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TEMATIKA

febr. 12. Integrációtörténeti áttekintés

febr. 19. Az EU jogalanyisága, alapértékei, integrációs célkitűzések, tagság, Az EU 
hatáskörei

febr. 26. Az intézmények általános áttekintése; az Európai Tanács

márc. 5. A Tanács 

márc. 12. Az Európai Parlament

márc. 19. A Bizottság

márc. 26. Az Európai Unió Bírósága

ápr. 2. HÚSVÉT HÉTFŐ

ápr. 9. A monetáris politika intézményrendszere, az EU költségvetése, a Számvevőszék és az 
Európai Beruházási Bank

ápr. 16. Tanácsadó szervek és ügynökségek

ápr. 23. Jogalkotási és döntéshozatali eljárások

ápr. 30. MUNKASZÜNETI NAP 

máj. 7. Az uniós polgárság; Alapjogvédelem az EU-ban

máj. 14. Immunitás, felelősség; Tisztviselők és alkalmazottak az EU-ban-ZH



I. Az Európai Unió Bírósága



EUSZ 19. cikk

(1) Az Európai Unió Bírósága a Bíróságból, a 
Törvényszékből és különös hatáskörű 
törvényszékekből áll. Az Európai Unió Bírósága 
biztosítja a jog tiszteletben tartását a 
Szerződések értelmezése és alkalmazása során.

A tagállamok megteremtik azokat a jogorvoslati 
lehetőségeket, amelyek az uniós jog által 
szabályozott területeken a hatékony jogvédelem 
biztosításához szükségesek.



(2)A Bíróság tagállamonként egy-egy bíróból áll. Munkáját 
főtanácsnokok segítik.

A Törvényszék tagállamonként legalább egy bíróból áll.

A Bíróság bíráit és a főtanácsnokait, valamint a 
Törvényszék bíráit olyan személyek közül kell kiválasztani, 
akiknek függetlenségéhez nem férhet kétség, és akik 
megfelelnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
253. és 254. cikkében megállapított követelményeknek. A 
bírákat és főtanácsnokokat a tagállamok kormányai közös 
megegyezéssel hatéves időtartamra nevezik ki. 
Megbízatásuk megújítható.



Bíróság

EUMSZ 253. cikk

A Bíróság bíráit és főtanácsnokait olyan személyek közül 
választják ki, akiknek függetlenségéhez nem férhet 
kétség, és akik megfelelnek az országukban a legfelsőbb 
bírói tisztségekbe történő kinevezéshez szükséges 
feltételeknek, vagy akik elismert szakértelemmel 
rendelkező jogtudósok; a bírákat és a főtanácsnokokat a 
255. cikkben említett bizottsággal folytatott konzultációt 
követően a tagállamok kormányai közös megegyezéssel 
hatéves időtartamra nevezik ki.



Három évente a bírói és a főtanácsnoki kar részleges
megújítására kerül sor az Európai Unió Bíróságának
alapokmányában megállapított feltételek szerint.

A Bíróság elnökét a bírák maguk közül választják meg
hároméves időtartamra. Az elnök újraválasztható.

A távozó bírák és főtanácsnokok újra kinevezhetők.

A Bíróság kinevezi hivatalvezetőjét, és meghatározza a
tevékenységére vonatkozó szabályokat.

A Bíróság elfogadja eljárási szabályzatát. E szabályzat
elfogadásához a Tanács jóváhagyása szükséges.



Törvényszék

EUMSZ 254. cikk

A Törvényszék bíráinak számát az Európai Unió 
Bíróságának alapokmánya határozza meg. Az 
alapokmány előírhatja, hogy a Törvényszéket 
főtanácsnokok segítik.



A Törvényszék tagjait olyan személyek közül választják ki, 
akiknek függetlenségéhez nem férhet kétség, és akik 
megfelelnek a felsőbb bírói tisztségbe történő 
kinevezéshez szükséges alkalmassági feltételeknek. A 
bírákat a 255. cikkben említett bizottsággal folytatott 
konzultációt követően a tagállamok kormányai közös 
megegyezéssel hat éves időtartamra nevezik ki. A tagság 
háromévenként részlegesen megújul. A távozó tagok újra 
kinevezhetők.



A Törvényszék elnökét a bírák maguk közül választják
meg hároméves időtartamra. Az elnök újraválasztható.

A Törvényszék kinevezi hivatalvezetőjét, és megállapítja a
hivatalvezető tevékenységére vonatkozó szabályokat.

A Törvényszék a Bírósággal egyetértésben meghatározza
eljárási szabályzatát. E szabályzat elfogadásához a Tanács
jóváhagyása szükséges.

Ha az Európai Unió Bíróságának alapokmánya másként
nem rendelkezik, a Törvényszékre a Szerződéseknek a
Bíróságra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


