
(7.) JEGYZŐKÖNYV 

AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS 
MENTESSÉGEIRŐL 

A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, 

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 343. cikkének és az Európai 
Atomenergia-közösséget (Euratom) létrehozó szerződés 191. cikkének megfelelően az Európai Uniót 
és az Euratomot a tagállamok területén megilletik a feladataik ellátásához szükséges kiváltságok és 
mentességek, 

MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben, amelyeket az Európai Unióról szóló szerződéshez, az 
Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó 
szerződéshez csatolnak: 

I. FEJEZET 

AZ EURÓPAI UNIÓ VAGYONA, INGATLANAI, KÖVETELÉSEI ÉS ÜGYLETEI 

1. cikk 

Az 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. 

2. cikk 

Az Unió irattárai sérthetetlenek. 

3. cikk 

Az Unió, az Unió követelései, bevételei és egyéb vagyona mentesek mindenfajta közvetlen adó alól. 

A tagállamok kormányai lehetőség szerint kötelesek megtenni a megfelelő intézkedéseket az ingó és 
ingatlan vagyontárgyak árában foglalt közvetett, illetve forgalmi adók összegének elengedése vagy 
visszatérítése érdekében mindazon esetekben, amikor az Unió hivatalos használatra jelentős összegű 
beszerzéseket hajt végre, amelyek ára ilyen jellegű adót tartalmaz. E rendelkezések alkalmazása 
azonban nem járhat az Unión belüli versenyt torzító hatással. 

Nem adható mentesség azon adók és egyéb közterhek alól, amelyek csupán közüzemi szolgáltatások 
díjának felelnek meg.

HU C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26.



4. cikk 

Az Unió a hivatali használatukra szánt árucikkek tekintetében mentességet élvez minden behozatali 
és kiviteli vám, valamint tilalom és korlátozás alól; az ilyen módon importált árucikkek sem 
ellenérték fejében, sem ingyenesen nem ruházhatók át annak az országnak a területén, ahová 
azokat importálták, kivéve ha ez az illető ország kormánya által jóváhagyott feltételek mellett 
történik. 

Az Unió saját kiadványai tekintetében szintén mentességet élvez minden kiviteli és behozatali vám, 
valamint tilalom és korlátozás alól. 

II. FEJEZET 

KAPCSOLATTARTÁS ÉS LAISSEZ-PASSER 

5. cikk 
(korábbi 6. cikk) 

Az Unió intézményei hivatalos kapcsolattartásuk és összes dokumentumuk továbbítása tekintetében 
valamennyi tagállam területén azt az elbánást élvezik, amelyben az illető állam a diplomáciai 
képviseleteket részesíti. 

Az Unió intézményeinek hivatalos levelezése és egyéb hivatalos közlései nem cenzúrázhatók. 

6. cikk 
(korábbi 7. cikk) 

Az uniós intézmények elnökei az uniós intézmények tagjai és alkalmazottai részére a Tanács által 
egyszerű többséggel előírt formájú útiokmányt (laissez-passer) állíthatnak ki, amelyet a tagállamok 
hatóságai érvényes útiokmányként fogadnak el. Ezt az útiokmányt az Unió tisztviselőinek 
személyzeti szabályzatában és az egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben 
megállapított előírásoknak megfelelően a tisztviselők és egyéb alkalmazottak részére állítják ki. 

A Bizottság megállapodásokat köthet annak érdekében, hogy ezeket az útiokmányokat harmadik 
államok területén is érvényes útiokmányként ismerjék el. 

III. FEJEZET 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAI 

7. cikk 
(korábbi 8. cikk) 

Az Európai Parlament üléseinek helyszínére utazó, illetve onnan visszautazó Európai parlamenti 
tagok szabad mozgására vonatkozóan semmilyen igazgatási vagy egyéb korlátozás nem 
alkalmazható.
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Az Európai Parlament tagjai a vám- és devizaellenőrzést illetően: 

a) saját kormányuk részéről ugyanazokban a könnyítésekben részesülnek, mint az ideiglenes 
hivatalos kiküldetésben külföldre utazó magas rangú tisztviselők, 

b) a többi tagállam kormánya részéről ugyanazokban a könnyítésekben részesülnek, mint a külföldi 
kormányok ideiglenes hivatalos kiküldetésben lévő képviselői. 

8. cikk 
(korábbi 9. cikk) 

A feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt az Európai Parlament 
tagjai ellen nem folytatható vizsgálat, nem vehetők őrizetbe, és nem vonhatók bírósági eljárás alá. 

9. cikk 
(korábbi 10. cikk) 

Az Európai Parlament ülésszakainak ideje alatt, az Európai Parlament tagjai: 

a) saját államuk területén a parlamentjük tagjaira vonatkozó mentességet élvezik, 

b) a többi tagállam területén mentességet élveznek mindenfajta őrizetbe vételre és bírósági eljárásra 
vonatkozó intézkedés alól. 

A mentesség akkor is megilleti a tagokat, amikor az Európai Parlament üléseinek helyére utaznak, 
illetve onnan visszatérnek. 

Nem lehet hivatkozni a mentességre olyan esetben, amikor valamely tagot bűncselekmény 
elkövetésében tetten érnek, továbbá a mentesség nem akadályozhatja meg az Európai Parlamentet 
azon jogának gyakorlásában, hogy valamely tagjának mentességét felfüggessze. 

IV. FEJEZET 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEINEK MUNKÁJÁBAN RÉSZT VEVŐ TAGÁLLAMI KÉPVISELŐK 

10. cikk 
(korábbi 11. cikk) 

Az uniós intézmények munkájában részt vevő tagállami képviselők, valamint az ő tanácsadóik és 
szakértőik feladataik ellátása, valamint az ülések helyére történő utazás és az onnan történő 
visszatérés során a szokásos kiváltságokat, mentességeket és könnyítéseket élvezik. 

Ezt a cikket az Unió tanácsadó szerveinek tagjaira is alkalmazni kell.
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V. FEJEZET 

AZ EURÓPAI UNIÓ TISZTVISELŐI ÉS EGYÉB ALKALMAZOTTAI 

11. cikk 
(korábbi 12. cikk) 

Az egyes tagállamok területén az Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai állampolgárságuktól 
függetlenül: 

a) a szerződéseknek az egyfelől a tisztviselők és egyéb alkalmazottak az Unióval szemben fennálló 
felelősségével kapcsolatos szabályokra vonatkozó rendelkezéseire, másfelől az Európai Unió 
Bíróságának az Unió, valamint az uniós tisztviselők és egyéb alkalmazottak közötti jogvitákkal 
kapcsolatos hatáskörére vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel, hivatalos minőségükben 
végrehajtott cselekedeteik tekintetében, szóbeli vagy írásbeli megnyilatkozásaikat is beleértve, 
mentességet élveznek a bírósági eljárások alól. Ez a mentesség hivataluk megszűnését követően 
is megilleti őket, 

b) házastársaikat és eltartott családtagjaikat is beleértve nem tartoznak a bevándorlási korlátozások, 
illetve a külföldiek nyilvántartására vonatkozó szabályok hatálya alá, 

c) a valuta- és devizaszabályozást illetően ugyanazokat a könnyítéseket élvezik, mint amelyek a 
nemzetközi szervezetek tisztviselőit általában megilletik, 

d) az első alkalommal, amikor az adott országban elfoglalják hivatalukat, vámmentesen hozhatják be 
saját berendezési tárgyaikat és személyes használati tárgyaikat, továbbá hivataluk megszűnésekor 
az adott országból vámmentesen vihetik ki berendezési tárgyaikat és személyes használati 
tárgyaikat, mindkét esetben azon ország kormánya által szükségesnek ítélt feltételeknek 
megfelelően, amelyben ezt a jogot gyakorolják, 

e) vámmentesen hozhatnak be egy saját személyes használatukra szolgáló gépkocsit, amelyet a 
legutolsó tartózkodási helyük vagy az állampolgárságuk szerinti országban, az ezen ország 
belső piacán érvényes feltételek mellett szereztek meg, illetve azt vámmentesen újra kivihetik, 
mindkét esetben az érintett állam kormánya által szükségesnek ítélt feltételeknek megfelelően. 

12. cikk 
(korábbi 13. cikk) 

Az Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai az Unió által számukra fizetett illetmények, bérek és 
járandóságok után kötelesek adót fizetni az Unió javára az Európai Parlament és a Tanács által rendes 
jogalkotási eljárás keretében, az érintett intézményekkel folytatott konzultációt követően elfogadott 
rendeletekben meghatározott feltételeknek és eljárásnak megfelelően. 

Az Unió által számukra kifizetett illetmények, bérek és járandóságok tekintetében nemzeti 
adókötelezettség alól mentességet élveznek.
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13. cikk 
(korábbi 14. cikk) 

A jövedelemadó, a vagyonadó és az örökösödési adó alkalmazásakor, valamint az Unió tagállamai 
között a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozóan kötött egyezmények alkalmazásakor az Unió 
azon tisztviselőit és egyéb alkalmazottait, akik — kizárólag az Unió szolgálatában végzett 
feladataik ellátása miatt — az Unió szolgálatába történő belépéskor az adózás szempontjából 
lakóhelyük szerinti országon kívüli tagállam területére helyezik át tartózkodási helyüket, mind a 
tényleges tartózkodási helyük szerinti országban, mind az adózás szempontjából lakóhelyük 
szerinti országban úgy kezelik, mintha ez utóbbi országban tartanák fent lakóhelyüket, 
amennyiben ez az ország tagja az Uniónak. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a házastársakra is, 
amennyiben ez utóbbiak nem végeznek külön kereső tevékenységet, illetve az e cikkben említett 
személyek által eltartott és az ő gondozásuk alatt álló gyermekekre is. 

Az előző bekezdésben említett személyeknek a tartózkodásuk szerinti országban található ingó 
vagyona ebben az országban mentességet élvez az örökösödési adó alól; az adó megállapítása 
céljából az ilyen tulajdont úgy kell tekinteni, mintha az adózás szempontjából lakóhely szerinti 
országban volna található, figyelemmel harmadik országok jogaira, valamint a kettős adóztatásra 
vonatkozó nemzetközi egyezmények rendelkezéseinek lehetséges alkalmazására is. 

E cikk rendelkezéseinek alkalmazásakor a kizárólag egyéb nemzetközi szervezetek szolgálatában 
végzett feladatok ellátása érdekében megszerzett lakóhelyek nem vehetők figyelembe. 

14. cikk 
(korábbi 15. cikk) 

Az Európai Parlament és a Tanács az érintett intézményekkel folytatott konzultációt követően rendes 
jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben meghatározza az Unió tisztviselői és egyéb 
alkalmazottai szociális biztonsági juttatásainak rendszerét. 

15. cikk 
(korábbi 16. cikk) 

Az Európai Parlament és a Tanács az érintett intézményekkel folytatott konzultációt követően rendes 
jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben meghatározza az uniós tisztviselők és egyéb 
alkalmazottak azon kategóriáit, akikre a 11. cikket, a 12. cikk második bekezdését és a 13. cikket 
részben vagy egészben alkalmazni kell. 

Az e kategóriákba tartozó tisztviselők és egyéb alkalmazottak nevét, besorolását és címét időről időre 
továbbítani kell a tagállamok kormányainak.
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VI. FEJEZET 

A HARMADIK ORSZÁGOK EURÓPAI UNIÓHOZ AKKREDITÁLT KÉPVISELETEINEK KIVÁLTSÁGAI 
ÉS MENTESSÉGEI 

16. cikk 
(korábbi 17. cikk) 

Az a tagállam, amelynek területén az Unió székhelye található, a harmadik országoknak az Unióhoz 
akkreditált képviseletei számára a szokásos diplomáciai mentességeket és kiváltságokat biztosítja. 

VII. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

17. cikk 
(korábbi 18. cikk) 

Az Unió tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak kizárólag az Unió érdekében lehet különféle 
kiváltságokat, mentességeket és könnyítéseket adni. 

Valamennyi uniós intézmény köteles visszavonni az egyes tisztviselői vagy egyéb alkalmazottai 
részére biztosított mentességet olyan esetben, amikor az illető intézmény megítélése szerint a 
mentesség visszavonása nem ellentétes az Unió érdekével. 

18. cikk 
(korábbi 19. cikk) 

Az uniós intézmények e jegyzőkönyv alkalmazása érdekében kötelesek együttműködni az érintett 
tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival. 

19. cikk 
(korábbi 20. cikk) 

A 11–14. és a 17. cikket az Európai tanács elnökére is alkalmazni kell. 

Az említett cikkeket a Bizottság tagjaira is alkalmazni kell. 

20. cikk 
(korábbi 21. cikk) 

A 11–14. és a 17. cikket alkalmazni kell az Európai Unió Bíróságának bíráira, főtanácsnokaira, 
hivatalvezetőjére, valamint segédelőadóira; ez a rendelkezés az Európai Unió Bíróságának 
alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 3. cikkének a bírák bírósági eljárások alóli mentességére 
vonatkozó rendelkezéseit nem érinti.
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