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Működési alapelvek 

• Közvetlen végrehajtás (saját szervezet + saját 

személyzet) 

– EUMSz. 298. cikk: Feladataik ellátása során az 

Unió intézményei, szervei és hivatalai egy 

nyitott, hatékony és független európai 

igazgatásra támaszkodnak 

– Ugyanezt tartalmazza a Közszolgálati Statútum 

is, mint személyzetpolitikai követelmény: 11. 

cikke szerint tárgyilagos, pártatlan, Unióhoz 

való hűség kötelezettsége mellett  



Közvetlen végrehajtás  

eljárási keretei 

• Fejlődési fokozatok eljárási téren: 

1. Ágazati kodifikáció (pl. versenyjog) 

2. Részleges kodifikáció (pl. transzparencia 

rendelet) 

3. Egységes hatósági kódex lehetősége? (pl. 

ReNEUAL) 

 



Jogfejlődés útja eljárási 

garanciáknál 

EuB esetjog 

• Eljárási jogosultságok és garanciák elismerése 
a bírói esetjogban  

Másodlagos 

jogforrások  

• Eljárási jogosultságok és garanciák elismerése 
a másodlagos jogforrásokban 

Elsődleges 
jogforrások 

• Eljárási jogosultságok és garanciák elismerése 
az elsődleges jogforrásokban 

• Egységes hatósági eljárás kódex felé? 



Ágazati kodifikáció 

1. Ágazati kodifikáció (pl. versenyjog) 

• Kiindulópontja eljárási jogvédelemnek  

• Ágazati kötődésű EuB ítéletek mondták ki 

alapvető eljárási garanciákat  

– Meghallgatás joga (TransMarine) 

– Iratbetekintés  

– Indokolási kötelezettség (Sytraval) 

• Utóbb ezeket elismerte az ágazatai jogalkotó 

másodlagos jogforrások  

 



Részleges kodifikáció 

1. Részleges kodifikáció (pl. transzparencia 

rendelet) 

- Egy adott eljárási jogosultságot és/vagy 

garanciát rendez uniós jog által lefedett körben 

(nem ágazat-specifikus) 

- Általános elfogadása másodlagos 

jogforrásokban 



Megfelelő ügyintézéshez való 

jog 
• Célja:  Helyes hivatali magatartás általános követelményit összefogó 

gyűjtőfogalom (több jogosultságot fog egybe), amely az Alapjogi Charta 

részévé lett  

• Szabályozása:  

• Alapjogi Charta ma már+ EUB esetjoga + Európai Tanács Miniszteri 

Bizottságának 2007/7. sz. ajánlása a jó közigazgatásról 

• Tartalma:  

részrehajlás nélküli + tisztességes ügyintézés +ésszerű határidőn belüli 

ügyintézés 

1. meghallgatáshoz való jog 

2. iratbetekintés 

3. indokolási kötelezettség 

4. EU intézményei és alkalmazottai által okozott károkért való felelősség 

5. Nyelvhasználat joga 

• Jellemzők: 

– Alapjogi Charta 51. cikke alapján tagállami közigazgatási eljárások 

követelményeire egyfajta „túlcsordulási hatása” lehet 

– gyűjtőfogalom jellege miatt e jog önmagában nem kikényszeríthető   

 



Uniós hatósági eljárási kódex 

felé? 

1. Helyes hivatali magatartás EU Ombudsmani 

kódexe 

2. Európai Tanács Miniszteri Bizottságának 2007/7. sz. 

ajánlása 

3. RENEUAL Modellszabályok  

4. 2 db EP állásfoglalás (2010 és 2016) 


