


Tervezett tematika 

• szeptember 4. Integrációtörténeti 

áttekintés 

• szeptember 11. Az EU jogalanyisága,, 

integrációs célkitűzések, alapértékei 

• szeptember 18. Az EU hatáskörei és a 

tagság   

• szeptember 25. Az intézmények 

általános áttekintése; az Európai 

Tanács  

• október 2. A Tanács  

• október 9. Az Európai Parlament  

• október 16. A Bizottság  

 

• október 23. A monetáris politika 

intézményrendszere, az EU 

költségvetése, a Számvevőszék és az 

Európai Beruházási Bank  

• október 30. Az Európai Unió 

Bírósága  

• november 6. Tanácsadó szervek és 

ügynökségek  

• november 13. Jogalkotási és 

döntéshozatali eljárások  

• november 20. Az uniós polgárság  

• november 27. Alapjogvédelem az 

EU-ban  

• december 4. Immunitás, felelősség 

• december 11. A KKBP jogi és 

intézményi keretei  

 



EU JOGALANYISÁGA 



Jogalanyiság dimenziói 

• Magánjogi jogalanyiság: 

- Tagállamok belső jogrendje alapján jogok és 

kötelezettségek alanya lehet szupranacionális 

szereplő 

• Integrációs jogalanyiság 

- EU-n belüli intézményi és szervi viszonyok 

szempontjából vett jogalanyiság 

• Nemzetközi jogalanyiság 

- Nemzetközi szervezetek és harmadik államok 

viszonyában vett jogalanyiság 

 



Szupranacionális jogalanyiság? 

• Euratom+ESZAK+EGK jogi személy 

• Fúziós Szerződéssel Közösségekként egyesíti 

– Costa-ENEL (EuB): jogi személyiséggel bíró, jogképes, 

nemzetközi képviseleti joggal bíró EK 

– ERTA (EuB): Közösség köthet nemzetközi szerződést 

olyan tárgykörben, amelynek belső aspektusának 

szabályozására felhatalmazta a Szerződés 

• Maastricht EU létrejön, de nem önálló jogalany 

• Lisszaboni Szerződéssel EU önálló jogalany, 

Euratom? 

 

  



Védőklauzula tagállamok felé 

LSz. Után is 

 

24. Nyilatkozat az Európai Unió jogi személyiségéről: 

A Konferencia megerősíti, hogy az a tény, hogy az 

Európai Unió jogi személyiséggel bír, semmilyen 

módon nem jogosítja fel az Uniót arra, hogy a 

tagállamok által a Szerződésekben ráruházott 

hatáskörökön kívül jogot alkosson vagy intézkedéseket 

tegyen. 

  

  



EU kiváltságai és mentességei 

Immunitások 

(7.) Jegyzőkönyv: az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről: 

• Unió helyiségei és épületei sérthetetlenek. Mentesek a házkutatás, 

igénybevétel, elkobzás és kisajátítás alól 

• Az Unió vagyona és követelései a Bíróság engedélye nélkül nem 

képezhetik kényszerítő közigazgatási vagy bírósági intézkedés tárgyát. 

• Az Unió, az Unió követelései, bevételei és egyéb vagyona mentesek 

mindenfajta közvetlen adó alól. 

• diplomácia védelem + speciális útiokmány 

• EP képviselőket + akkreditált diplomatákat + uniós tisztviselőket megillető 

mentességek 

– időbeli korlát tisztséghez kötődik 

– intézmények és szervek tág körére vonatkozik 

• Kötelezettség: együttműködni az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező 

hatóságaival. 

 



Hatáskörök III. - kategóriák 
Kizárólagos hatáskör 

Területi kompetenciák 

Vámunió 

Versenypolitika 

Monetáris politika 

Halászati politika 

Kereskedelempolitika 

Külső kompetenciák 

Jogalkotási 
rendelkezés alapján 

Belső hatáskörök 
gyakorlása 

Közös szabályokat 
érint 

Tagállami szabályozás 
csak EU felhatalmazás 
alapján, az uniós jog 

végrehajtására 

Megosztott hatáskör 

Előfoglalás alá eső 
területek 

Belső piac 

Fogyasztóvédelem 

Környezetvédelem 

Energiapolitika 

Szociálpolitika 

Regionális fejlesztés 

Előfoglalás alá nem 
eső területek 

K+F 

Fejlesztéspolitika és 
humanitárius segítség 

Támogató, 
összehangoló, 

kiegészítő hatáskör 

Speciális hatásköri 
szabályok 

Gazdaság-, szociál- és 
foglalkoztatáspolitika 

KKBP 


