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Az Európai Unió politikai intézményrendszere 
 
 
1. feladat 
A feladat az Európai Unió intézményeire vonatkozik. Az alábbi linkeken található 
információkból gyűjtsd ki a táblázatban szereplő intézményekre vonatkozó 
adatokat!  
Az EU intézményei és egyéb szervei  

 
Intézményrendszer  

 feladatkör tagok ülések 
helye 

ülések 
ideje 

döntéshozatal 
módja 

Európai 
Bíróság  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• felülvizsgálja 
az Európai 
Unió intéz-
ményei intéz-
kedéseinek 
jogszerűsé-
gét 

• gondoskodik 
arról, hogy a 
tagállamok 
teljesítsék a 
kötelezett-
ségeiket 

• a nemzeti 
bíróságok 
kérelmére 
értelmezi az 
uniós jogot 

• tagálla-
monként 
egy, azaz 
huszon-
nyolc bírót 
és nyolc 
főtanács-
nokot 
neveznek 
ki hat évre 

• Luxem-
bourg 

• folya-
mato-
san 

• ítéleteit 
többségi 
szavazás-
sal hozza 

Szám-
vevő-
szék 
 
 
 
 
 
 
 

• éves jelen-
tést nyújt be 
az Európai 
Parlament-
nek és a ta-
nácsnak az 
előző pénz-
ügyi évről 
(éves mente-
sítés)  

• tagálla-
monként 
egy, azaz 
huszon-
nyolc tagot 
a tanács 
nevez ki 
hatéves 
időtartam-
ra 

• Luxem-
bourg 

• folya-
mato-
san 

• döntéseit 
többségi 
szavazás-
sal hozza 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_hu.htm�
http://www.euvonal.hu/index.php?op=tenyek_intezmenyrendszer�
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• véleményt ad 
az EU pénz-
ügyi jogsza-
bályairól és 
arról, hogy 
milyen mó-
don lehet 
hozzájárulni 
az EU csalás 
elleni küzdel-
méhez 

• az ellenőrök 
gyakran vé-
geznek ellen-
őrzést az uni-
ós intézmé-
nyekben és 
az uniós for-
rásokkal gaz-
dálkodó tag-
államokban, 
országokban 

Európai 
Köz-
ponti 
Bank 
Kor-
mány-
zótaná-
csa 
 
 
 
 
 
 
 

• az eurórend-
szerre ruhá-
zott felada-
tok ellátásá-
hoz szüksé-
ges iránymu-
tatások és 
határozatok 
elfogadása  

• az euróöve-
zet monetá-
ris politikájá-
nak kialakítá-
sa (ide tar-
toznak a mo-
netáris célok-
ra, az irány-
adó kamatok-
ra és az euró-
rendszerben 
a jegybanki 

• munkájá-
ban a valu-
taunióban 
teljes mér-
tékben 
résztvevő 
tagállamok 
jegybank-
jainak el-
nökei és a 
bank igaz-
gatótaná-
csának 
tagjai 
vesznek 
részt 

• Frank-
furt 

• havont
a két-
szer 
ülése-
zik 

• többségi 
szavazás-
sal dönt 
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tartalékkép-
zésre vonat-
kozó dönté-
sek, továbbá 
a végrehajtá-
sukhoz szük-
séges irány-
mutatások 
meghatáro-
zása) 

Európai 
Beru-
házási 
Bank 
Kor-
mány-
zóta-
nácsa 
 
 
 
 
 
 

• feladata a hi-
telpolitikai 
irányvonal ki-
dolgozása, a 
szervezet 
éves jelenté-
sének és mér-
legének jóvá-
hagyása, a 
tőkeemelés-
ről szóló dön-
tések meg-
hozatala és a 
tisztviselők 
kinevezése 

• a 28 tag-
állam 
pénzügy-
miniszte-
reiből áll 

• Luxem-
bourg 

nincs adat 
a forrá-
sokban 

• többségi 
szavazás-
sal dönt 

Európai 
Gazda-
sági és 
Szociá-
lis Bi-
zottság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• az európai 
szakszerve-
zetek, a mun-
kaadók, a 
mezőgazda-
sági termelők 
a bizottságon 
keresztül 
véleményt 
nyilváníthat-
nak az uniós 
jogalkotási 
javaslatokról 

• A bizottság 
által kialakí-
tott vélemény 
nem kötelező 
erejű 

• 353 tagja 
van, őket a 
nemzeti 
kormányok 
jelölik, és 
az Európai 
Unió Taná-
csa nevezi 
ki ötéves 
időtartam-
ra 

• Brüsszel • évente 
10 ple-
náris 
ülést 
hívnak 
össze, 
de en-
nél sű-
rűbben 
tarta-
nak 
szek-
ció-
ülése-
ket 

• többségi 
szavazás-
sal dönt 
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Régiók 
Bizott-
sága 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• feladata az 
uniós jogsza-
bályokkal 
kapcsolatos 
helyi és regi-
onális állás-
pontokat 
érvényesítse  

• a helyi és a 
regionális ön-
kormányzato-
kat érintő (pl. 
foglalkozta-
táspolitikai, 
környezetvé-
delmi, okta-
táspolitikai, 
közegészség-
ügyi) uniós 
szintű dön-
téshozatal 
előtt a bizott-
ság, a tanács 
és a Parla-
ment köteles 
konzultálni a 
Régiók 
Bizottságával 

• 353 tagja 
(és ugyan-
ennyi pót-
tagja) van, 
akik az EU 
28 tagálla-
mát képvi-
selik öté-
ves időtar-
tamra 

• Brüsszel • évente 
öt ple-
náris 
ülést 
tart, a 
szak-
politi-
kát 
meg-
határo-
zó 
szerve-
zetek 
gyak-
rabban 
ülésez-
nek 

• többségi 
szavazás-
sal dönt 

 
 
2. feladat 
A feladat az Európai Unió jövőjével kapcsolatos. A források és saját ismereteid 
segítségével gyűjtsd össze az átszervezés melletti és elleni érveket! Törekedj arra, 
hogy írj 3–5 érvet mindkét megközelítéshez!  
 
 Az Európai Unió megerősödését 

jelenti az átszervezés: 
Az Európai Unió gyengülését, végső 
esetben a szétesését jelenti az 
átszervezés: 

1 a gazdasági válságok leküzdésé-
ben az európai egység elmé-
lyítése jelentős segítséget adhat 

az uniós és a tagállami gazdasági 
célok jelentősen különbözhetnek, 
olykor ellent is mondanak egymásnak 
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2 a más nagyhatalmaktól (USA, 
Kína) való függés csökkentését, 
a szuverenitás megőrzését 
jobban garantálja egy erősebb 
európai összefogás 

a tagállamok közötti viták jelentős 
széthúzó erőt jelentenek, hiszen túl 
nagy lemondást kívánnak meg az 
erősebb gazdaságú hatalmaktól. 
Például a nettó befizető országok 
lakossága a válság idején nem érti, 
miért az EU-ba küldik az egyre több 
pénzt, miért nem a tagállami célokat 
támogatják belőle 

3 a globalizáció miatt elengedhe-
tetlenül fontos, hogy Európa még 
egységesebb legyen 

az egyre erőteljesebben megjelenő 
globális problémákra az unió képtelen 
kellően adekvát válaszokat adni, ez a 
tehetetlenségét mutatja 

4 az integráció elmélyítése a 
demokrácia megerősítését is 
célozza 

a politikai intézményrendszerek 
működtetése az államok belügye 

5 a gazdasági unió alapfeltétele a 
szorosabb politikai unió 
létrehozása 

 

 


