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Az EU intézményrendszere I.:  

az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa 

Az Európai Tanács helye és szerepe az unió intézményrendszerében; az Európai 

Tanács elnöke: 

A Lisszaboni Szerződés emelte az Európai Tanácsot intézményi rangra. Ezzel 

megerősítette az Európai Unió Tanácsától való de facto különválását, és egyúttal 

azt is jelentette, hogy immár az Európai Tanácsra is alkalmazni kell az Unió 

intézményeire vonatkozó rendelkezéseket. Például azon ritka esetekben, amikor az 

Európai Tanács kötelező erejű jogi aktusokat fogad el, tiszteletben kell tartania a 

Szerződésben foglalt jogalapot, az általa elfogadott jogi aktusok ellen pedig jogorvoslati 

kérelmet lehet benyújtani a Bírósághoz.  

Az Európai Tanács hatásköre és feladatai: 

Az EUSZ 15. cikkének (1) bekezdése az EiT feladatával kapcsolatban lényegében 

megismétli a Maastrichti szerződést, amikor kimondja, hogy az EiT „[…] adja az 

Uniónak a fejlődéséhez szükséges ösztönzést, és meghatározza e fejlődés általános 

politikai irányait.”Továbbá a Tanácstól való elhatárolás céljával leszögezi: az EiT nem 

lát el jogalkotási feladatokat. 

Bóka János alapján az EiT hatásköreit az alábbi típusokba sorolhatjuk: 
• Alkotmányos funkciók: 
– egyszerű többséggel dönt a Szerződések rendes felülvizsgálati eljárásának 
megindításáról, egyhangú határozattal módosíthatja az EUMSZ-t az egyszerűsített 
módosítási eljárás keretében, illetve dönt az általános és egyes speciális áthidaló 
klauzulák alkalmazásáról; 
– egyhangúlag megállapíthatja, hogy egy tagállam súlyosan és tartósan megsérti az EUSZ 
2. cikkében említett értékeket; 
–megállapítja az új tagállamok csatlakozásának feltételeit; 
–iránymutatásokat fogad el a kilépni szándékozó tagállammal folytatandó tárgyalásokra, 
illetve az érintett tagállammal egyetértésben meghosszabbíthatja a kilépési 
tárgyalásokra rendelkezésre álló időt. 
• Személyi és intézményi funkciók: 
–minősített többséggel meghatározza a Tanács formációit és a soros elnökségek rotációs 
rendjét; 
–egyhangú döntésével meghatározza a Bizottság tagjainak számát; 
– minősített többséggel eljárva javaslatot tesz az Európai Parlamentnek a Bizottság 
elnökének jelölt személyre vonatkozóan, elfogadja az azon további személyeket 
tartalmazó listát, akiket a Bizottság tagjaivá javasol kinevezni, illetve az Európai 
Parlament jóváhagyása alapján kinevezi a Bizottságot; 
– minősített többséggel és a Bizottság elnökének egyetértésével kinevezi az Unió külügyi 
és biztonságpolitikai főképviselőjét; 
– minősített többséggel kinevezi az Európai Központi Bank elnökét, alelnökét és az 
Igazgatóság többi tagját. 
• Emelt szintű politikai közvetítő (mediációs) funkció: 
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– meghatározott számú tagállam kérésére megvitatja a jogalkotási aktus tervezetét, és 
dönt a jogalkotási eljárás folytatásáról vagy annak lezárásáról (adott esetben a Bizottság 
felhívásával új javaslat előterjesztésére) és ennek eredményeként a megerősített 
együttműködés létrehozásának lehetőségéről, az alábbi ügykörökben: 

- ha a munkavállalók jogaival kapcsolatos jogalkotási aktus tervezete a tagállam 
szociális biztonsági rendszerének fontos vonatkozásait érintené; 

- ha a büntető igazságügyi és rendőri együttműködés keretében az 
irányelvtervezet a tagállam büntető igazságügyi rendszerének alapvető 
vonatkozásait érintené; valamint 

- az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelet tervezete esetében; 
– a közös kül- és biztonságpolitika területén a Tanács minősített többséggel eljárva 
kérheti, hogy az ügyet egyhangúlag elfogadandó határozat meghozatala érdekében 
terjesszék az Európai Tanács elé, ha egy tagállam kijelenti, hogy létfontosságú, és általa 
megnevezett nemzeti politikai okokból ellenezni kívánja a minősített többséggel 
meghozandó határozat elfogadását. 
• Orientációs funkciók: 
– a külső tevékenységekre vonatkozóan meghatározza az Unió stratégiai érdekeit és 
célkitűzéseit, ezen belül különösen meghatározza a közös kül- és biztonságpolitika elveit 
és az arra vonatkozó általános iránymutatásokat, valamint határoz az annak 
végrehajtását célzó közös stratégiákról; 
– évente megvizsgálja a foglalkoztatottság helyzetét az Unióban, és következtetéseket 
fogad el arra vonatkozóan.1 
 
Amennyiben a Szerződések másképp nem rendelkeznek, döntéseit konszenzussal hozza. 
A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta több működési határozatot – például az 
Európai Tanács elnökének megválasztásáról, az Európai Bizottság jelöléséről és a 
főképviselő kinevezéséről szólót – minősített többséggel is meghozhat. Az Európai 
Tanács az ülésein következtetéseket fogad el19, amelyekben meghatározza az Unió 
politikai menetrendjét. A következtetésekben egyrészt az Európai Uniót érintő konkrét 
témák, másrészt az elvégzendő feladatok és a kitűzött célok szerepelnek.2 
 
Az Európai Tanács összetétele és ülései: 
 
Az EUSZ 15. cikk (2) bekezdése rögzíti az EiT összetételét, miszerint a testület a 
tagállamok állam- és kormányfőiből, valamint saját elnökéből és a Bizottság 
elnökéből áll; munkájában részt vesz az EU külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője is.  
A tagállamok többségét – így Magyarországot is – kormányfője képviseli, a jelenlegi 
gyakorlat szerint az államfő képviseli Ciprust, Franciaországot, Litvániát és Romániát. Az 
Európai Tanács tagjai közül csak a tagállamok állam- és kormányfői rendelkeznek 
szavazati joggal.3 
 
Az EiT, elnökének összehívására, félévente kétszer ülésezik Brüsszelben, de ha a helyzet 

úgy kívánja, az elnök rendkívüli ülést is összehívhat [EUSZ 15. cikk (3)]. 

                                                                 
1 Bóka János: Az Európai Tanács In: Bóka János – Gombos Katalin – Szegedi László: Az európai Unió 
intézményrendszere Dialóg Campus Budapest, 2019. 35-36.o. 
2  Az Európai Tanács és a Tanács története. Döntéshozatal és jogalkotás az európai integrációs 
folyamatban 20.o.  
3 Uo. 34.o. 
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Az Európai Tanács elnöke: 

A Tanács soros elnöki intézményével szemben a Lisszaboni Szerződés létrehozta az 

Európai Tanács állandó elnöki tisztségét, aki saját adminisztrációval azonban nem 

rendelkezik, azt a Tanács Főtitkársága látja el.  

Az EiT elnökét minősített többséggel, két és fél éves időtartamra maga választja, 

az elnök megbízatása egy alkalommal újítható meg. Akadályoztatása vagy súlyos 

hivatali visszaélése esetén az EiT ugyanilyen eljárással megszüntetheti elnöke tisztségét 

[EUSZ 15. cikk (5)]. 

Az EiT elnökének feladatai [EUSZ 15. cikk (6)]: 

- elnököl az EiT ülésein és lendületet ad munkájának; 

- a Bizottság elnökével együttműködve gondoskodik az EiT munkájának 

előkészítéséről és folyamatosságáról; 

- segíti az EiT-en belüli konszenzus megteremtését; 

- az EiT minden ülését követően jelentést nyújt be az Európai parlamentnek. 

- az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hatáskörének sérelme nélkül 

ellátja az EU külső képviseletét a közös kül- és biztonságpolitikához tartozó 

ügyekben.  

A Lisszabon Szerződés fontos összeférhetetlenségi szabályt fogalmaz meg az EiT 

elnökével kapcsolatban, amikor kimondja, hogy az ET elnöke semmilyen nemzeti 

tisztséget nem viselhet. Azt viszont fontos hangsúlyozni, hogy a szerződés azt nem 

zárja ki, hogy az EiT elnöke más európai uniós tisztséget is viseljen. Ezzel a tagállamok 

nyitva hagyták annak lehetőségét, hogy a jövőben esetlegesen összevonják az EiT és az 

Európai Bizottság elnöki tisztségét, ami jelentősen erősítené az EU föderatív jellegét. 

Az Európai Tanács eddigi elnökei: 

2009-2014: Herman van Rompuy korábbi belga miniszterelnök 

 

Forrás: https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/former-euco-presidents/former-president-herman-van-rompuy/ 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/former-euco-presidents/former-president-herman-van-rompuy/


Az Európai Unió politikai és intézményrendszere 6. lecke (45-50 perc) 
 

 

2014-2019: Donal Tusk korábbi lengyel miniszterelnök 

 

Forrás:https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/former-euco-presidents/summary-of-donald-tusk-

presidency/news/2019-04-16-tusk-notre-dame/ 

2019- : Charles Michel korábbi belga miniszterelnök 

 

Forrás:  https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/president/ 

Az Európai Unió Tanácsa, a Tanács  

 
A Tanács helye és szerepe az EU intézményrendszerében; a Tanács elnöksége 
 
A Tanács az Európai Parlamenttel közösen látja el a jogalkotási és költségvetési 
feladatokat; az uniós jogi döntéshozatal megkerülhetetlen szereplője. 

A Tanács a tagállamok szakminisztereiből álló, a tagállami érdekeket 
képviseletének helyet adó uniós intézmény. A szakminiszterek ún. tanácsi 
formációkban üléseznek. A Lisszaboni Szerződés hatályba lépése óta tíz formációt 
különböztethetünk meg (Általános Ügyek Tanácsa, Külügyek Tanácsa, Bel- és 
Igazságügyi Tanács, Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi; 
Gazdasági és Pénzügyi Tanács; Környezetvédelmi; Közlekedés, Távközlés és Energia; 
Mezőgazdaság és Halászat; Oktatás, Ifjúság, kultúra és Sport; Versenyképesség). A 
tanácsi formációk között nincs alá-fölérendeltségi viszony, ugyanakkor az Általános 
Ügyek Tanácsa különleges koordinációs szerepet tölt be, emellett a feladatkörébe 
tartoznak a szervezeti, az igazgatási és a horizontális ügyek is. 4 

A Tanács üléseinek állandó helyszíne főszabályként Brüsszel, de áprilisban, 
júniusban és októberben a miniszteri szintű üléseket Luxemburgban tartják.  
 

                                                                 
4 https://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/configurations/ (2020.06.08.) 

https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/former-euco-presidents/summary-of-donald-tusk-presidency/news/2019-04-16-tusk-notre-dame/
https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/former-euco-presidents/summary-of-donald-tusk-presidency/news/2019-04-16-tusk-notre-dame/
https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/president/
https://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/configurations/
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A Tanács üléseinek két fajtáját különböztethetjük meg, egyrészt a jogalkotási aktusok 
elfogadásával foglalkozó döntéshozatali, és a nem jogalkotási tevékenységet ellátó 
ülések. A Tanács ülései, amikor azon jogalkotási aktus tervezetéről tanácskoznak vagy 
szavaznak, nyilvánosak az EUSZ 16. cikkének (8) bekezdése értelmében. 
 
A Tanács hatásköre és feladatai 
 

 Az uniós jogszabályok megvitatása és elfogadása: a legtöbb esetben a rendes 

jogalkotási eljárás keretében, az Európai Parlamenttel közösen vitatja meg és 

fogadja el a jogalkotási aktusokat. 

 A tagállami szakpolitikák koordinálása: a Tanács feladata a tagállami 

szakpolitikák koordinálása egyes meghatározott területeken, úgymint a 

gazdaság- és költségvetési politika, az oktatás, kultúra, ifjúság és sport, valamint a 

foglalkoztatáspolitika. 

 Az EU közös kül- és biztonságpolitikájának alakítása: a Tanács az Európai 

Tanács által adott iránymutatások alapján meghatározza és végrehajtja az EU 

közös kül- és biztonságpolitikáját. 

 Nemzetközi megállapodások megkötése: a Tanács ad megbízást a 

Bizottságnak arra, hogy az EU nevében tárgyalásokat folytasson az EU, valamint 

nem uniós országok vagy nemzetközi szervezetek közötti megállapodásokról. A 

tárgyalások lezárultával a Tanács határoz – a Bizottság javaslata alapján – a 

megállapodások aláírásáról és megkötéséről. A Tanács fogadja el továbbá a 

megállapodások megkötéséről szóló végleges határozatot, miután az Európai 

Parlament az egyetértését adta (ez az együttdöntés hatálya alá tartozó 

területeken szükséges), és valamennyi uniós tagállam megerősítette a 

megállapodást. 

 Az Unió költségvetésének elfogadása: a Tanács az Európai Parlamenttel együtt 

fogadja el az EU költségvetését.5 

A Tanács szavazási rendje 

A Tanács döntéseit háromféle szavazási móddal hozhatja: egyszerű vagy 
minősített többséggel, illetve egyhangúlag. Az alapszerződések határozzák meg, hogy 
melyik területen melyik szavazási módot kell alkalmazni. A tagállamok egyszerű 
többséggel (14 tagállam támogató szavazat) csak eljárási, illetve olyan kérdésekben 
döntenek, amelyekről a szerződések külön nem rendelkeznek. 

A Lisszaboni Szerződés kimondja: a Tanács döntéseit minősített többséggel hozza, 
kivéve, ha a szerződések ettől eltérően rendelkeznek [EUSZ. 16.cikk (3) bekezdés]. 
A minősített többségi döntéshozatal válik tehát főszabállyá a tanácsi 
döntéshozatalban. 
                                                                 
5 https://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/  (2020.06.08.) 

https://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/
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A Lisszaboni Szerződés egyik legfontosabb reformja a Tanácson belüli szavazási 
rendre vonatkozott. Megszüntette a korábbi szavazati súlyokra épülő minősített 
többségi döntéshozatalt és bevezette az ún. kettős többség elvére épülő minősített 
többségi szavazási rendet, azaz 2014. november 1-jétől a minősített többséghez a 
Tanács tagjai legalább 55 százalékának a szavazata szükséges, akik az EU népességének 
legalább 65 százalékát képviselik (népességi szűrő). Abban az esetben, ha  a Tanács nem 
a Bizottság vagy az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselő javaslata alapján dönt, a 
Tanács tagjainak 72 %-a, és az Unió népességének legalább 65 %-a kell a javaslat 
elfogadásához. Egy döntést blokkoló kisebbséghez nem elég a tanácsi szavazatok 45 
százaléka, ez legalább négy tagállamból kell, hogy származzon [EUSZ 16.cikk 84) 
bekezdés].  

A szavazati súlyok megszüntetése mellett a Lisszaboni Szerződés tanácsi szavazási 
rendre vonatkozó rendelkezéseinek hatályba lépésével emelkedtek mind a támogató 
tagállamok számára, mind a támogató népességszámra előírt arányok (50%+1 tagállam 
helyett 55%, illetve 62% helyett 65%). A szavazati súlyok megszüntetése következtében 
a kis és közepes tagállamok súlya csökkent az uniós döntéshozatalban, a népességi szűrő 
szigorításával pedig a nagyobb tagállamok súlya nőtt valamelyest, főleg a döntések 
blokkolásánál.6  

Jogalkotási aktusokról a Tanács 8 héttel azt követően szavazhat, hogy a tervezetet 
vizsgálat céljából megküldték a nemzeti parlamenteknek. A nemzeti parlamenteknek 
dönteniük kell arról, hogy a jogalkotási tervezet megfelel-e a szubszidiaritás elvének. A 
Tanács ennél korábban csak különlegesen sürgős esetekben szavazhat.7 

A Tanács elnöksége 

A Lisszaboni Szerződés további újítása, hogy a soros elnökségek immár 
hivatalosan is hármas csoportokat alkotnak, és 18 hónapon át együtt dolgoznak 
egy közös munkaterv megvalósításán. Az elnökségi trió tagjai hosszú távú célokat 
tűznek ki és közös programot készítenek, amelyben meghatározzák azokat a témákat és 
lényeges kérdéseket, amelyekkel a 18 hónapos időszak során a Tanács foglalkozni fog. E 
program alapján a három ország mindegyike elkészíti saját részletesebb féléves tervét. 
 
Az elnökségi csoportokat egy, a tagállamok egyenjogúságán alapuló rotációs 
mechanizmus alapján állítják össze, figyelembe véve a tagállamok méretét, hogy 
régi vagy újabb tagállamról van szó, illetve a földrajzi egyensúlyt. 
 
A hármas csoportokon belül - a Külügyek Tanácsa kivételével8- a tanácsi formációk 
elnökségét hat hónapos időszakonként felváltva töltik be a tagállamok. A csoport többi 
tagja pedig a közös program alapján segíti az elnökséget éppen betöltő tagállamot a 
feladata ellátásában. Az elnökségi csoportokat az alábbi táblázat tartalmazza 2030-ig. 
 
 
 

                                                                 
6 Horváth Zoltán- Ódor Bálint: A európai Unió szerződéses reformja. Az Unió Lisszabon után hvgorac 
Budapest, 2008. 148.o. 
7 https://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/voting-system/ (2020.06.08.)  
8 A Külügyek Tanácsa élén állandó elnök áll, aki az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. 

https://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/voting-system/
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Románia 
Finnország 

Horvátország 

január–június 
július–december 

január–június 

2019 
2019 
2020 

Németország 
Portugália 
Szlovénia 

július–december 
január–június 

július–december 

2020 
2021 
2021 

Franciaország 
Cseh Köztársaság 

Svédország 

január–június 
július–december 

január–június 

2022 
2022 
2023 

Spanyolország 
Belgium 

Magyarország 

július–december 
január–június 

július–december 

2023 
2024 
2024 

Lengyelország 
Dánia 
Ciprus 

január–június 
július–december 

január–június 

2025 
2025 
2026 

Írország 
Litvánia 

Görögország 

július–december 
január–június 

július–december 

2026 
2027 
2027 

Olaszország 
Lettország 
Luxemburg 

január–június 
július–december 

január–június 

2028 
2028 
2029 

Hollandia 
Szlovákia 

Málta 

július–december 
január–június 

július–december 

2029 
2030 
2030 

Forrás: saját szerkesztésű táblázat a Tanács (EU) 2016/1316 határozatának I. számú Melléklete alapján 
 

Magyarország első ízben 2011 első félévében töltötte be a Tanács soros 
elnökségét (Spanyolországgal és Belgiummal volt egy trióban), legközelebb pedig 
2024 második félévében fogja. 
Az elnökségi funkciók ellátása szenzitív politikai feladat. Az elnökség megítélése 
akkor jó, ha semleges és őszinte közvetítőként tud fellépni a belső és külső konfliktusok 
kezelésében. Ez a magatartás ugyanakkor gyakran azzal jár, hogy a soros elnökséget 
betöltő tagállam saját érdekeit nem tudja megfelelően megjeleníteni az eljárásban.9 
 
A Tanács munkáját előkészítő szervek 
 
A Tanács munkájának előkészítését egy többszintű politikai és szakértői apparátus 
biztosítja. 
 
Az Állandó Képviselők Bizottsága (COREPER- Comité des répresentants 
permanents)  
 
A tagállamok már az integráció kezdeti időszakában állandó képviseleteket 

hoztak létre a közösségek mellett, ezek nagyköveti rangban lévő vezetői, az ún. 

állandó képviselők látták el az egyes tagállamok hivatalos képviseletét a 

Közösségeknél, majd az EU-nál. 

 A tagállamok állandó brüsszeli képviseleteinek személyi állományát a hagyományos 

nagykövetségekkel ellentétben nem a külügyminisztériumi diplomaták képezik 

kizárólagosan, hanem a szaktárcák küldöttei, akik azonban diplomata státuszban 

                                                                 
9 Bóka János: Az Európai Unió Tanácsa In: Bóka János – Gombos Katalin – Szegedi László: Az európai Unió 
intézményrendszere Dialóg Campus Budapest, 2019. 46.o. 
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tevékenykednek. A Magyarországhoz hasonló méretű tagállamok 50-80 fős 

képviseleteket működtetnek, de ez az elnökségi időszakban megduplázódik.10 

A COREPER a gyakorlatban két szinten működik: A COREPER II-ben maguk az 
állandó képviselők vesznek részt, nagyköveti rangban. A fontosabb politikai 
kérdéseket vitatja meg ez a testület és előkészíti elsősorban a külügyminiszteri, a 
pénzügyi és gazdasági, valamint a bel-és igazságügyi tanács üléseit. A COREPER I-ben 
az állandó képviselők helyettesei vesznek részt, és inkább technikai jellegű 
kérdésekkel és bizonyos ágazati kérdésekkel foglalkoznak. A COREPER I készíti elő 
a foglalkoztatás, szociálpolitika, egészségügy és fogyasztóvédelem; a közlekedés, 
távközlés és energia; vagy éppen a környezetvédelem tanácsi formáció üléseit. 
 

A COREPER szerepe idővel fokozatosan bővült, és mára a nemzeti kormányok és 

az Unió közötti kapcsolattartás egyik főszereplőjévé vált. A Tanács keretében 

folyó tárgyalások során a COREPER az utolsó szűrőt jelenti a miniszteri szintű vita 

előtt. A Corepert feladatai ellátásában több mint 150 szakosított munkacsoport és 

bizottság, az ún. előkészítő szervek segítik.11 A COREPER a tanácsi munkacsoportok által 

már megvitatott javaslatokat tárgyalja meg, és saját hatáskörében dönt arról, hogy 

megérett-e a javaslat a Tanácshoz való felterjesztésre, avagy vissza kell még küldeni az 

illetékes munkacsoportnak. 

A COREPER működésével kapcsolatban két további testületet kell megemlíteni: Az 

„Antici Csoportot” és a „Mertens Csoportot”. Az Antici Csoportot 1975-ben hozták 

létre, nevét Paolo Antici olasz diplomatáról kapta, aki 1975-ben az olasz elnökség alatt 

először látta el a soros elnöki feladatokat az újonnan felállított testületben. Az Antici 

Csoport fő feladata az állandó képviselők üléseinek előkészítése. Rendszeres ülését a 

COREPER II ülését megelőző napon tartják, hogy lehetőség szerint felmérjék az egyes 

tagállamok mozgásterét a vitatott kérdésekben. A másik speciális testület a Mertens 

Csoport, amely Vincent Mertens de Vilmar belga diplomatáról kapta, aki a belga 

elnökség alatt először látta el az elnöki feladatokat az 1993-ban újonnan felállított 

testületben. Ez a Csoport a COREPER I üléseinek előkészítésében vesz részt, ebből 

adódóan jóval technikaibb jelegű testület, mint az Antici Csoport.12 

 
A Politikai és Biztonsági Bizottság 
 
Az EUSZ 38. cikke által létrehozott Politikai és Biztonsági Bizottság kivételes 
hatáskörökkel rendelkezik. Elsődleges feladata, hogy figyelemmel kísérje a 
nemzetközi helyzet alakulását a közös kül- és biztonságpolitika alá tartozó 
területeken és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének kérelmére 
vagy saját kezdeményezésére véleményeket terjesszen a Tanács elé, valamint 
figyelemmel kísérje az elfogadott politikák megvalósulását. A Politikai és Biztonsági 

                                                                 
10 Szűcs Tamás-Kende Tamás-Tosics Nóra: Az Európai Unió Tanácsa In: Kende Tamás-szűcs Tamás: 
Európai közjog és politika Complex Kiadó Budapest, 2006. 286.o.  
11 https://www.consilium.europa.eu/hu/general-secretariat/ (2020.06.08.) 
12 Uo. 288.o. 

https://www.consilium.europa.eu/hu/general-secretariat/


Az Európai Unió politikai és intézményrendszere 6. lecke (45-50 perc) 
 

Bizottság gyakorolja az EU közös biztonság- és védelempolitikája keretében indított 
válságkezelő műveletek politikai ellenőrzését és stratégiai irányítását. 
 
A tanácsi munkacsoportok 
  
A tanácsi struktúra legalsó fokán álló munkacsoportok (working groups) sem a 

szerződésekben sem azok módosításaiban nem szerepelnek, a Tanács működési 

szabályzata tartalmaz rendelkezéseket a működésükre vonatkozóan. Fő feladatuk a 

COREPER üléseinek előkészítése. A munkacsoportok a tagállamok szakértőiből és 

a Bizottság képviselőiből állnak, és jelen vannak a Tanács Főtitkárságának 

illetékes tisztségviselői is. A politikai elemeket is tartalmazó, de egyszerűbb 

megítélésű ügyek esetében már ezen a szinten születhet döntés, de ez később mindig 

magasabb szintű formális jóváhagyást igényel.  

Az átláthatóság követelménye nyomán a munkacsoportok listáját a Tanács 

Főtitkárságának elérhetővé kell tennie.13  A munkacsoportok ülésének gyakoriságára és 

összetételére vonatkozóan nincs pontos szabályozás. Vannak heti többszöri 

rendszerességgel (pl. Bővítési Munkacsoport, Polgári Jogi Bizottság), de léteznek havi 1-

1 alkalommal ülésező csoportok is.  

 
A Tanács Főtitkársága 

A Tanács Főtitkárságán dolgozó személyi állomány feladata, hogy támogassa az Európai 
Tanács és az Európai Unió Tanácsa munkáját. A Főtitkárság segít a Tanács munkájának 
szervezésében és összehangolásában, valamint 18 hónapos munkaprogramjának 
végrehajtásában.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
13 A tanácsi munkacsoportok elérhetők az alábbi linkről: https://www.consilium.europa.eu/hu/council-
eu/preparatory-
bodies/?filters=2028&filters=2023&filters=2026&filters=2021&filters=2022&filters=2019&filters=2025
&filters=2024&filters=2020&filters=2027  
14 https://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/ (2020.06.08.) 

https://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/preparatory-bodies/?filters=2028&filters=2023&filters=2026&filters=2021&filters=2022&filters=2019&filters=2025&filters=2024&filters=2020&filters=2027
https://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/preparatory-bodies/?filters=2028&filters=2023&filters=2026&filters=2021&filters=2022&filters=2019&filters=2025&filters=2024&filters=2020&filters=2027
https://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/preparatory-bodies/?filters=2028&filters=2023&filters=2026&filters=2021&filters=2022&filters=2019&filters=2025&filters=2024&filters=2020&filters=2027
https://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/preparatory-bodies/?filters=2028&filters=2023&filters=2026&filters=2021&filters=2022&filters=2019&filters=2025&filters=2024&filters=2020&filters=2027
https://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/
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Ellenőrző kérdések: 
 

1. Sorolja fel az Európai Tanács feladatait, funkcióit! 
2. Milyen összetételű intézmény az Európai Tanács? 
3. Melyek az Európai Tanács elnökének feladatai? 
4. Ki tölti be jelenleg az európai Tanács elnöki tisztségét? 
5. Milyen összetételű intézmény a Tanács? Hol van a székhelye? 
6. Ismertesse a Tanács soros elnökségének intézményét! 
7. Milyen szavazási módokat alkalmaznak a Tanácson belül? 
8. Mit értünk a kettős többség elve alatt? 
9. Milyen tanácsi előkészítő szerveket különböztetünk meg? 
10. Mi az Antici és a Mertens Csoport? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


