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Uniós polgárság 
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Tartózkodás és 

szabad mozgás joga 

Konzuli védelemhez való jog 

harmadik államokban 

Petíciós jog 

Ombudsmanhoz 

fordulás joga 

Aktív és 

passzív 

választójog 



II. rész: Az uniós polgárok védelme a Lisszaboni 

Szerződést megelőzően 
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Az uniós polgárok védelme a Lisszaboni 

Szerződést megelőző időszakban 
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az Európai Unió 

Tanácsának 95/553/EK 

határozata az Európai Unió 

polgárainak 

diplomáciai és konzuli 

képviseletek általi 

védelméről 

 

(96/409/KKBP határozat -

ideiglenes úti okmányról) Cselekvési terv 

2007-2009 

Zöld könyv 

„Guidelines on consular 

protection of EU 

Citizens in third 

countries”  

Reinforcing the European 

Union’s 

emergency and crisis 

response capacities” 



III. rész: A Lisszaboni szerződés változtatásai 
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Az uniós polgárok konzuli védelme a Lisszaboni 

Szerződést követően 
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EUMSZ 23. cikk-

konzuli védelem 



Az uniós konzuli védelem feltételei 
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Hol: Olyan harmadik ország területén, ahol az állampolgársága 

Mikor: ha állampolgársága szerinti tagállam nem rendelkezik 

 képviselettel 

Mit: jogosult bármely tagállam diplomáciai vagy konzuli hatóságainak 

védelmét igénybe venni ugyanolyan feltételekkel, mint az adott 

tagállam állampolgárai. 

Milyen esetekben: 

letartóztatás vagy fogva tartás; 

 baleset vagy súlyos betegség; 

 a polgár által elszenvedett erőszakos cselekmény; 

 haláleset; 

 a rászoruló polgárnak nyújtott segítség, vagy 

 hazatelepítés esetén járó segítségre. 
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Konzuli együttműködési lehetőségek a 

tagállamok között 
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1. Lead State koncepció: vezető állam 

„Az adott harmadik országban diplomáciai 

képviselettel rendelkező azon egy vagy több 

tagállam, amely vagy amelyek a képviselettel nem 

rendelkező polgároknak válsághelyzetben nyújtandó 

támogatás koordinálásáért és irányításáért felel vagy 

felelnek.” 

Feladat: segítség koordinálása önkéntes alapon 

 

2. Közös hivatalok-Európai Unió Polgári védelmi 

mechanizmusa →európai konzulátusok 

 

3. Bizottság küldöttségei 

 

4. Európai Külügyi Szolgálat→ koordinációs és 

együttműködési feladatok különös tekintettel a 

válsághelyzetek kezelésére 
 



V. rész: A 2015/637 irányelv az uniós konzuli 

védelemről-fejlemények 
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2015/637 irányelv a harmadik országokban 

képviselettel nem rendelkező uniós polgárok konzuli 

védelmét elősegítő koordinációs és együttműködési 

intézkedésekről 
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1. nem egységes uniós 

konzuli védelem 
 

2.családtagok számára is 

ugyanolyan feltételekkel 

3.feladatmegosztás a képviselettel 

rendelkező vagy nem rendelkező 

államok, valamint az Európai Unió 

küldöttsége között. 

4. Pénzügyi terhek megosztása 

5.Államok beleegyezésének 

kérdése 



Kérdéssor 
1. Jellemezze az uniós polgárok védelmét harmadik államokban a 

Lisszaboni Szerződést megelőző időszakban! 

2. Milyen újításokat hozott az 2015/637 irányelv a konzuli   

védelem területén? 

3. Milyen együttműködési lehetőségek vannak a tagállamok 

között konzuli területen? 

4.  Mi a Lead State elmélet? 

5. Milyen mértékű védelemre jogosult az uniós polgár harmadik 

államokban? 

6.  Milyen esetekben jogosult az uniós polgár védelemre? 

7.  Miképp közreműködik az Európai Külügyi Szolgálat az uniós 

polgárok védelmében? 
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Az olvasóleckében használt képek és ábrák 

online nyilvánosan hozzáférhetőek a google  

rendszerében. 
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