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A regionális politika eszközei 

• Pénzügyi ösztönzők (tőkejuttatások, költségvetési támogatás, 
kedvezményes hitelkonstrukciók, kamatkedvezmények, 
adókedvezmények, gyorsított értékcsökkenési leírás, munkaerő-
mobilitási és -átképzési támogatások) 

• Központi szabályozás (területileg körülhatárolt fejlesztési korlátozás, 
tevékenységek visszafejlesztése, áttelepítése, területi tervezés és 
programozás, állami tulajdonú vállalatok alapítása, állami 
megrendelések preferálása, az állami intézményrendszer 
decentralizálása, növekedési pólusok, fejlesztési területek kijelölése) 

• Infrastrukturális beruházások (a gazdaságfejlesztés kedvező 
környezetének komplex alakítása: energetikai rendszer, vízellátás, 
közlekedési hálózat, ipari parkok, kutatási-fejlesztési kapacitás, 
szakemberképzés, pénzügyi-, gazdasági- és piaci szolgáltatások 
fejlesztése)  

 

 



EU (regionális politika) intézmény rendszere 

Az EU intézményei vázlatosan meghatározott kompetenciakörökkel felruházottak, nem 
rendelkeznek precízen meghatározott feladat- és hatáskörökkel.  

Az intézmények hatásköre a gyakorlatban alakul ki, és részük informális marad, más 
részük a Római Szerződés részévé válik. 

Egyes intézmények kormányközi, míg mások nemzetek feletti jelleggel működnek. 

EU-s szerződések alapján a tagállamok nemzeti szuverenitásuk egy részét olyan közös 
intézményekre ruházzák át, melyek nem csak a nemzeti, hanem a közösségi érdekeket is 
képviselik.  

Az EU egyedülálló intézményi struktúrával rendelkezik: 

•  A tagállamok és az EU vezetői az Európai Tanács keretében határozzák meg az átfogó 
uniós prioritásokat. 

• A Európai Parlament közvetlenül megválasztott képviselői az európai állampolgárokat 
képviselik. 

• Az EU egészének érdekeit az Európai Bizottság képviseli, amelynek tagjait a tagállami 
kormányok nevezik ki. 

• A tagállami kormányok érdekképviseleti intézménye az Európai Unió Tanácsa. 

 

 

 



Irányvonal kijelölése - Európai Tanács 

• Az Európai Tanács határozza meg az EU tevékenységének általános politikai 
irányvonalát – de nincs hatásköre jogszabályok elfogadására. Legfontosabb 
(jogi!!!) döntéshozatali szerv, elsődleges, de nem kizárólagos jogalkotó. Illetve 
meghatározza a költségvetést. 

• A Tanács tagjai– az Európai Bizottság elnöke, valamint az uniós tagországok 
állam- és kormányfői – az Európai Tanács elnöke irányítása mellett félévente 
legalább kétszer üléseznek, minden alkalommal néhány napig, habár az elnök 
szükség esetén rendkívüli ülést is összehívhat.  

• Az ülésekre rendszerint Brüsszelben kerül sor. Az Európai Tanács maga 
választja meg az elnököt két és fél éves időtartamra; ő látja el az Unió külső 
képviseletét is - a Külügyi és Biztonságpolitikai Főképviselő mellett 

• Az Európai Tanács ülései tulajdonképpen csúcstalálkozók, ahol az uniós 
vezetők az átfogó politikai prioritásokkal és a fontosabb kezdeményezésekkel 
kapcsolatban hoznak döntéseket.   

 

 



Európai Tanács 

Az Európai Tanács szerepe kettős: 

• egyrészt az EU általános szakpolitikai irányvonalainak és prioritásainak 
a meghatározása az egyik szerepe,  

• másik szerepe pedig olyan bonyolult vagy kényes ügyek megvitatása, 
amelyeket a kormányközi együttműködés alacsonyabb szintjén nem 
lehet megoldani. 

Az Európai Tanács konszenzussal hozza meg döntéseit, kivéve, ha a 
Szerződés másképpen határoz. Egyes esetekben egyhangúlag eljárva vagy 
minősített többséggel határoz, a Szerződés előírásainak megfelelően. 

 Az Európai Tanács feladata: 

• stratégiai döntések meghozatala,  

• kompromisszumcsomagok,  

• valamint általános politikai elvek elfogadása.   

 

 



Jogalkotás 

Az uniós jogalkotás három intézmény feladata. Ezek: 

• Az Európai Unió polgárai által közvetlenül megválasztott és őket 
képviselő Európai Parlament. 

• Az Európai Unió Tanácsa, amely az egyes tagállamok kormányait 
képviseli. A Tanács elnökségét felváltva tölti be egy-egy tagállam. 

• Az EU egészének érdekeit képviselő Európai Bizottság. 

E három intézmény a rendes jogalkotási eljárás keretében fogadja el az 
Unió-szerte alkalmazandó szakpolitikákat és jogszabályokat. Az alapelv 
az, hogy a Bizottság új jogszabályokat javasol és a Parlament, valamint a 
Tanács elfogadja őket. A végrehajtásért a Bizottság és a tagállamok 
felelnek. A jogszabályok megfelelő alkalmazásának és végrehajtásának 
biztosítása a Bizottság feladata.  

 

 



Európai Bizottság 

• Az Európai Bizottság az Európai Unió egyik legfontosabb intézménye. Az EU egészének 
érdekeit képviseli és támogatja. Új európai jogszabályokra vonatkozó javaslatokat 
szövegez. Az uniós politikák végrehajtásával és az uniós források elköltésével kapcsolatos 
mindennapi feladatokat irányítja.  

• Az Európai Unió "kormányának" is szokták nevezni, mert feladata, hogy javaslatokat 
tegyen új jogszabályok megalkotására, végrehajtsa az Európai Tanács által hozott 
döntéseket és figyeljen arra, hogy a tagországok betartják-e a közös szabályozásokat. 

• Az egyes uniós tagállamokból kinevezett 28 biztos ötéves hivatali ideje alatt a Bizottság 
politikai vezetését látja el. Minden biztos az elnök által meghatározott, saját szakpolitikai 
területért felelős. A Bizottság szervezete főigazgatóságokra és szolgálatokra tagolódik. A 
főigazgatóságok a szaktárcákhoz hasonlítanak, amelyekben az EU közös politikáinak 
(mezőgazdaság, környezetvédelem, regionális politika, energiaipar stb.) kidolgozása 
történik. 

• Az elnököt az Európai Tanács nevezi ki. Szintén a Tanács nevezi ki a többi biztost is, a 
kinevezett elnökkel egyetértésben. A biztosok és az elnök kinevezését az Európai 
Parlamentnek jóvá kell hagynia. Hivatali idejük alatt elszámoltathatóak a Parlament felé, 
amely egyedül jogosult a Bizottság feloszlatására. A Nizzai Szerződés az egy ország - egy 
biztos elv alapján minden tagállamnak egy biztos delegálását engedélyezi. 



Európai Bizottság 

Az alábbi tevékenységek útján felügyeli és hajtja végre az uniós szakpolitikákat: 
• új jogszabályokra vonatkozó javaslatok benyújtása a Parlamentnek és a Tanácsnak 
• az EU költségvetésének az irányítása és a finanszírozás elosztása 
• az uniós jogszabályok végrehajtása (a Bírósággal együtt) 
• az EU nemzetközi képviselete, például az EU és más országok közötti megállapodásokra 

vonatkozó tárgyalások lebonyolítása. 
 

Összefoglalva: 
• székhelye Brüsszelben van 
• A Bizottság az EU egészének érdekeit képviseli és támogatja 
• a legfőbb végrehajtó testület - Felelős a Tanács döntéseinek végrehajtásáért 
• törvényjavaslatokat készít és terjeszt elő 
• gondoskodik a törvények végrehajtásáról is 
• Gyakorlatilag az EU kormánya - kormányoktól elvileg teljesen független, szupranacionális 

(nemzetek feletti), kizárólag közösségi érdekeket vesz figyelembe 
• Szerepe van az EU költségvetése előzetes tervezetének kidolgozásában is 
• Felügyeli az uniós jog alkalmazását, gondoskodik arról, hogy az uniós jog címzettjei 

betartsák a Szerződésekből és jogi aktusokból eredő kötelezettségeiket. 



Európai Bizottság 

A Bizottság hatáskörei: 

• Kezdeményező szerep: A Bizottság a döntés-előkészítés legfontosabb intézménye az EU-
ban. A Tanács és az Európai Parlament az esetek többségében kizárólag bizottsági 
előterjesztés alapján hozhat közösségi jogszabályokat. Ami a javaslattételt illeti, a Bizottság 
tulajdonképpen monopóliummal rendelkezik. Javaslatait a döntéshozatali eljárás bármely 
szakaszában visszavonhatja, ha úgy ítéli meg, hogy a tervezet a tanácsi és a parlamenti 
egyeztetések során nem a kívánt irányban fejlődik tovább. A Bizottság, még ha nem is 
jogalkotó intézmény, így tudja érvényesíteni a Közösségi érdekeket a partikuláris 
érdekekkel szemben. 

• A szerződések őre: A Bizottság, mint az alapszerződések és a közösségi jog őre, felügyeli, 
hogy a Tanács által elfogadott rendeleteket és irányelveket megfelelő módon hajtsák végre a 
tagállamokban. Amennyiben jogszabálysértést tapasztal, akkor először felszólítja a 
„vétkezőt” a jogszabálysértés beszüntetésére, végső esetben pedig pert kezdeményez ellene 
az Európai Bíróság előtt. 

• Végrehajtás: A Bizottság végrehajtási hatásköre a közösségi programok megvalósítására, az 
uniós költségvetés kezelésére, illetve az EU külképviseletének ellátására korlátozódik. A 
közösségi jogszabályok végrehajtásának kötelezettsége ugyanis mindenekelőtt a 
tagállamokat terheli. 



A Tanács - Európai Unió Tanácsa 

• A Tanács (más néven az Európai Unió Tanácsa, vagy korábbi nevén a 
Miniszterek Tanácsa) az unió változó összetételben ülésező, kormányközi 
alapon működő döntéshozó-jogalkotó szerve.  

• Az EU Tanácsa néven ismert intézmény keretében az egyes uniós országok 
miniszterei üléseznek jogszabályok elfogadása és a szakpolitikák 
összehangolása céljából. 

• A Tanácsnak nincsenek állandó tagjai. A tagállamok a Tanács minden egyes 
ülésére a megvitatandó szakpolitikai területért felelős miniszterüket küldik. A 
környezetvédelmi ügyekkel foglalkozó üléseken (az ún. Környezetvédelmi 
Tanácsban) például a tagállamok környezetvédelmi miniszterei vesznek részt. 

• A külügyminiszteri összetételben ülésező Tanácsnak állandó elnöke van: az EU 
kül- és biztonságpolitikai főképviselője. A Tanács összes többi ülésén az EU 
soros elnökségét betöltő országnak az a minisztere elnököl, aki az ülés tárgyát 
képező szakpolitikai területért felelős. 

 

 

 



A Tanács - Európai Unió Tanácsa 

Az intézmény tevékenysége: 

• uniós jogszabályok elfogadása 
• az uniós tagországok általános gazdaságpolitikájának összehangolása 
• az EU és más országok között létrejövő megállapodások aláírása 
• az EU éves költségvetésének jóváhagyása 
• az EU kül- és védelmi politikájának kidolgozása 
• a tagállami bíróságok és rendőri erők közötti együttműködés 

összehangolása 

 

 

 



A Tanács - Európai Unió Tanácsa - Egyes ismertebb tanácsok 

• Az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa (ÁÜT); 

• A Külügyek Tanácsának ülésein a külügyminiszterek a közös kül- és biztonságpolitika (bevett angol 

rövidítéssel CFSP);  

• A Gazdasági- és Pénzügyek Tanácsa (elterjedt rövidítése Ecofin);  

• A Mezőgazdasági és Halászati Tanács nagy hagyományokra visszatekintő tanácsi forma. Tagjai a 

mezőgazdasági, halászati, közegészségügyi miniszterek. A közös agrárpolitika (KAP) a legfontosabb 

szakpolitika az Európai Unióban részesedése az uniós költségvetésből messze a legnagyobb; 

• A Bel- és Igazságügyi Együttműködés Tanácsa (BI) a belügyminiszterek és igazságügyi miniszterek 

kéthavonta tartott összejövetele ; 

• A Közlekedési, Hírközlési és Energiapolitikai Ügyek Tanácsa kéthavonta ülésezik; 

• A Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Ügyek Tanácsa a munkaügyi, 

egészségügyi és esélyegyenlőségi miniszterek negyed-éves összejövetele. Mivel a munkaügy és a 

szociálpolitika meghatározása nemzeti hatáskörbe tartozik, így a miniszterek leginkább közös célok 

kitűzésével és nem kötelező ajánlásokkal igyekeznek közelíteni a tagállamok szabályozását; 

• A Versenyképességi Tanács kissé „felemás”, hiszen míg a belső piaci kérdésekben komoly szerephez jut, az 

iparpolitikai szabályozás ma még többnyire nemzeti hatáskör;  

• Környezetvédelmi Tanács megelőzésre koncentrálnak;  

• Az Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Ügyek Tanácsa a kevésbé fontosak közül való, hiszen a hatáskörében a 

legtöbb ügy a tagállamok szabályozásában maradt. Az ellenállást jól jelzi az is, hogy kulturális kérdésekben 

csak egyhangú döntést hozhat. Az oktatási és ifjúsági ügyek területén azonban több értékes kezdeményezést 

tett, így a diplomák kölcsönös elismerésével, a diákok és tanárok mobilitásával kapcsolatosan; 



Az Állandó Képviselők Bizottsága (COREPER) 

• Az EU Tanácsa az Unió egyik legfontosabb döntéshozó testülete. Az 
elvégzendő munka mennyiségéhez képest viszont keveset ülésezik - a néhány 
havonta megrendezett pár napos tanácskozás nem alkalmas a döntések 
megfelelő átbeszélésére.  

• Már a kezdetektől fogva működött a EU Tanácsa mellett az Állandó 
Képviselők Bizottsága (közkeletű rövidítéssel COREPER). A bizottság a 
brüsszeli állandó képviseletek vezetőiből áll, akiket szükség szerint ágazati 
szakértők segítenek. Idővel a COREPER szerkezete kettévált, ma a COREPER 
II. az állandó képviselők, míg a COREPER I. helyetteseik fórumát jelenti. 
(Tekintettel a mezőgazdaság kiemelt szerepére a Mezőgazdasági és Halászati 
Tanácsot a COREPER helyett külön döntés-előkészítő szervezet, a 
Mezőgazdasági Különbizottság segíti.) 

• Az Állandó Képviselők Bizottságát mintegy 250 témák szerinti állandó vagy 
ideiglenes munkacsoport segíti, melyek évente több ezer ülést tartanak. A 
bizottság tevékenységével lehetővé válik, hogy az illetékes Tanács már csak 
politikai szempontokat vegyen figyelembe a vita során, s a szakmai szabályok 
valódi szakértők közötti érdekegyeztetésben kristályosodjanak ki. 

 

 

 



Döntéshozatal a Tanácsban 

A Tanács az elé kerülő ügyekben többféle szavazási formával dönt. A 
hatályos szerződés pontosan rendelkezik arról, hogy melyik területen, 
melyik szavazási procedúrát kell alkalmazni. 

• A Tanács megbeszélései nyilvánosak. Ugyanez mondható el 
a szavazásról. 

• Egyszerű többség: Szerepe marginális, csak eljárási kérdésekben 
alkalmazzák. 

• A döntések elfogadásához rendszerint ún. kettős többségre van szükség. 
A kettős többséghez az kell, hogy: 
• a döntést az uniós országok 55%-a támogassa (az Uniót jelenleg 28 tagállam 

alkotja, így az 55% 15 tagországnak feleltethető meg), 
• továbbá hogy az igennel szavazó tagországok lakosainak száma együttesen elérje 

vagy meghaladja az Unió teljes lakosságának 65%-át. 

• Ahhoz, hogy megakadályozhassák a döntés elfogadását, legalább 4 
tagországnak nemmel kell szavaznia. (Feltételt jelent az is, hogy e 4 
tagország népessége együttesen legalább 35%-át alkossa az EU teljes 
lakosságának.) 

 

 



A soros elnökség intézménye 

• Az Európai Unió soros elnöki tisztségét félévenként felváltva tölti be egy-egy 
tagállam. Az elnökséget viselő állam adja a Tanács, a COREPER, és 
valamennyi szakbizottság valamint munkacsoport elnökét is, ebben a 
minőségében dönt az ülések összehívásáról, napirendjéről és eljárási 
kérdéseiről.  

• A tanácsülések napirendjének előkészítése az elnökség egyik legfontosabb 
feladata. Az elnökség képviseli továbbá az uniót harmadik országokkal és az 
egyéb közösségi intézményekkel szemben, tárgyalás útján konszenzus 
építésével megkísérli a legnehezebb kérdésekben a mindenki számára 
megfelelő döntés elfogadtatását, és széles körben közvetít a tagállamok között 
felmerülő vitákban. 

• Az elnökség meghatározó szerepet játszik abban, hogy irányításának fél évében 
milyen ügyek kerülnek az unió érdeklődésének homlokterébe, és nagy 
befolyást képes gyakorolni a különböző politikai és gazdasági kihívások 
kezelési módjára. 

• Soros elnökségek, pl.:  
• Magyarország (2011. január–június) 
• Lettország (2015. január–június) 
• Luxemburg (2015. július–december) 

 

 

 



Az Európai Parlament: a lakosok 

érdekképviselete 

• A Parlament fő feladata a törvényhozás. Ezen a felelősségen az Európai 
Unió Tanácsával osztozik, az új törvényekre pedig az Európai Bizottság 
tesz javaslatokat. További feladata a kinevezések, megállapodások 
jóváhagyása/ellenőrzése, intézmények ellenőrzése. 

• A Parlament és a Tanács osztoznak az évi 100 milliárd eurós EU-
költségvetés jóváhagyásának hatáskörén is. 

• A Parlamentnek jogában áll feloszlatni az Európai Bizottságot. 

• A tagjait ötévente a tagok polgárai közvetlenül választják. Az egyes 
tagállamokban megválasztható képviselők száma az adott állam 
lakosságszámához igazodik, némiképp kedvezve a kisebb 
tagállamoknak. 



Az Európai Parlament: a lakosok 

érdekképviselete 

• Az Európai Parlament tagjai nem nemzeti szekciókat alkotnak, hanem hét 
európai szinten szerveződött politikai csoportba tömörülnek. Ezek közül a 
legnagyobb a jobb-közép beállítottságú Európai Néppárt 
(kereszténydemokraták), utána következnek a szocialisták, a liberálisok, és a 
zöldek.  

• A Parlament plenáris üléseit Strasbourgban, egyéb üléseit Brüsszelben tartja. 
Munkája során – a többi uniós intézményhez hasonlóan – a Közösség 23 
hivatalos nyelvét használja. 

• A Parlament választja az európai ombudsmant, aki a polgárok EU-
intézményekben tapasztalt hivatali visszásságokra vonatkozó panaszaival 
foglalkozik. 

• A Parlament és az EU legnagyobb problémája a komoly demokratikus deficit: 
a döntéshozatalba a választott képviselők szinte alig folynak bele, a tényleges 
jogalkotás és döntés nagyhatalmi érdekek alapján történik - emiatt a Parlament 
és az EU-s polgárok közötti kapcsolat elég gyenge - többnyire alacsony 
részvétel az ötévente megtartott választásokon - kicsi a választások 
legitimációs ereje 

 

 



Az Európai Parlament: a lakosok 

érdekképviselete 

Feladatai (összegezve): 

• A Tanáccsal együtt megvitatja és elfogadja az európai jogszabályokat. 

• A demokratikus működés biztosítása érdekében ellenőrzi a többi uniós intézményt, 
különösen a Bizottságot. 

• A Tanáccsal együtt megvitatja és elfogadja az uniós költségvetést. 

• Kinevezési hatáskörében tagjainak többségével választja meg a Bizottság elnökét; a 
Bizottság tagjainak (testületként való) kinevezéséhez a Tanácsnak meg kell szereznie a 
jóváhagyást; kinevezi az Európai Ombudsmant. 

• Tanácsadói szerepe is van. 

 

Összetétele: 

• Létszáma nem haladhatja meg a 751 főt (a 2014-es választások után). 

• Egyetlen országnak sem lehet kevesebb mint 6, illetve több mint 96 képviselője. 

• Magyarországot 22 képviselői hely illeti meg.  

• A képviselők politikai hovatartozás, tehát nem állampolgárságuk szerint alkotnak 
csoportokat.  

 

 



Regionális Fejlesztési Bizottság 

Az EU-ban a Regionális Fejlesztési Bizottság felelős a regionális és 
kohéziós politikáért. A Regionális Fejlesztési Bizottság felelőssége 
kiterjed: 

• az ERFA-ra, a Kohéziós Alapra és az uniós regionális politika egyéb 
eszközeire. 

• Az EU politikái által a gazdasági és szociális kohézióra gyakorolt 
hatások értékelésére 

• az Unió strukturális eszközeinek koordinációjára 

• a legtávolabb régiókra és szigetekre, valamint a határ menti és 
interregionális együttműködésekre 

• a Régiók Bizottságával való kapcsolatra, interregionális együttműködési 
szervezetekre, valamint helyi és regionális hatóságokra.  

 

 



Egyéb uniós intézmények 

Az Unió működésében alapvető szerepet játszik az alábbi két intézmény 
is: 

• a Bíróság, amely elősegíti a jogszabályok érvényre juttatását 

• a Számvevőszék, amely az Unió tevékenységeinek finanszírozását 
ellenőrzi 

Valamennyi uniós intézmény hatásköreit és feladatait a Szerződések 
határozzák meg, amelyek az EU összes tevékenységének az alapját 
képezik. Ugyancsak e szerződések állapítják meg az uniós intézmények 
által követendő szabályokat és eljárásokat is.  

Számos további intézmény alkotja az EU intézményrendszerét. 

 

 



Európai Bíróság 

A Bíróság az uniós jog értelmezésével foglalkozik, ezáltal pedig gondoskodik 
arról, hogy azt valamennyi uniós tagállamban azonos módon alkalmazzák. 
Emellett az uniós kormányok és az uniós intézmények közötti jogvitákat is 
rendezi. Magánszemélyek, valamint vállalkozások és más szervezetek szintén 
fordulhatnak a Bírósághoz, ha véleményük szerint valamelyik uniós intézmény 
megsértette a jogaikat. 

• Alapítás: 1957. március 25.  

• székhelye Luxembourgban van 

• feladata, hogy biztosítsa „a jog tiszteletben tartását" a Szerződések 
„értelmezését és alkalmazását” melynek során az Európai Unió Bírósága:  
• felülvizsgálja az Európai Unió intézményei jogi aktusainak jogszerűségét,  

• gondoskodik arról, hogy a tagállamok teljesítsék a Szerződésekből eredő 
kötelezettségeiket, és a nemzeti bíróságok kérelmére értelmezi az uniós jogot.  

• Így az Európai Unió igazságügyi hatóságaként a tagállami bíróságokkal 
együttműködve gondoskodik az uniós jog egységes értelmezéséről és alkalmazásáról.   

 

 



Európai Bíróság 

Az Európai Unió Bíróságának három fóruma van: 

• a Bíróság 

• az Elsőfokú Bíróság 

• a Közszolgálati Törvényszék 

 

Összetétel 

• A Bíróságot uniós tagállamonként egy-egy bíró alkotja. 

• A Bíróság munkáját kilenc főtanácsnok segíti, akiknek az a feladata, hogy a Bíróság előtt 
folyamatban lévő ügyekben indítványt terjesszenek elő. Munkájukat nyilvánosan és 
pártatlanul végzik. 

• A bírákat és a főtanácsnokokat hatéves időtartamra nevezik ki. A megbízatás 
meghosszabbítható. Az uniós tagállamok kormányai közös megegyezéssel döntenek arról, 
hogy kit jelölnek ki. 

• Ahhoz, hogy a Bíróság kezelni tudja a nagy ügymennyiséget, és hogy a polgárok 
megfelelőbb jogi védelemben részesülhessenek, a magánszemélyek, vállalkozások és egyes 
szervezetek által indított eljárásokkal és a versenyjogi ügyekkel a Törvényszék foglalkozik. 

• Az Európai Unió és alkalmazottai közötti jogvitákkal az EU Közszolgálati Törvényszéke 
foglalkozik. 

 

 



Európai Bíróság 

Ügytípusok 

• előzetes döntéshozatal iránti kérelem – amikor a nemzeti bíróságok 
valamelyike egy uniós jogkérdés értelmezésére kéri fel a Bíróságot; 

• kötelezettségszegés miatt indított kereset – az uniós kormányok 
valamelyike ellen az uniós jog alkalmazásának elmulasztása miatt 
indított eljárás; 

• megsemmisítés iránti kereset – olyan uniós jogszabályokat illetően, 
amelyek a kereset benyújtója szerint sértik az uniós szerződéseket vagy 
az alapvető jogokat; 

• intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset – uniós intézmények 
ellen kötelező döntéshozatal elmulasztása esetén indított eljárás; 

• közvetlen kereset – magánszemélyek, valamint vállalkozások és egyéb 
szervezetek által uniós döntések vagy intézkedések miatt benyújtott 
keresetek. 

 

 



Számvevőszék 

Az Európai Számvevőszék az uniós pénzügyek ellenőrzésével foglalkozik. 
Feladata az EU pénzügyi irányításának a fejlesztése és a közpénzek 
felhasználásáról történő jelentéstétel.  

Az intézményt 1975-ben hozták létre, székhelye Luxembourgban van. 

 

Célkitűzés 

• Annak biztosítása céljából, hogy az uniós adófizetők a lehető legtöbbet kapják 
pénzükért cserébe, a Számvevőszéknek jogában áll minden olyan személyt 
vagy szervezetet ellenőrizni (auditálni), aki vagy amely uniós forrásokat kezel. 
A Számvevőszék gyakran végez helyszíni ellenőrzést. Megállapításairól 
jelentést nyújt be a Bizottságnak és az EU tagállami kormányainak. 

• A Számvevőszéknek magának jogi hatásköre nincs. Amennyiben ellenőrei 
csalást vagy szabálytalanságot tárnak fel, erről tájékoztatják az Európai Csalás 
Elleni Hivatalt. 



Számvevőszék 

Feladatok 

• A Számvevőszék egyik fő feladata, hogy éves jelentést nyújtson be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az előző pénzügyi évről. A Parlament alapos 
vizsgálatnak veti alá a Számvevőszék jelentését, mielőtt döntene arról, hogy 
jóváhagyja-e a költségvetés Bizottság által történő kezelését. 

• A Számvevőszék emellett véleményt ad az EU pénzügyi jogszabályairól és 
arról, hogy milyen módon lehet hozzájárulni az EU csalás elleni küzdelméhez. 

• Az ellenőrök gyakran végeznek ellenőrzést az uniós intézményekben (Európai 
Bizottság, Európai Parlament, Európai Unió Tanácsa, Európai Bíróság, Európai 
Befektetési Bank), szerveiben (ügynökségek, alapítványok, intézetek, 
megfigyelők) és az uniós forrásokkal gazdálkodó tagállamokban és 
országokban. 

• Emellett  fő feladata a közös költségvetés végrehajtásának ellenőrzése és 
felügyelete, az EU-könyvvitel átvilágítása, a véleményalkotás, ill. tanácsadás, 
az EU pénzügyeinek felülvizsgálata, a költségvetési szabályok ellenőrzése. 



Számvevőszék 

Összetétel 

• A Számvevőszéknek a megfelelő munkavégzés érdekében teljesen 
függetlennek kell maradnia más intézményektől, azokkal azonban 
folyamatos kapcsolatban áll. 

• A Számvevőszék uniós tagállamonként egy-egy tagból áll, akiket a 
Tanács nevez ki hatéves időtartamra (a kinevezés megújítható).  

• A tagok maguk közül választanak elnököt hároméves időtartamra (ez is 
megújítható megbízatás). 



Egyéb fontosabb intézmények - Európai 

Központi Bank 

A frankfurti (Németország) székhelyű Európai Központi Bank (EKB) az EU 
egységes valutájának, az eurónak a kezelésével és az uniós árstabilitásnak a 
megőrzésével foglalkozik. 

Az EKB feladata továbbá az EU gazdasági és monetáris politikai kereteinek 
meghatározása és a szakpolitika végrehajtása. 

 

Főbb céljai a következők: 

• az árstabilitás megőrzése (az infláció ellenőrzés alatt tartása), különösen az 
euróövezetben 

• a pénzügyi rendszer stabilitásának megőrzése, annak biztosításával, hogy a 
pénzügyi piacok és intézmények felügyelete megfelelő legyen 

Az Európai Központi Bank a 28 uniós tagállam központi bankjával dolgozik 
együtt, amelyekkel közösen alkotja a Központi Bankok Európai Rendszerét. 



Európai Központi Bank 

• Az Európai Központi Bank felel az euróövezet központi bankjai közötti 
szoros együttműködésért. Az eurót használó 19 ország alkotta övezet 
másik neve az „eurózóna”. A bankok e kisebb csoportja az ún. 
„eurorendszer” keretein belül működnek együtt. 

• Az Európai Központi Bank tőkéjét a tagállamok központi bankjai 
jegyzik. A részesedési arány 50-50%-ban a tagállamnak az Unió 
népességében, illetve bruttó nemzeti termékében (GDP) elfoglalt 
szerepétől függ. Az EKB tőkéje 5 760 652 402,58 euró, ezt az 
euróövezet nemzeti központi bankjai 4 014 961 580,45 euró értékben 
jegyzik.   

 

 



Európai Központi Bank 

A feladata többek között: 

• az euróövezet főbb kamatlábainak rögzítése és a pénzkínálat ellenőrzése 

• az euróövezet devizatartalékainak kezelése, az átváltási árfolyamok 
egyensúlyban tartása érdekében adott esetben devizavétel vagy -eladás 

• annak biztosítása, hogy a tagállami hatóságok megfelelően felügyeljék a 
pénzügyi piacokat és intézményeket, illetve hogy a fizetési rendszerek 
zökkenőmentesen működjenek 

• euró bankjegyek kibocsátásának engedélyezése az euróövezet országainak 
központi bankjai számára. (A közös valuta nem csupán az árfolyam-ingadozási 
kockázatokat és az átváltási költségeket küszöböli ki, hanem az egységes piacot 
is erősíti. Az euró szorosabb együttműködést jelent a tagállamok között közös 
érdekük, a stabil valuta és gazdaság biztosítása érdekében tett erőfeszítéseik 
terén.) 

• az ártendenciák nyomon követése, és annak értékelése, hogy ezek milyen 
mértékben jelentenek kockázatot az árstabilitás szempontjából 



Európai Központi Bank 

Az EKB döntéshozatali szervei: 

• az Igazgatóság a napi működést felügyeli. 6 tagja van (egy elnök, egy alelnök 
és négy további tag), akiket az euróövezet országainak vezetői 8 évre neveznek 
ki. 

• a Kormányzótanács meghatározza az euróövezet monetáris politikáját, és 
rögzíti azokat a kamatlábakat, amelyek szerint a kereskedelmi bankok pénzt 
kölcsönözhetnek a Központi Banktól.  

• az Általános Tanács az EKB tanácsadói és koordinációs munkájában vesz részt, 
és segít az euróövezethez csatlakozni kívánó országoknak a felkészülésben.  

 

Az EKB teljes körű függetlenséget élvez. Sem az EKB, sem az eurórendszer 
nemzeti központi bankjai, sem ezek döntéshozatali szerveinek a tagjai nem 
kérhetnek és nem fogadhatnak el utasítást más szervektől.  



Európai Beruházási Bank 

Az Európai Beruházási Bank a 28 uniós tagállam tulajdonában áll. Hitelt vesz fel 
a tőkepiacokon, majd azt alacsony kamat mellett olyan projekteknek kölcsönzi 
ki, amelyek az EU-n belül, illetve a szomszédos vagy a fejlődő országokban 
infrastrukturális, az energiaellátással kapcsolatos vagy környezeti fejlesztésekre 
irányulnak. 

Az Európai Beruházási Banknak, mint a regionális politika újabb eszközének 
célja, hogy hozzájáruljon az integráció, a kiegyensúlyozott fejlődés, illetve a 
gazdasági és szociális kohézió kiteljesedéséhez.  

A pénzügyileg független intézmény feladata a tagországok kiegyensúlyozott 
gazdasági fejlődésének elősegítése, az Európai Beruházási Alap kezelése, az EU 
fejlesztési politikájához való hozzájárulás, a tagállamok közlekedési és távközlési 
infrastrukturális fejlesztése, a környezet és élet minőségének védelme, az EU 
energiapolitikai céljainak megvalósítása, az ipari verseny fokozása, a kis- és 
középvállalkozások támogatása, az egészségügy és oktatás infrastruktúrájának 
fejlesztése, valamint az EU-n kívüli országok gazdaságának támogatása. Az EBB 
a foglalkoztatási helyzet javítására kedvezményes kamatú kölcsönöket folyósít, 
garanciát nyújt, és pénzügyi csomagokat állít össze. 



Európai Beruházási Bank 

Szerep 

• Az Európai Beruházási Bank az uniós országok projektjeit támogatja, emellett a 
jövőben csatlakozó és a partnerországokban is eszközöl beruházásokat. 

• Az EU költségvetési forrásai helyett tőkepiaci hiteleket vesz igénybe. A pénzt kedvező 
feltételek mellett kölcsönzi ki az uniós szakpolitikai célkitűzéseknek megfelelő 
projekteknek. 

• Az EBB nonprofit alapon működik, és az általa felvett kölcsön költségeihez közeli 
mértékű kamat mellett ad hitelt. 

 

Szolgáltatások 

• Kölcsönök: életképes tőkekiadási programok vagy állami, illetve magánszektorbeli 
projektek számára. A bank hitelt éppúgy ad nagyvállalatoknak, mint 
önkormányzatoknak és kisvállalkozásoknak. 

• Technikai segítségnyújtás: hozzáértő közgazdászok, mérnökök és szakemberek csapata 
részéről, az EBB által biztosított finanszírozás mellett. 

• Garanciák: különféle szervezetek, pl. bankok, lízingvállalatok, garanciaintézmények, 
kölcsönös garanciaalapok, különleges célú gazdasági egységek és mások számára. 

• Kockázati tőke 



Európai Beruházási Bank 

Az Unión belüli hitelezés 

A hitelek kb. 90%-át az Unión belüli programokra és projektekre fordítják. 

Az EBB az üzleti tervében megállapított, alábbi 6 kiemelt hitelezési célkitűzéssel rendelkezik: 

• Kohézió és konvergencia  
• A kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatása  
• Fenntartható környezet  
• Az Innováció 2010 kezdeményezés végrehajtása  
• A transzeurópai közlekedési és energiahálózatok (TEN-ek) fejlesztése  
• Fenntartható, versenyképes és biztonságos energia  

 

Az EU-n kívül 

Az Európai Beruházási Bank támogatja az uniós fejlesztési és együttműködési stratégiákat a 
partnerországokban. 

A jelenlegi politikai felhatalmazás az alábbiakra terjed ki: 

• Dél- és Kelet-Európa 
• Szomszédságpolitika: 
• A fejlesztésben és az együttműködésben részt vevő országok: 

• Afrika, Karib-térség és Csendes-óceán (és a tengerentúli országok és területek) 
• Dél-Afrika 
• Ázsia és Latin-Amerika 



Európai Beruházási Alap 

Az Európai Beruházási Alapot (EBA) 1994-ben a kisvállalkozások megsegítésére 
hozták létre. Az alap többségi részvényese az Európai Beruházási Bank, amellyel 
együtt alkotja az ún. „EBB-csoportot”. 

Az Európai Beruházási Alap kockázati tőkét biztosít kis- és 
középvállalkozásoknak (kkv-k), különösen az újonnan alapított és a technológia-
orientált cégeknek. Emellett garanciát nyújt pénzintézeteknek (például 
bankoknak) ahhoz, hogy ez utóbbiak fedezni tudják a kkv-knak nyújtott 
hiteleiket. 

Az EBA nem hitelintézmény. Nem nyújt hitelt vagy támogatást 
vállalkozásoknak, és nem ruház be közvetlenül semmilyen cégbe, hanem 
bankokon és egyéb pénzügyi közvetítőkön keresztül tevékenykedik. Vagy saját 
forrásait, vagy az EKB és az Európai Unió által rábízott alapokat használja fel. 

Az Európai Beruházási Alap az Európai Unió tagállamaiban, Törökországban és 
három EFTA-államban (Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában) fejti ki 
tevékenységét. 



Régiók Bizottsága 

A Régiók Bizottsága az európai uniós helyi és regionális hatóságokat képviselő tanácsadó 
szerv. 

 

Szerepkör 

• A Régiók Bizottságának (RB) feladata, hogy az uniós jogszabályokkal kapcsolatos helyi és 
regionális álláspontokat érvényesítse. Ezt olyan módon teszi, hogy a Bizottság javaslatairól 
jelentéseket (véleményeket) ad ki. 

• A helyi és a regionális önkormányzatokat érintő (pl. foglalkoztatáspolitikai, 
környezetvédelmi, oktatáspolitikai, közegészségügyi) uniós szintű döntéshozatal előtt a 
Bizottság, a Tanács és a Parlament köteles konzultálni a Régiók Bizottságával. 

 

Tagok 

• A Régiók Bizottságának jelenleg 353 tagja (és ugyanennyi póttagja) van, akik az EU 28 
tagállamát képviselik. 

• A tagokat és a póttagokat a Tanács nevezi ki ötéves időtartamra, az uniós tagállamok 
javaslata alapján. Az egyes országok maguk dönthetnek az őket képviselő tagokról, azonban 
küldöttségüknek tükröznie kell az ország politikai, földrajzi és regionális/helyi egyensúlyát. 

• A tagok saját régiójukon belül a helyi vagy a regionális hatóságok megválasztott tagjai vagy 
fontos szerepet betöltő tisztviselői. 



Régiók Bizottsága 

Felépítés 

A Régiók Bizottsága évente öt plenáris ülést tart az általános stratégia meghatározása, 
illetve vélemények elfogadása céljából. 

A Régiók Bizottságán belül hat szakbizottság működik, amelyek más-más szakpolitikai 
területekkel foglalkoznak, és előkészítik a plenáris üléseken megvitatandó véleményeket: 
• Területi kohézió 
• Gazdaság- és szociálpolitika 
• Oktatás, ifjúság és kutatás 
• Környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügy 
• Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek 
• Természeti erőforrások 

A Régiók Bizottsága fontos politikai kérdésekkel kapcsolatban állásfoglalásokat is 
kibocsát. 

A Régiók Bizottságában négy politikai csoport képviselteti magát, a főbb európai 
politikai irányzatoknak megfelelően: 
• Európai Néppárt (EPP) 
• Európai Szocialista Párt (PES) 
• Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport (ALDE) 
• Unió a Nemzetek Európájáért – Európai Szövetség (UEN-EA). 



Köszönöm a figyelmet! 

Áldorfai György; EGYRTDI 

aldorfai@gmail.com 


