említhető. Ez a két termék versenyzik egymással, nem lehet fogyasztói szokásokra 
hivatkozni. Hasonló a John Walker ügy, amikor a hazai likőrborokat (sőt a 
whiskyhez hasonló hazai italokat sem) nem sújtotta akkora adó, mint a behozott 
whiskyt. Tárgyilagos ismérvek nem indokolták a megkülönböztetést, ezért ez tilos 
volt. 

Mennyiségi korlátozások eltörlése: 
I. Római Szerződés alapján: Ez az áruk szabad mozgásának előfeltétele volt. Tilos a 

behozatal mennyiségének korlátozása, valamint az egyenértékű intézkedések a 
tagállamok között, és ugyanez igaz a kivitelre is. A nyugalmi záradék itt is éreztette a 
hatását, a leépítések ezután fokozatosan történtek. A mennyiségi korlátozások 
közérdekből (közrend, közerkölcs…), ember, állat, és növény egészségügyi, nemzeti 
kincsek és a kereskedelmi/ipari tulajdon megvédése szempontjából elfogadhatóak. 
Ezekkel visszaélni (önkényes megkülönböztetés, álcázott korlátozások) tilos. 

II. 70/50/EGK irányelv alapján: az intézkedés eszerint felöleli a közigazgatási 
gyakorlatot (rendszeresen folytatott cselekmény), és a hatóságok ajánlásait (nem 
kötelez, de valamilyen irányba „terel”) is. Eltörlendőek a diszkriminatív és behozatalt 
korlátozó intézkedések. Csak olyan előírások engedélyezettek, amelyek a kereskedelmi 
szabályok lényegének megfelelően korlátoznak. 

III. Az Európai Bíróság gyakorlata:  
 A Dassonville-formula itt a legjelentősebb. Ami közvetve, vagy közvetlenül, 

ténylegesen vagy potenciálisan akadályozza a közösségen belüli kereskedelmet 
mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedésnek minősül. 

 Meg kell még említeni az eper-ügyet, amely a mulasztásos jogsértésre példa. Mivel 
a francia hatóságok semmit sem tettek, hogy a francia gazdák ne semmisítsék meg a 
spanyol eperszállítmányokat, a bíróság szerint a franciák nem tettek meg mindent a 
forgalom korlátozásának megszüntetésére. Ennek következményeként a Tanács 
2679/98/EK rendelete szerint a korlátozás megnyilvánulhat tevésben és nem tevésben 
(behozatalt, szállítást akadályozzák, késleltetik, amivel komoly károkat okoznak 
magánosoknak). 

 Cassis-ügyben (amikor a németek a francia likőr alacsony alkoholtartalma miatt nem 
engedték annak behozatalát fogyasztóvédelmi okokra hivatkozva) a Bíróság kimondta, 
hogy közösségi szabályok hiányában a tagállamok szabadon szabályozzák az 
alkoholtartalmú termékek forgalomba hozatalát területükön. Ám csak akkor, ha az 
áruk szabad mozgását, nem akadályozzák, és kényszerítő körülmények (ezek 
köre bővíthető) indokolják őket. A német hatóságok ezeknek a követelményeknek 
nem tettek eleget. 

 Az Európai Bíróság megalkotta a kölcsönös elismerés elvét, mely szerint, ha nincs 
szó a kényszerítő körülményről, a tagállamnak el kell fogadnia a valamely áru 
termelésére vonatkozó, másik tagállamban bevett szabályokat, és el kell fogadnia a 
jogszerűen gyártott termékeket. Ha mégsem így tenné, ezt indokolnia kell. Ehhez 
mérten a bíróság a német sörtisztasági törvényt is vizsgálta. Ám ez az elv sem 
mindenható… Ezért közösségi szabványok alkotása elengedhetetlen (vagy minden 
tagállamban engedélyeztetni kell, mint a rovarirtókat). A holland fémjel – ügyben 
(Hollandia nem fogadta el más tagállamok fémjelzéseit) a bíróság szerint a független 
testületek (állami fémjelek?) minősítéseit el kell fogadnia a másik testületnek. 1992 
után a Tanács úgy határozott, hogy a 95. (100a)§ alá eső területeken a minden 
tagállam előírásait kifejezetten egyenértékűnek kell elismerni (teljes egyenértékűség 
elve). Ha egy tagállam valamilyen korlátozó intézkedést tenne ezen a területen, ezt a 
3052/95/EK határozat szerint közölnie kell a Bizottsággal, kivéve, ha közérdekből 
teszi. 
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 Az előbbihez kapcsolódik a kölcsönös tájékoztatás és előzetes megelőzés elve. 
Eredetileg ez csak (a 83/189/EGK irányelv alapján) a műszaki szabályzatokra 
vonatkozott (hasonlóan a 3052/95/EK határozathoz) csakhogy itt a nemzeti 
szabályozást elhalasztják, ha a Bizottság szerint az európai szabályozás célravezetőbb 
lenne, vagy ha az árúk szabad mozgását akadályozná az új szabályozás. A bíróság 
megállapította az irányelv közvetlen hatályát, sőt annak megkerülésével nem is lehet 
jogszerű a szabályozás. Ezt a kérdéskört a 98/34/EK irányelv fejlesztette tovább. 

 Adalék a mennyiségi korlátozások tilalmához a vasárnapi kereskedelmet korlátozó, 
1950-es brit jogszabály megtámadása az Európai Bíróság előtt. A törvény csak egyes 
termékek árusítását korlátozta. A Dassonville-formulára hivatkozva a törvény, közös 
piacon belüli áruforgalmat korlátozó voltát állították a kérelmezők. A bíróság szerint 
egyes jogszabályok nemzeti, regionális, társadalmi, kulturális sajátosságokat 
jelenítenek meg. Ezért ezek, közösségi kereskedelmet korlátozó hatása nem lépi túl a 
kritikus mértéket. A bíróság a 70/50/EGK irányelvhez visszanyúlva csak erre a 
helyzetre nézve szűkítette a Dassonville-formulát. 

A Keck-ügyben visszatért a közösségi jogszabályok bizonytalan megítélésének problémája. 
Két kereskedő egyes árúkat a francia jog tilalma ellenére olcsóbban értékesítették, mint 
amennyiért vették. Az Európai Bíróság szerint a veszteséges 

 viszonteladást tiltó nemzeti szabályok nem ellentétesek a közösségi joggal, mert 
nem mennyiségi korlátozással azonos hatású intézkedések. Eszerint: 

 Az előbb felmerült két eset nem az importált termékekre vonatkozó szabályokat 
támadja. 

 Azok a jogszabályok (áruk formájára, jelölésére… vonatkoznak) ütköznek a Római 
Szerződésbe, melyek gátolják a tagállamok közti kereskedelmet. Tehát azok nem, 
melyek az értékesítés bizonyos formáit tilalmazzák. 

 Így például a Clinique-ügyben (ezek szépségápolási termékek voltak, de 
hasonlítottak a német kórház szóra, ezért az ottani hatóságok szerint 
megtéveszthették a fogyasztókat, akik azt hihették, hogy a termékeknek gyógyító 
hatásuk van) a bíróság a tagállamok közti kereskedelmet korlátozó intézkedésnek 
tekintette. 

 A Familiapress-ügy nyomán pedig megállapítatott, hogy egy olyan előírás, amely a 
más tagállamban nyomtatott újság tartalmának megváltoztatását igényli, 
akadályozza az árúk szabad mozgását. A kényszerítő követelmények sora pedig a 
sajtó sokszínűségéhez való érdekkel bővült. 

IV. Kivételek a mennyiségi korlátozások alól: 
 Megengedhető kivétel: ide tartoznak a közérdekű kivételek (közrend, közbiztonság, 

közegészségügy). Az ír olajfinomító – ügyben a Bíróságnak arról kellett döntenie, 
hogy megengedhető-e, hogy az ír kormány előírja, hogy az olajtermékek 
forgalmazóinak, beszerzéseik meghatározott hányadát a nemzeti finomítótól kell 
beszerezniük. A testület elfogadta az írek álláspontját, miszerint a nemzeti finomító 
létét fenn kell tartani esetleges válsághelyzetek idejére. A szabályozás szorosan 
kötődött a közrendhez, ugyanakkor tiszteletben tartotta az arányosság elvét. 
Ugyanakkor követelmény, hogy az intézkedéseknek a lehető legkisebb korlátozással 
kell járniuk. 

 Megengedhetetlen kivétel: a dán szeméremsértő termékek – ügyében (többek 
között az úgynevezett „gumibaba – ügyben”) a Bíróság cáfolta a House of Lords 
álláspontját, miszerint az áruforgalom tiltása nem jelenti annak korlátozását. 
Ugyanakkor elismerte, hogy a közerkölcs államonként változó kategória, ezért az 
említett termékek behozatalának tiltása érthető lehet. Csak ha valamely államban 
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korlátozzák a hazai szeméremsértő termékek forgalmazását, akkor nem beszélhetünk a 
külföldi termékek diszkriminációjáról. 

Jogközelítés: 
I. 1985 előtt a rendkívül részletes közösségi szabályok egy-egy termékkategóriát írtak 

le. Ez a módszer egyre bonyolultabbá vált. 
II. 1985 után ezért új szemléletű harmonizációba kezdtek. A szabályozás kereteit 

adják csak meg irányelvekben, a többit rábízzák a tagállamokra (visszautalás a 
szabályokra). Először a gyermekjátékok biztonságával kapcsolatban figyelhetjük 
meg az új jogharmonizációt. Felismerték, hogy a különböző tagállami szabályozások 
versenyjogilag rossz helyzetbe hozzák az egyes gyártókat. A helyzet egyébként 
fogyasztóvédelmileg is problémás. A 88/378/EGK irányelv tehát először egy átfogó 
fogalmat próbál adni, majd a szigorú feltételeknek eleget tevő termékeket az EK 
minőségtanúsító jegy alkalmazására jogosítja a jobb szabályozás érdekében. Sőt, a 
tagállamoknak kötelezettséget kell vállalniuk, hogy e termékek forgalmazását nem 
gátolják majd. 

A belső piac megteremtésére tett további intézkedések: 
i. Vámpapírok eltörlése (?) 

ii. A határellenőrzés megszűntével a statisztikai és adóellenőrzési feladatoknak az új 
körülményekhez igazítása: 
 A közösségek külső határain szolgálatot teljesítők egységes elvek szerint, a 

közösség egészét képviselve járnak el, Közösségi Vámkódex alapján. 
 A tagállamok fokozottabban együtt kell működjenek a közös adattárak, és 

ismeretáramlás érdekében. Különös tekintettel az adóhatóságokra. 
 
 

2. Személyek szabad mozgása 
 
 

A Római Szerződés 55. (66) § valamint a 12. (6) § alkalmazható e körben. Az utóbbi szerint 
tilos az állampolgárságon alapuló bármely megkülönböztetés. Azt, hogy ki tekinthető másik 
tagállam polgárának, mindig a nemzeti szabályozás dönti el. Ez a házastársaik, eltartottaik 
körével és a menekültekkel is bővül. 
1. Munkavállalók szabad áramlása: 
A tagállamok között a munkaerő - kereslet és – kínálat egyensúlyba kell kerüljön. Ezért 
tekintettel a közérdekre, a munkavállaló állásajánlatokra jelentkezhet, szabadon mozoghat, 
munkát vállalhat, és az után is a tagállam területén maradhat (Római Szerződés 39. (48) §). 
Ezek azonban a közszolgálatra nem vonatkoznak, de ha már külföldit alkalmaznak 
közszolgálatban, diszkrimináció nem érheti. 

I. Közvetlen diszkrimináció tilalma: ez főképp a munkavállalásra terjed ki. Tehát, ha 
önkényesen hasonló vagy összehasonlítható tényállásokat különbözőképpen, vagy ha 
különböző tényállításokat azonosan kezelnek, vagy ítélnek meg. Diszkrimináció alatt 
csak az egyazon tagállamon, jogrendszeren belüli indokolatlan megkülönböztetés 
értendő. A Bíróság azonban igyekszik tágítani a diszkrimináció fogalmát, és akkor is 
megállapíthatja a ~, amikor a Római Szerződés nem nevesíti azt. Ugyanakkor 
egységesen igyekszik értelmezni a szerződés ilyen tárgyú rendelkezéseit. A Bíróság 
azt is kimondta, hogy ha bejelentési kötelezettséget a más tagállamokból érkező 
állampolgárok számára nem jelent diszkriminációt, ha a kötelezettség elmulasztását 
nem szankcionálják eltúlzott mértékben. 

II. Közvetett diszkrimináció tilalma: Mivel ugyanaz a hatása, mint a közvetlennek, 
ezért tilos. Az 1612/68/EGK rendelet tilalmazza többek közt. 
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Személyi hatály: 
III. Munkavállaló fogalma: a fogalom elemei a Bíróság ítéletei által kristályosodtak ki. 

Ezek alapján a kedvezményekre jogosító munkavállalói státus nem függhet attól, hogy 
az illető eléri-e az érintett nemzeti jog által megállapított legkisebb jövedelmet. A 
fogalmat a közösségi jog alapján kell megállapítani. Ez pedig a fogalomnak tág kör 
megvonását igénylik. A munkaviszony lényege, hogy egy személy meghatározott 
ideig másik személy számára és irányítása alapján, ellenszolgáltatás fejében 
tevékenységet fejt ki. Ezen kívül valóságosnak és ténylegesnek kell lennie. Mivel a 
fogalom nem fedte le a munkavállalás valamennyi formáját, a Bíróságnak szélesítenie 
kellett ezt a fogalmat. Így adódott ahhoz az érdemi jelző is. Sőt, a tartózkodási jog 
megadása szempontjából nemcsak a ténylegesen foglalkoztatottak, hanem az állást 
keresők (ésszerű ideig), a munkanélküliek, akik korábban dolgoztak és munkaképesek, 
a nyugdíjasok, és a munkaképtelenek (akik abban a tagállamban dolgozva váltak 
munkaképtelenné) is egyformán minősülnek. Gazdasági tevékenységnek 
minősíthető egy vallási közösség kereskedelmi tevékenységében való részvétel is, 
ha a közösség által adott viszontszolgáltatás díjazásnak. A végzett munka alacsony 
termelékenysége és a magas állami támogatás (szociális munka) is munkának 
tekinthető, ha célja a majdani teljes munkára való felkészítés. 

A nemzetközi elem szükségessége: Ahhoz, hogy egy ügy közösséginek minősüljön, 
szükséges, hogy több tagállam érintett legyen benne. A Moser-ügy tanúsága szerint az, hogy 
valakit politikai nézetei miatt nem engednek be posztgraduális képzésre (saját országában) 
nem tekinthető közösségi ügynek. Még akkor sem, ha ezzel 

I. megakadályozzák a későbbiekre nézve, a közösség másik országában való 
munkavégzést. 

II. A részleges nemzetközi elem: egy személy saját tagállamával szemben hivatkozik a 
közösségi jogra úgy, hogy közben ő egy másik tagállamban dolgozik/szerzett 
képesítést/dolgozott. A Knoors-ügyben (a holland vízszerelő hosszú ideig 
Belgiumban dolgozott, ám nem rendelkezett a holland jog által megkívánt 
végzettséggel. Ezért a holland hatóságok megtagadták, hogy oda is kiterjeszthesse a 
tevékenységét.) egy irányelv alkalmazhatóságára hivatkoztak, amit a holland kormány 
vitatott. Szerintük a hazai (állampolgárságú) munkavállalókkal szemben a hazai jog 
alkalmazandó. A Bíróság ellenben megállapította a közösségi jog alkalmazhatóságát, 
ha a másik államban a képesítést jogszerűen szerezték. A Bíróság a szó szerinti 
értelmezés helyett ebben az esetben a szerződés célkitűzéseinek megfelelő döntést 
hozott. A Surinder Singh – ügyben megállapítást nyert, hogy nem élvezhet 
kevesebb jogot a munkavállaló hozzátartozója a munkavállaló állampolgársága 
szerinti országban, mint amennyit a közösségi jog biztosítana számára, ha egy 
másik tagállamban kívánna tartózkodni. 

III. Munkáltató: a fenti jogok a munkáltatókra (a magánmunkáltatókra is) jogokat és 
kötelezettségeket keletkeztetnek. De a munkáltatónak is joga van arra, hogy 
állampolgárságtól függetlenül válassza ki alkalmazottait. 

Területi hatály: 
IV. Másodlagos jogforrások: a munkaerő szabad mozgásának tényleges megvalósulását 

a ~ támogatják. 
1) 1612/68/EGK rendelet: kimondja az állampolgárságon alapuló 

megkülönböztetés tilalmát. A „numerus clausus” tilos a munkahelyeken, még a 
legalacsonyabb szinten is. A kollektív szerződések sem korlátozhatják a más uniós 
tagállamból érkező munkavállaló szakszervezeti, szakmai képzésben való 
részvételhez fűződő… jogait. A munkavállaló gyermekei a fogadó ország 
polgáraival azonos feltételek mellett vehetnek részt a közoktatásban és a szakmai 
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képzésben. A Bíróság a közösségi joggal ellentétesnek találta azt a törvényi előírást, 
hogy a francia matrózok 1/3-a lehetett külföldi. Ugyanakkor elfogadták azt a német 
előírást, hogy akik 1 évnél tovább vannak az országban német jogosítványt kell 
szerezniük. Az irányelv szabályai kiterjednek a határon át ingázókra is. 

2) 68/360/EGK irányelv: a munkavállalási célú ország elhagyáshoz és 
belépéshez elegendő az érvényes útlevél, vagy személyi igazolvány bemutatása. A 
munkavállaláshoz a hatóságoknak legkevesebb 5 évre szóló, megújítható 
tartózkodási engedélyt adni a kérelmezőnek és családtagjainak. 

3) 1251/70/EGK rendelet: a tartózkodás biztosított a nyugdíjasoknak, és a 
munkaképteleneknek (akik abban a tagállamban dolgozva váltak munkaképtelenné) 
és a munkavállalóknak, akik bár már máshol dolgoznak, de ebbe az államba még 
lakóhelyükre rendszeresen visszatérnek. A kedvezmény a családtagokat is megilleti. 

4) 64/221/EGK irányelv: Közrendre és a közbiztonságra hivatkozással a 
személyes magatartásnál fogva, a közegészségügyre hivatkozással a súlyosan 
fertőző betegekre nézve (ha az első tartózkodási engedély megszerzése után kapta el, 
nem) a szabad mozgás korlátozható. 

Nyelvismeret követelménye: a Groener – ügyben (megtagadták egy holland tanárnő 
kinevezését egy ír főiskolára a festészet tanárává, mivel sem angolul, sem írül nem tudott) 
hivatkozva az 1612/68/EGK rendeletre (nyelvi követelményekre lehet hivatkozni egy állás 
betöltése során, ha az állás természetéből következik). Bár a tanári állás olyan, ahol a nemzeti 
nyelvhasználatra vonatkozó kulturális politika miatt az ír nyelv tudása szükséges lehet, ám az 
ország hivatalos nyelve az angol is. Ezen pedig az illető beszélt. Ugyanakkor a tanár állásában 
nem csak a tanítás, hanem az intézmény mindennapi életében való részvétel is fontos. A 
Bíróság döntésében végül csak a nyelvvizsga letételének elősegítését írta elő 
követelményként. Az ír szabályozást nem változtatta meg. Ezt a döntést azonban sokan 
támadták. Azonban a nyelvismeret bármilyen módon tanúsítható, még más tagállamban 
beszerezhető oklevéllel is.  
Egyéb akadályok: Gátolja eme szabadság kiteljesedését, ha egy ország, csak külön 
engedéllyel teszi lehetővé a külföldön szerzett akadémiai fokozatok használatát. Az 
engedélyezés csak a közérdeknek megfelelő mértékben fogadható el. Az Európai Bíróság azt 
a rendelkezést is közösségi jogellenesnek ítélte, amely szerint a hivatásos labdarúgók 
szerződésük lejárta után sem szerződhetnek más klubokhoz, míg a jövendő klub nem fizet 
képzési díjat az előzőnek. Itt említendő meg a Graf – ügy (74. oldal). 
Közrendi kivétel: 

a) Van Duyn – ügy (egy holland állampolgár az angol szcientológiai szektánál akart 
munkát vállalni, ám mivel annak tevékenysége közrend ellenes volt, igyekezték 
visszaszorítani azt az angolok.) során a bírói testület kényes kérdésben kellett eljárjon. 
Ezért itt szűk értelmezést alkalmazott. Hozzátette, hogy a közrend kategóriája nagyon 
változó, ezért értelmezési lehetőséget kell hagyni az államoknak ebben. Tehát a 
kérdésben a bíróság tovább fejlesztette a közvetlen hatály elvét, és az angol 
hatóságoknak adott igazat. 

b) A közrendre hivatkozás azonban feltételezi a társadalom valamely alapvető értékét 
sértő tényleges és kellőképpen súlyos fenyegetés létét. Erre hivatkozni önkényes 
megkülönböztetések esetén nem lehet. 

Közszolgálati kivétel: közszolgálatnak minősülnek mindazok a beosztások, amelyek a 
közhatalomban való közvetett/közvetlen részvételt és az állam/hivatalos szervek védelmét 
foglalják magukba. A két feltételnek együttesen kell fennállnia. A témában már említették itt 
is irányadóak. A közszolgálat, mint fogalom egységes meghatározása és értelmezése Unió 
szerte alapvető érdek. A bíróság értelmezése szerint ugyanazon szervezeten belül is minden 
egyes állást önállóan kell megítélni abból a szempontból, hogy a beosztással párosuló 
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hatáskörök olyan természetűek-e, amelyek indokoltan támasztják az állampolgárság 
kritériumát az alkalmazásnál. 

Közhatalom közvetlen gyakorlásáról van szó, ha az alkalmazott olyan jogköröket 
gyakorol, amelyek más személyek helyzetét érintik. 
A közvetett gyakorlás nehezebb kérdés, mert ilyennek minősülhet egy minisztériumi 
fizikai dolgozó is. Vasutasokkal, közkórházi nővérekkel, közoktatási dolgozókkal… 
szemben ~ hivatkozni nem lehet. Közszolgálatban adandó besorolás és fizetési fokozat 
megállapításánál figyelembe kell venni a másik tagország közszolgálatában eltöltött időt. 

Társadalombiztosítási szabályok: a munkavállalóknak és hozzátartozóiknak  
a. az igényjogosultság és a teljesítmények beszámítása alapján fontos idők összeadását,  
b. pénzbeli járandóságok kifizetését a tagállamban lakás esetén biztosítani kell. 

A tagállamok jogszabályai egymással együttműködve élhetnek tovább. 
Tartózkodási jog önállósodása:  

Egyetemistákra vonatkozó irányelv szerint minden uniós államból érkező egyetemistának 
biztosítja a lehetőséget, hogy szakmai képzés céljából, ha van megfelelő fedezete és 
egészségi biztosítása, egy másik uniós államban tartózkodjon. 
Nyugdíjasokra vonatkozó irányelv alapján amennyiben ők a Közösségek területén 
dolgoztak és nyugdíjra jogosultak, kérelemre bármelyik tagállamban letelepedhetnek és 
megkapják járandóságukat.  
Akik egyik fentebbi kategória alá sem vonhatók, ha betegbiztosítással és fedezettel 
rendelkeznek, megilleti őket a más tagállamban tartózkodás lehetősége. 

Uniós állampolgárság: az uniós szerződés megteremti ~ jogintézményét. A szabad mozgás 
joga az uniós állampolgárokat illeti meg, sőt még néhány alkotmányos jogot is kaptak 
(összefüggésben az EP képviselőinek megválasztásával például). 

o Így ha egy uniós állampolgár jogszerűen tartózkodik egy másik tagállamban, akkor 
ugyanazok a jogok illetik meg, mint egy ottani állampolgárt, azaz akár „GYES”-t is 
kérhet. 

o Az ~ az a célja, hogy a tagállamok állampolgárainak alapvető jogi helyzetét 
meghatározza, biztosítva, hogy akik ugyanolyan helyzetben vannak azonos elbánást 
élvezzenek. 

Végül a személyek szabad áramlása és a belső határok közötti összefüggés arra világít rá, 
hogy a belső határellenőrzések megszűntével bár az említett szabadság kiteljesedik, de 
mindez veszélyes lehet harmadik államból érkező személyek esetében. 
 

3. A letelepedés szabadsága: 
 

A Római Szerződés 43. (52) § értelmében minden olyan korlátozás tilos, amely egy 
tagállam polgárainak egy másik tagállam területén való letelepedésére (vállalkozására, 
leányvállalatok, fióktelepek, irodák létrehozására) vonatkozik. Feltéve irodák esetében, 
hogy azokat saját személyzetük irányítja, vagy olyan, akit felhatalmaztak, hogy megbízója 
javára tevékenykedjen. Felöleli még ez a szabadság az önálló kereső tevékenység 
megkezdését, gyakorlását, vállalkozások alapítását, irányítását. Nemzeti elbánást 
biztosít a más tagállamban folytatott gazdasági tevékenységhez. 1962-ben fogadták el az 
általános programot az eltörlendő diszkriminatív intézkedések fajtáiról, erre pedig 
menetrendet állítottak fel. 
A kérdésről rendelkező irányelvek (így a 73/148/EGK irányelv) biztosították az uniós 
állampolgároknak és családtagjainak, hogy egyéni vállalkozás, vagy szolgáltatások 
nyújtása/igénybe vétele érdekében elhagyják az egyik tagállam területét és a másikba 
lépjenek. Majd a tevékenység végeztével ott is maradhattak. A különböző tagállambeli 
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kereskedelmi képviselők is egyenlő jogokkal kell rendelkezzenek. Ennek elősegítésére a 
86/653/EGK irányelv pozitív integrációt hajtott végre e téren. 
A fogalom magyarázata szerint célja, hogy biztosítsa a tagállamok polgárinak, 
állandó/tartós jelenlétükre támaszkodva részt vehessenek a fogadó tagország gazdasági 
életében, ebből nyereségük származzék, s ezáltal hozzájáruljanak a gazdasági és 
társadalmi kölcsönhatásokhoz az egyéni vállalkozók tevékenységi területén. Tehát 
valakitől nem lehet megtagadni hivatása gyakorlását, ha rendelkezik egy nemzeti 
diplomával egyenértékű képesítéssel és letette a szükséges szakmai vizsgát. 

Egyik alapeleme, ennek a szabadságnak a diplomák és szakmai képesítések elismerése. 
Ezek harmonizációja a hetvenes évektől indult meg. Az egységes piac megteremtése 
érdekében a diplomákat a szakmai képzés előzetes közelítése, egységesítése nélkül 
elismerték. 
 Az automatikus elismerés a 89/48/EGK irányelv alapján kiterjedt minden szakmára, 

amely legalább hároméves képzést igényel. Különbözeti vizsga előírható. 
 Az 1999/42/EK irányelv lehetővé teszi, attól függően, hogy valaki milyen 

minőségben, beosztásban dolgozott, meghatározza, hogy hány év gyakorlat jogosít fel 
korábban űzött tevékenység folytatására, szakmai képesítés hiányában is egy másik 
tagállamban. 

 A 2001/19/EK irányelv lehetőséget ad az egyetemi/főiskolai diploma utáni szakmai 
tapasztalat figyelembe vételére egy másik tagállamban történő működés 
engedélyezésénél, továbbá eljárási kérdéseket is szabályoz. 

A diplomák elismerésének egyik esete az ügyvédi hivatás gyakorlása más tagállamban. Ebben 
az esetben a hatóságoknak részletesen kell vizsgálniuk a pályázó képzettségét és tudását, 
érdemben át kell tekinteni a külföldi jogi diploma által nyújtott ismereteket. Nagy jelentőségű, 
a 98/5/EK irányelv, hiszen a határon átlépő ügyek száma (ezért fontossága is) megnőtt, 
másrészt szükséges lenne a jogi képviselőkre vonatkozó közösségi jogi szabályozás. 
 
 HOME COUNTRY PROFESSIONAL TITLE: Ehhez csak az szükséges, hogy a 

fogadó ország hatóságai nyilvántartásba vegyék, ha hazájában ezt már megtették. Az 
ügyvéd hazai címét úgy kell lefordítani, hogy ne lehessen összekeverni a fogadó 
ország diplomájával rendelkező ügyvédekével. A hazai címe alatt működő ügyvéd 
munkaviszonyban (például ügyvédi irodánál) is elláthatja tevékenységét. Ezen jogi 
képviselő tanácsot adhat hazai jogáról, a közösségi jogról, a fogadó állam jogáról és a 
nemzetközi jogról. Az, hogy csak saját címét használhatja, jelzés az ügyfélnek. Egyes 
jogügyleteknél (például végrendelet készítés) vagy a legfelsőbb bíróságok előtt nem 
járhatnak el egyes szabályozások szerint. Az egyes ügyvédekre azonban azonos 
szakmai – etikai szabályzat vonatkozik. A szakmai szervezetekben megfelelő 
képviseleti jogot kell kapjanak. Fegyelmi eljárásnál a két tagállam illetékesei 
folyamatosan együttműködnek. Ha honos országában bevonják az ügyvéd 
működési engedélyét, ezt az intézkedést a fogadó ország hatóságai is megtehetik.  

 Integráció a fogadó ország ügyvédjeinek sorába: 
Hivatkozás a másik tagállamban szerzett diploma egyenértékűségére. 
Három éven keresztül rendszeresen és hatékonyan a fogadó ország jogával, illetve a 
közösségi joggal kapcsolatos gyakorlatot folytat, akkor mentesül a 89/48/EGK 
irányelv feltételei alól.  
Rendelkezik a megfelelő képesítéssel, de a három év még nem járt le, így szakmai 
tevékenységre, továbbtanulásra hivatkozhat, hogy jártasságát bizonyítsa. Ekkor az 
érintett hatóságok szabadon mérlegelhetnek. 
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Ingatlantulajdon szerzése: Egyes tagállamokban ez feltételekhez kötött. Ez érinti a tőke, a 
letelepedés és a vállalkozás szabadságát. A bíróság nem tekintette megkülönböztetőnek 
(összehasonlítva a közösségi jog szabályával, mely szerint különösen fontos másik 
tagállamban az ingatlanszerzés lehetővé tétele a „külföldiek” számára a letelepedés 
szabadságának biztosítására) az ír földtörvény azon rendelkezését, amely szerint mentesülnek 
a kisajátítás alól azon személyek földjei, akik már több mint egy éve a terület három 
mérföldes körzetén belül élnek. 
 
Nem megkülönböztető korlátozások: azon személyek, akik egy másik tagállamban 
gyakorolják hivatásukat kötelesek betartani a fogadó tagállam szakmai előírásait, bár e 
rendelkezések korlátozzák az említett szabadságjog kiteljesedését. Ugyanakkor a hátrányosan 
megkülönböztető, a szándékolt célon túlmenő nemzeti szabályozás nem indokolt. Azaz a 
korlátozó intézkedéseknek eleget kell tenniük a következő követelményeknek: 

a) Nem szabad diszkriminatív módon alkalmazni őket. 
b) Közérdek követelményének eleget kell tenniük. 
c) Alkalmasnak kell lenniük a kitűzött cél elérésére. 
d) A „szükséges mértéken” nem mehetnek túl. 

Kivételek: A letelepedés szabadsága kizárt olyan tevékenységekkel kapcsolatban, melyek az 
adott tagállamban a közhatalom gyakorlásával állnak kapcsolatban. A korlátozó kivételeket 
szigorúan kell tekinteni, ezért sem minősül például az ügyvédi tevékenység gyakorlása 
közhatalmi tevékenységnek. 
 
Gazdasági társaságok szabadságjoga: 
 
Társaság: a természetes személyekkel esnek egy megítélés alá, amennyiben valamely 
tagállam joga (polgári, vagy kereskedelmi jog alapján) szerint alapítattak, és a létesítő okirat 
szerinti székhelyük, központi ügyvezetésük, üzleti tevékenységük fő helye a Közösségen 
belül van. Azon non-profit szervezetek, amelyek nem kapcsolódnak a 
 Közösség gazdasági célkitűzéseihez ki vannak zárva ebből a körből. Ez a felfogás 

azonban változóban van (például gazdasági tevékenységet folytató vallási szervezet). 
 Factortame (II) ügy: (brit felségjellel hajózó tengeri járműveket spanyol irányítású, 

brit társaságok irányították. A britek emiatt a cégekben 75%-os angol tulajdonlást írtak 
elő) bár a Bíróság elutasította az angol álláspontot, de továbbra is nehéz a nemzeti és a 
közösségi érdekeket „összebékíteni”. 

 Daily Mail – ügy: a szabadság biztosítása nemcsak a fogadó, hanem az elhagyni 
kívánt tagállamokra is kötelezettségeket ró. Így azt, hogy ne gátolják, hogy a 
társaságok székhelyüket egy másik tagállamba tegyék át. Ez amiatt bonyolult, mivel 
minden társaság a hazai jog „szüleménye”, ezért egy ország jogrendszere alapján 
létezne. 

 Centros – ügy: azonban, amikor a vállalatok „csak” leányvállalatot akarnak létrehozni 
a másik tagállamban ennek akadálymentesen kell lejátszódnia. Az ügyben dánok 
Angliában hoztak létre KFT – t, mivel ott ehhez kevesebb törzstőke kellett. Majd, 
mivel otthon akartak igazából gazdasági tevékenységet folytatni, Dániában, a már 
Nagy – Britanniában létrehozott cég leányvállalatot alapított. Az Európai Bíróság 
megengedhetőnek tekintette ezt. Viszont felismerte az ügy nyomán keletkezett 
feszültséget, ezért utalt a társasági jog időszerű harmonizációjára. A más tagállambeli 
cég, akár fióktelep (tehát a fogadó országban ez nem lett jogi személy), akár 
leányvállalat (ez viszont jogi személy, amit a fogadó ország bejegyzett) formájában 
működik, a hazai cégekkel azonos megítélés alá esik, tehát a hazai cégeket megillető 
kedvezményekben ők is részesülnek. 
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 Társasági jog szabályainak közelítése: a Római Szerződés 44. (54) § (2) bekezdés f – g 
pontjai, a 95. (100a) §, és a 293. (220) § utalnak ennek szükségességére. Az előbbiek 
alapján bocsátották ki a társasági jogi irányelveket, amelyek főképp az RT – re és a 
KFT – re vonatkoznak és csak bizonyos kérdéseket szabályoznak. Ezért nem kerülhető 
el a nemzeti társasági jogok minimális közelítése, és integrációs gazdasági 
formátumok létrehozása. 

 
4. A szolgáltatásnyújtás szabadsága 

 
 

A Római Szerződés szabályozása: a 49. (59) § alapján minden korlátozás tilos a tagállamok 
azon polgárai tekintetében, akik a Közösség másik tagállamában laknak, mint az a személy, 
akinek a szolgáltatást nyújtják. A szolgáltatások határon átnyúló jellege (egy tagállambeli a 
másik tagállambelinek nyújthat szolgáltatásokat, úgy, hogy az csak rövid ideig van jelen) itt a 
fontos. 50. (60) § alapján a szolgáltatást teljesítő, vagy alkalmazottai átmenetileg folytathatja 
tevékenységét abban az államban is, amelyben a szolgáltatás teljesítése történik, olyan 
feltételekkel, mint a saját állampolgárok. Szolgáltatás minden olyan tevékenység, amelyeket 
rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtanak, de nem vonatkoznak rájuk az áru, a tőke és a 
személyek szabad mozgásának előírásai. A bírói gyakorlat szerint nem követelmény, hogy 
csak a szolgáltatás jogosultja fizethet ellenszolgáltatást. A tagállamok ECOSOC tevékenysége 
nem szolgáltatás, amennyiben nem gazdasági természetű ellenszolgáltatás fejében teszik. 
Általános program: az 1961-ben elfogadott jogalkotási program nyomán olyan irányelveket 
alkottak, melyek (a korlátozó rendelkezések eltörlésével, a szabadság hatékony gyakorlásának 
lehetővé tételével…) megoldják azt a problémát, hogy egyes szolgáltatást nyújtó személyek 
nem rendelkeznek tartózkodási hellyel (állandó/szokásos) a szolgáltatás teljesítésének 
államában, ezért nem teljesen vonatkoznak rá a tagállami szabályok, viszont biztosítani kell a 
tevékenységük felügyeletét.  
Másodlagos jogforrások: a pozitív és a negatív jogharmonizáció egyaránt jellemző. A 
képesítések és diplomák elismerése vonatkozásánál elmondottak itt is említendők. A banki 
tevékenységet szabályozó irányelvek értelmében, az egyik tagállamban adott működési 
engedély egy pénzintézetnek érvényes a többi tagállamban is. A bankok felügyeletét a honos 
országuk mellett, a fogadó ország hatóságai is elláthatják. Hasonló szabályok vonatkoznak a 
határon átnyúló televízióadásra (?). 
Az Európai Bíróság joggyakorlata: 

i. Ügyvédi hivatás: van Binsbergen – ügyben (egy holland úr, egy Hollandiában élő 
holland állampolgárt bízott meg ügyének képviseletével egy holland fellebbviteli 
bíróság előtt. A megbízott azonban Belgiumba költözött, ezért már nem láthatta volna 
el a képviseletet a holland jog szerint.) a bíróság általánosságban megjegyezte, hogy a 
Szerződés hivatkozott rendelkezései alapján eltörlendő korlátozásokban benne vannak 
azok az előírások, melyek követelményeket támasztanak a szolgáltatást nyújtó 
állampolgársága, szokásos tartózkodási helye vonatkozásában, s amelyek korlátok a 
szolgáltató személy tevékenysége kapcsán. A Bíróság egy mára már elavult értelmezés 
kapcsán azt állította, hogy egyes tevékenységek (így az ügyvédi hivatásnál az, hogy a 
bíróság illetékességi területén kell laknia) esetén megszabhatók bizonyos különleges 
követelmények. A 77/249/EGK irányelv ezt a tételt az ügyvédek vonatkozásában 
meghaladta. Aki szakmai tevékenységét állandóan, és folyamatosan egy másik 
tagállamban gyakorolja, arra a letelepedés szabályai (ezzel kapcsolatban indokolt 
lehet meghatározott diploma, és szakmai testülethez való tartozás előírása) 
vonatkoznak, míg, aki csak időlegesen gyakorolja a hivatását külföldön arra a 
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szolgáltatások szabad áramlására vonatkozó szabályok irányadók (Gebhard – 
ügy). 

ii. Biztosítás: 1984-ben a Bizottság megtámadta a német biztosítás-felügyeleti törvényt. 
Ennek nyomán a Bíróság megállapította, hogy 

A Római Szerződés 49. (59) § minden szolgáltatásra vonatkozik. 
Különösen igaz ez erre a területre. Hiszen a biztosítás hosszú időtartamra szól, a 
káresemény nem biztos, hogy bekövetkezik, és a biztosított rossz helyzetbe kerül, 
ha a kár bekövetkeztekor derül ki, hogy a biztosító nem képes eljárni. A biztosítás 
ma már az egész lakosságot érinti, ezért kógens szabályozás vonatkozik rá. 
Indokolttá tehetnek egyes szolgáltatás – korlátozásokat, hogy székhely államának 
szabályai nem nyújtanak elegendő garanciát a védelem megfelelő szintjének 
eléréséhez, és az állam által támasztott követelmények szükségesek. 
Indokolt a nemzeti szabályozás, ha a közösségi nem fedi le a szabályozni kívánt 
területet teljesen. 

Tehát meghatározott tagállamban a biztosítási tevékenység feltételekhez köthető, ám annak 
teljesítésével mindenki meg kell kapja az engedélyt, és a szabályokat nem lehet 
„megkettőzni”. Az engedélyezés a szabadság kiteljesedése, míg a letelepedés előírása annak 
teljes tagadása. A Skandia – ügyben a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a közösségi szabályozás 
kellő biztosítékot nyújt a társaságok felelős működésére. 

Sport: itt a verseny – és játékszabályok gyakran keverednek a gazdasági tevékenység 
elemeivel. Az Európai Bíróságnak 1973-ban a Kerékpáros Világszövetség intézkedésével 
kellett szembesülnie, miszerint a versenyeken a bicikliseket kísérő motorosoknak a 
versenyzőkkel azonos állampolgároknak kell lenniük (ezt a döntést két holland támadta 
meg). Mivel a sport ebben az esetben gazdasági tevékenységként jelent meg, kiterjedt rá a 
Római Szerződés hatálya. A közösségi jog ráadásul a magánszemélyek egymás közti 
jogvitáiban is szerephez juthat. Főképp akkor, ha a tagállamok alkalmazzák a közösségi 
joganyagot, ám szövetségek nem! Mivel a diszkrimináció – mentesség egy kógens 
szabály, amennyiben az ügynek van uniós relevanciája a szabálynak is érvényre kell jutnia 
bárkivel szemben is. 

A diszkrimináción túli szabályok: Az ezt tiltó szerződési rendelkezés elsőbbséget élvez a 
tagállami jogszabályokkal szemben, de igényli minden olyan szabályozás eltörlését, amely 
akadályozza/tilalmazza, hogy olyan személy nyújtson szolgáltatást, aki egy másik 
tagállamban rendelkezik székhellyel és ott jogszerűen hasonló tevékenységet folytat. 
A szolgáltatás fogyasztóinak joga: 
 a Luisi & Carbone – ügyekben, ahol a két személy szolgáltatások igénybevétele 

céljából a megengedettnél több valutát vitt magával külföldre, és emiatt letartóztatták 
őket, a Bíróság a turizmust és az orvosi kezeléseket is szolgáltatásoknak minősítette. A 
szolgáltatások szabadságában, a szolgáltatásban való részesülés szabadsága is 
beleértendő. Ezért a kivitt valuta mennyiségét nem tekintette tőkemozgásnak (hanem 
járulékos természetű pénzmozgásnak), ami akkoriban korántsem volt egyértelmű tény. 

 A Gravier – ügyben megállapították, hogy a másik tagországbeli felsőoktatási 
hallgatók számára megállapított tandíj szintén ellentétes a szolgáltatások 
szabadságával. Az ítélet alapján szakképzés felölel minden olyan oktatási formát, 
amely egy bizonyos mesterségre, szellemi foglalkozásra, alkalmazotti pályára készít 
fel, és vezet el közvetlen, vagy a pálya folytatásához szükséges ismereteket biztosítja.  

 A Cowan – ügy alapján a bűncselekmény, más tagállambeli áldozata ugyanolyan 
kártérítésben részesül, mint a honi állampolgár. 

 A Grogan – ügyben mivel 1983 óta az abortusz Írországban alkotmányosan is tilos 
volt az ír felsőoktatási intézményekben röplapokkal propagálták a más tagállamokbeli 
abortusz lehetőségét, és a műtétet elvégző kórházakat. Az ítélet szerint az abortusz is 
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szolgáltatásnak minősül, amennyiben jogszerűen végzik. A propagálást bár nem a 
klinikák érdekében, azok felkérésére végezték, hanem tőlük függetlenül, a bíróság 
mégsem mondta közösségi jogellenesnek az információk terjesztésének tilalmát. A 
döntést azonban sokan vitatják. 

A közérdekre hivatkozással ugyan korlátozhatók e szabadságok, ám figyelemmel kell lenni az 
arányosság követelményére (jobban érvényesül a nyomós közérdekre való hivatkozás). 
 

5. A tőke szabad áramlása 
 

1) Korlátozott tőkemozgások kora 
 

Római Szerződés eredeti rendelkezései: a komolyabb változások a ~ e tárgyban az Uniós 
Szerződést követően következtek be. A tőkemozgások feloldását eredetileg fokozatosan és 
csak a legszükségesebb mértékben tartotta kívánatosnak még az alapító szerződés is. A 
tőkével kapcsolatos (például a befektetésével) minden diszkriminációt tilalmazott az eredeti 
67. §. Ez vonatkozott a tagállamokban honos személyekhez tartozó tőkékre is. Ezt a 
rendelkezést (amely nem bírt közvetlen hatállyal sem) kiegészítette az, hogy ha a tagállam 
tőkepiacát veszélyben látta, megtehette a Bizottság felhatalmazásával a szükséges 
védintézkedéseket. Ám a fizetésekkel (átutalásokkal) kapcsolatos tőkemozgásokat 
engedélyezték. 
Másodlagos jogforrások: A Szerződés 69. § alapján a Tanács e témában irányelveket 
bocsátott ki. Ezekkel felszabadította a közvetlen (külföldi) befektetésekkel járó 
tőkemozgásokat. De a bankjegyek nemzetközi forgalmában továbbra is jelentős korlátozások 
maradtak érvényben. 
A Bíróság korai joggyakorlata: A testület az áruk és a tőke szabad mozgását kellett 
legfőképpen elhatárolja egymástól. Ugyancsak elhatárolandóak voltak egymástól a fizetések 
folyósítása és a más tőkemozgások és a fizetőeszköz valamint az árú. Ez utóbbira példa a 
Regina v. Thomson – ügy (itt az akkori brit törvényekkel ellentétesen hoztak be brit 
állampolgárok dél-afrikai aranyérméket az országba) során a Bíróság az egész Szerződés 
alapján tekintette át a kérdést. Megállapította, hogy ami a jog erejénél fogva fizetőeszköznek 
tekinthető, nem tartozhat az árúra vonatkozó szabályozás hatálya alá. A nem használatos 
pénzérmék azonban árunak minősülnek. Fizetés minden olyan valuta-átutalás, amelyek 
valamilyen alapul fekvő ügylet ellenszolgáltatását testesítik meg. A tőkemozgásnak önálló 
pénzügyi művelet, amelynek célja a források befektetése. Egy másik olasz jogesetben valaki 
ügynökén keresztül külföldi tőzsdéről részvények vásárlását rendelte. Az ügynök az olasz 
tilalmak miatt egy német banknál helyezte el a részvényeket, megterhelve komoly letéti 
költségekkel. A Bíróság a kötelező letétbe helyezést a közösségi joggal ellentétesnek találta. 
 

2) Felszabadított tőkemozgások kora: 
 

Fehér könyv: a belső piac létrehozását előíró ~, 1985-ben célul tűzte ki még a tőkemozgások 
teljes liberalizációját az egységes piac megvalósulása érdekében. 
88/361/EGK irányelv: általánosságban előírta a tagállamoknak a tőkemozgások teljes 
felszabadítását, és a letelepedett személyekkel szembeni korlátozások felszámolását. Ezek 
érdekében, a liberalizált tőkemozgások nyomán (12 fajtáját említi az irányelv melléklete) a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a tőketranszfert a folyó fizetésekre teljesítik. Továbbá 
kötelesek voltak a Bizottságot értesíteni a bankok likviditása érdekében hozott 
intézkedésekről. Védelmi intézkedések hozatalára csak bizonyos tőkemozgások (amelyek 
rövidtávon súlyos bajokat okozhattak) esetében volt lehetőség a Bizottság felhatalmazása 
alapján. A tagállamok a pénzintézetek felügyelete és az adóztatás területén továbbra is 
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megtarthatták nemzeti szabályaikat. A tőkemozgásokat a harmadik államokkal szemben is 
ehhez hasonló mértékben fel kellett szabadítani. 
Az irányelvre épülő bírósági joggyakorlat: 

 Bordessa – ügyben hozott ítélet alapján nem lehet engedélyhez kötni egy 
meghatározott összeg felett a nemzeti valuta kivitelét. A bejelentési kötelezettség 
fenntartása azonban fenntartható, mivel hatékony felügyeleti eszköz. 

 Svesson – Gustavsson – ügy esetében egy luxembourgi jogszabályt támadtak meg, 
miszerint csak olyan kölcsönök kamataihoz lehet támogatást kapni, amelyet az 
országban letelepedett banktól vettek fel. A Bíróság a tőkemozgások (emiatt a fenti 
irányelv rendelkezéseit mondta alkalmazandónak) és a szolgáltatások szabadságát 
(mivel a bankkölcsön nyújtása szolgáltatás) tekintette érintettnek a bíróság. 

A Római Szerződés új szabályozása: Az 1985 óta kiadott irányelvek nyomán sokat változott a 
Szerződés az 1992-es változtatás során. Már ez az okmány is úgy nyilatkozik, hogy tilos 
minden olyan korlátozás, amely a tagállamok közötti és a harmadik országokba 
irányuló tőkemozgásokra és fizetésekre vonatkozik. Ez a cikk közvetlen hatállyal bír. A 
tagállamok azonban továbbra is különbséget tehetnek adójogukban az adóalanyok közt a 
lakóhely vagy a tőkebefektetés helye szerint. Az adózás, a tőkemozgások és a pénzintézetek 
felügyelete továbbra is tagállami hatáskör maradtak. 
A Bizottság megállapításai: Újabb tagállami korlátozások következtében a szerv idézte az 
imént említett cikkét a Szerződésnek, azzal, hogy korlátozások csak közérdekre hivatkozással 
fogadhatók el, ami azonban gazdasági érdeket nem érinthet. 
Az Európai Bíróság joggyakorlata: a testület újra megerősítette, hogy a tagállamok 
ingatlanszerzési szabályai nem sérthetik (például az osztrák rendszer, ami csak akkor engedte 
a külföldiek ingatlanszerzését, ha a csatlakozási szerződés azt lehetővé tette) a letelepedés és a 
tőkemozgások szabadságát. A mindenkire kiterjedő engedélyezési rendszer sem találtatott 
megfelelőnek. Nemcsak a szorosan vett ingatlanügyek, hanem az azzal kapcsolatos 
biztosítékok kérdése is a közösségi jog ellenőrzése alá került. Végül megemlíthető, hogy a 
Bíróság szerint elméletileg megengedhető, hogy a közrend érdekében közvetlen külföldi 
befektetéseket előzetesen jóváhagyassák, ám a pusztán közrendi hivatkozás nem elegendő, túl 
elnagyoltnak tűnik. 
A Bizottság 1996-ban vizsgálta felül az 1985-ös Fehér könyvben foglaltak teljesítését, és 
komoly hiányosságokat talált. Fontosnak nevezte a társasági és más (például az energiaadók) 
adók közelítését, a szolgáltatásokkal kapcsolatos különbségek felszámolását, az elektronikus 
kereskedelem elterjesztését. Távolabbi célok közt szerepel a személyek határellenőrzésének 
megszüntetése a tagállamok közt, és a munkavállalók könnyebb mozgásának elősegítése, 
valamint a harmonizált magánjog (és eljárásjog) megteremtése. A Bizottság évenkénti 
közleményekkel, a Bíróság az érdemi és ténylegesen javító hatású jogalkotási követelmény 
kimondásával járul hozzá a folyamat sikeréhez (például cigarettareklám – ügy). 
 
 

6. Közösségi kereskedelempolitika 
 
 

Vámunió, mint az EGK első megjelenési formája: az alapítói szándék szerint a közösség 
először vámunió formájában öltött volna testet, amely 12 éves időszak elteltével biztosította 
volna a 4 alapszabadság érvényesülését. 

o A Közösség kereskedelempolitikájának belső oldalát illetően, már a Szerződésben 
megtalálható volt a versenypolitika alapvető eszköztára (valamint az adójogszabályok 
harmonizációja). 
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o A kereskedelempolitika külső oldalát képezi a Közösség önálló jogalanyisága, az 
árucsere-forgalom megkönnyítése (külső és belső értelemben egyaránt). 

A ~ jogi alapjai az elsődleges jogban: 
 A Római Szerződés eredetileg a nemzetközi árucsere-forgalom korlátozásainak 

felszámolásához és a vámakadályok csökkentéséhez való hozzájárulást tartotta 
fontosnak. A majdani közös kereskedelempolitika létrehozásában alapvető szerepet 
tulajdonított a vámok, valamint a kereskedelmi védintézkedések egységesítésének, 
illetve eltörlésének. Adott átmeneti időszak alatt a tagállamok sürgős esetben 
rendelkezhettek a korlátozások bizonyos mérvű visszaállításáról, ideiglenes jelleggel, 
bizottsági jóváhagyás nélkül. A kilencvenes évek szerződései komolyabban 
változtattak a fennálló szabályokon, ami azonban nem mondható el a SEA-ról. 

 Lényegesebb, ám még nem érdemi változtatást hajtott végre az Uniós Szerződés, 
ugyanis egyértelművé tette, hogy a belső piac létrejöttével a Közösség kizárólagos 
kereskedelmi hatáskörének kialakítása is befejezettnek tekinthető az árucsere 
forgalomban. Ráadásul eljárásjogi változtatásokat is végrehajtott. 

 Az Amszterdami Szerződés alapján a Tanács kiterjesztheti a közös 
kereskedelempolitika körét (a Szerződés 133. § alapján) a szolgáltatásokra és a 
szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokra. Az 1997-es 
módosítás még számtalan egyszerűsítést tartalmazott. 

 A Nizzai Szerződés nyomán a közösségi kereskedelempolitikát érintő nemzetközi 
megállapodás akkor köthető, ha arra felhatalmazást adnak (a Tanácsnak az EB és az 
EP?) és az nem lép túl a jogharmonizációs lehetőségeken. A tagállamok, közre kell 
működjenek az oktatási, egészségügyi… területet érintő szerződések megkötésében, 
mert azok párhuzamos hatáskörökbe tartoznak. 

A közös kereskedelempolitikáról: A nemzetközi kereskedelem a magánjog alkalmazási 
körébe tartozó vagyonjogi ügyletek segítségével valósul meg. A határokon átnyúló ügyleteket 
az egyes államok közjogi eszközökkel próbálják meg inkább szabályozni. A külgazdasági 
eszközök részben normatívak (adók, illetékek) részben adminisztratívak (legtöbbször 
engedélyezések formájában jelennek meg). A történelmi fejlődés során az államok egyre 
inkább a szerződésekhez nyúltak, mint a külkereskedelmi-politika új eszközéhez. 

Kizárólagos hatáskörök: az árúk nemzetközi forgalmára vonatkozó külkereskedelem-
politikai eszközeiket ma (a Római Szerződés megkötése óta eltelt átmeneti időszaktól 
fogva) az államok az integráció intézményei útján gyakorolják. Ezáltal az egységes közös 
vámtarifával rendelkező Közösség kizárólagos jogot kapott az alapító szerződéssel a 
tagállamok helyett a külső kereskedelempolitikai kapcsolatokban fellépni valamint a 
kvóták alkalmazására/működtetésére is jogot kapott. Az említett hatáskörök 
terjedelme sokszor képezte vita tárgyát a közösségen belül. A Bíróság jogértelmezése 
mindig megakadályozta, hogy a tagállamok kiterjesszék a fenti rendelkezések ellenére a 
külkereskedelmi-politikájukat, például a volt KGST – országokra. Mára a közös 
kereskedelem-politika léte nem, csak a terjedelme vitás. 
A közös kereskedelempolitika tartalma: fokozatosan igazodott a nemzetközi 
kereskedelem tárgykörének és a kereskedelempolitikai eszköztárnak a bővüléséhez. E 
tárgyban is a Bíróság értelmezése az irányadó. E szerint bármilyen korlátozó értelmezés 
„azzal a kockázattal járna, hogy a tagállamok közti kereskedelemben zavarok 
keletkeznének azok miatt a különbségek miatt, amelyek egyes ágazatokban tovább élnek a 
harmadik országokkal kapcsolatban”. A szolgáltatások és a szellemi tulajdon nemzetközi 
kereskedelmének elterjedésével előtérbe került szerződési szabályozásuk. Ebben a 
Bizottság kívánt előljárni, megelőzve a tagállamokat, hogy a külgazdasági kapcsolatokban 
megőrizze addigi kizárólagos hatáskörét. Ezt azzal indokolta, hogy az új területek 
összefüggésben állnak a 4 alapszabadsággal. Ennek nyomán a Bizottság ki akarta 



16 
 

terjeszteni a Közösség kizárólagos szerződéskötési hatáskörét a WTO által alapított 
szolgáltatáskereskedelmi (GATS) és a szellemi tulajdon kereskedelmi oldalát szabályozó 
(TRIPS) megállapodásokra. A legújabb szabályozás szerint a Bizottság a közösségi 
kompetenciák fő letéteményese, ám a humán szolgáltatások területén a tagállamok 
továbbra is fenntartották hatásköreiket. 
Kizárólagos hatáskörök az ESZAK és az EUROATOM szerződések tekintetében: Ezen 
két közösség alkalmazási körébe tartozó termékek nemzetközi forgalmában is érvényesül 
a kizárólagos hatáskör (a szén- és acélkereskedelemnél és a nukleáris termékeknél az 
EGK – szerződésből következik). Ám a harmadik országokkal folytatott kereskedelemre 
irányadó rendelkezések eltérnek az EGK – szerződésben foglaltaktól. Például az ESZAK 
– szerződés nem tartalmaz utalást a vámunióra, csak a vámszintek koordináltságára. 

A közös kereskedelempolitika főbb elemei: 
I. A közös vámtételek módosítása a közös vámtarifa segítségével, a közös 

vámrendszer, vámjogszabályok, egységes külső importrendszer kialakítása… 
II. Az exporttal kapcsolatos egységes intézkedések kidolgozása, főképp az 

exporttámogatás és –ösztönzés nemzetközi formái tekintetében. 
III. Vám- és kereskedelmi tárgyú nemzetközi szerződések létrehozása/megkötése és az e 

célból való eljárás a Közösség nevében. 
Ezek érvényesülését a közös mezőgazdasági politika segíti (agrárpiaci rendtartások, amelyek 
tartalmazzák a harmadik országokkal kapcsolatos rendelkezéseket). 
A szerződéses és az autonóm kereskedelempolitika: az első az adott állam rendelkezésére 
álló közvetlen kereskedelmi eszközök különböző fajainak használatát behatárolják a harmadik 
országokkal kötött korábbi megegyezések. Tehát e keretek közt folytatható a 
kereskedelempolitika. Ugyanakkor az utóbbi azt jelenti, hogy az ország egyoldalúan és 
szabadon hozza meg és hajtja végre a kereskedelmét szabályozó és befolyásoló döntéseket. A 
legtöbb ország esetében a kettő összekeveredve van jelen. Napjainkban azonban a szerződéses 
elem került előtérbe. Ezek közül is a legfontosabb a GATT/WTO egyezmény. Ennek célja a 
nemzetközi kereskedelem útjában álló akadályok és vámok eltörlése. Emiatt a kereskedelmi 
eszközök felhasználhatóságát és a kereskedelmet gátló legfontosabb kérdéseket (dömping, 
szubvenció…) is szabályozza. Emellett az egyes végrehajtandó kérdések szabályozására 
GATT – kódexek is létrejöttek. Fő elve a diszkriminációmentes legnagyobb kedvezményes 
elbánás. Amelyik előnyt az egyik szerződő állam egy harmadiknak megad, meg kell adni a 
többi szerződőnek is. A Közösség önállóan és tagjai által is tagja ennek a szervezetnek két – 
többoldalú társulások és vámegyezmények következtében. Ezeknek kiemelkedő szerepe van a 
Közösségek kereskedelempolitikájában (főképp a szabadkereskedelmi övezetet létrehozó 
szerződéseknek). 
Vámok és vámjogszabályok: vámokkal az államok a területükre irányuló áruszállításokat 
kísérlik meg befolyásolni. Ezért ezek a gazdaságpolitikának közvetett, a 
kereskedelempolitikának közvetlen eszközei. A vámtételek meghatározásával és 
változtatásával egy ország behozatalát csökkentheti, vagy növelheti. A szuverenitás e szelete a 
Közösséget illeti meg. 1968-ban alkották meg a közös vámtarifa rendszert, a GATT-ban 
lekötött vámtételeknek megfelelően. A szerződéses (ennek a jogalapja a Közösség által 
létrehozott megállapodás közzététele) és az autonóm vámpreferenciákat külön 
jogszabályokkal alkalmazzák. A fejlődő országoknak külön rendszer szerint 
vámkedvezményeket adnak. Jelenleg a Közösségben a vámok nem a kereskedelempolitika 
legfőbb eszközei (régen sem voltak magasak, és a GATT folyamatosan csökkenteti őket, 
valamint sok a vámkedvezmény). A vámcsökkentések azonban kölcsönösségen alapulnak. A 
vámrendszerek vámtarifákból, vámjogi, vámtechnikai, vámeljárási (vámkódex) 
szabályokból állnak.  
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Mennyiségi korlátozások rendszere: annyira változatosak, hogy a GATT sem sorolja fel 
őket. Ide tartozik a behozatali kontingens például. Adminisztratív jellegűek, ezért védelemre 
nagyon alkalmasak. Egy ország gazdasági, pénzügyi helyzete indokolja elsősorban a 
bevezetését, ezért az alkalmazásba a GATT is bele kell nyugodjon. A védintézkedések és a 
korlátozások gyakorlati haszna azonos, ám az előbbiek egy ország piacán egy termékre nézve 
valamilyen káros helyzet kezelésére hivatottak. A Közösség nem követelte meg a vámokhoz 
hasonlóan a kizárólagos hatáskört a mennyiségi korlátozások esetében. A tagállamok által 
alkalmazott különböző mértékű korlátozások inkább káros hatást fejtenek ki. 1968-tól létezik 
a vámunió, 1975-től pedig a Közösség jogosult fellépni szerződési jogalanyként. A 
tagállamok hagyományos importkorlátozásai fennmaradtak továbbra is. A vámoknál a 
szerződéses, a mennyiségi korlátozások az autonóm kereskedelempolitika a jellemző a 
GATT rendelkezéseinek megfelelően. Az Unió a volt KGST államokkal, Japánnal és az 
OECD államokkal kötött kereskedelmi megállapodásaiban a kereskedelmileg érzékeny 
termékek vonatkozásában kötött szerződéseiben mindkét fél szektoriális önkorlátozást 
gyakorolt. De a mennyiségi jellegű importvédelmi intézkedések máig meghatározóak, például 
az USA esetében. 
Autonóm importrendszerek: a kívülálló országokkal szemben alkalmazandó autonóm 
importrendszerre vonatkozó közösségi jogszabályok: 
 A GATT – tag és azokkal egy tekintet alá eső piacgazdaságú országokból származó 

behozatalra, és  
 az állami kereskedelmet folytató országokból származó behozatalra más szabályok 

vonatkoznak. 
Kereskedelmi védintézkedések: az ide tartozó antidömping, és értékkiegyenlítő vámok, és 
az azonos hatású mennyiségi szabályozások, összhangban a GATT rendelkezéseivel. Ezek 
közjogi jellegű intézkedések. Az eljárások alárendelt viszonyban folynak, hivatalból vagy a 
közösségi termelők panaszára indulnak. Dömping: valamit rendes értékén alul árulnak. 
Szubvenció: az importált árucikk közvetlen/közvetett támogatásban részesül a fogadó, vagy 
az exportáló országban és ezért exportára alacsonyabb, mint rendes értéke. Feltétel mindkét 
esetben, hogy mindkét esetben az importár kárt okozzon egy iparágnak. Továbbá kulcskérdés 
a normál érték meghatározása, főszabályként összehasonlítják az exportárat és a hazai eladási 
árat. Dömpingvámot ritkábban alkalmaznak, inkább kötelezettségvállalásban (árra, vagy 
mennyiségre) merül ki a kényszerítés. 
Az Uniónak is tiszteletben kell tartania az export szabadságát, amit a GATT deklarál. 
 
 


