
Európai Parlament Európai Tanács 
Európai Unió Tanácsa 

(Tanács) 

Európai 

Bizottság 
Európai Unió Bírósága 

Európai Központi 

Bank 
Számvevőszék 

David-Maria Sassoli Charles Michel soros elnökség Ursula von der Leyen Marck Jaeger Christine Lagarde Klaus-Heiner Lehne 

1952-ben alapították „az Európai 

Szén- és Acélközösség 

Közgyűlése” néven, jelenlegi nevét 

1962-ben kapta, az első közvetlen 

európai parlamenti választásokra 

pedig 1979-ben került sor 

1974 (informális 

fórum), 1992 

(hivatalos státusz), 

2009 (hivatalos uniós 

intézmény) 

1958 (az „Európai 

Gazdasági Közösség 

Tanácsa” néven) 

1958 1952 1998 1977 

Strasbourg, Brüsszel, 

Luxembourg 
Brüsszel Brüsszel Brüsszel Luxembourg Frankfurt Luxembourg 

705 európai parlamenti 

képviselő. 

Az uniós országok 

állam-, illetve 

kormányfői, az 

Európai Tanács 

elnöke, az Európai 

Bizottság elnöke. 

Nincsenek állandó tagjai, 

az uniós országoknak a 

megvitatandó 

szakpolitikai területért 

felelős miniszterei. 

Mindegyik uniós 

tagállam 1 biztost 

delegál. 

Bíróság: tagállamonként 1 

bíró, továbbá 11 főtanácsnok 

Törvényszék: mindegyik EU-

országból 2 bíró 

a Bíróságból, a 

Törvényszékből és különös 

hatáskörű törvényszékekből áll 

EKB elnöke és 

alelnöke, valamint az 

összes uniós tagország 

központi bankjának 

kormányzója. 

Tagállamonként 1 fő. 

 

Elnök megbízatása 2 

és fél évre szól és egy 

alkalommal 

megújítható. 

Rotációs alapon 

mindegyik uniós ország 

6 hónapig tölti be az 

elnöki tisztet. 

5 év 
6 évre szól és megújítható,  

elnök 3 év. 
Igazgatóság (8 év). 

Tanács nevezi ki az 

Európai Parlamenttel 

folytatott konzultációt 

követően, 6 évre szól és 

megújítható. 

Jogalkotási, felügyeleti 

és költségvetési 

hatáskörrel rendelkező, 

közvetlenül választott 

uniós intézmény. 

Meghatározza az 

Európai Unió 

tevékenységének 

általános politikai 

irányvonalát és 

prioritásait. 

Az EU-tagállamok 

kormányainak 

képviseletét ellátó 

intézmény, mely uniós 

jogszabályokat fogad el és 

összehangolja az uniós 

szakpolitikákat. 

Az 

EU politikailag 

függetlenséget 

élvező végrehajtó 

szerve. 

Gondoskodik arról, hogy az 

európai uniós jogszabályokat 

mindegyik tagállam azonos 

módos értelmezze és alkalmazza, 

illetve hogy az uniós országok és 

intézmények betartsák az EU-

jogszabályok rendelkezéseit, 2 

szakaszos eljárás. 

Az euró kezelése, az 

árstabilitás fenntartása, 

valamint az EU 

gazdasági és monetáris 

politikájának 

meghatározása és 

végrehajtása. 

Európai Unió független 

külső ellenőre. 

Európai Parlamenten 

belül 20 bizottság és 

három albizottság 

működik. Mindegyikük 

egy adott szakpolitikai 

területtel foglalkozik. 

Nem lát el 

jogalkotási 

feladatokat, 

évente rendszerint 4 

alkalommal ülésezik. 

Jogi döntéshozó testület, 

jogalkotási és költségvetési 

feladatok EP-vel, 

összehangolja az uniós 

országok szakpolitikáit. 

Az Európai 

Tanács iránymutatásai 

alapján kialakítja az EU kül- 

és biztonságpolitikáját. 

Megállapodásokat köt az EU 

és más országok vagy 

nemzetközi szervezetek 

között. Az Európai 

Parlamenttel közösen 

elfogadja az éves uniós 

költségvetést. 

 

Jogértelmezés, 

jogérvényesítés, uniós jogi 

aktusok megsemmisítése, 

uniós intézkedés 

meghozatalának elrendelése, 

EU-s intézmények 

szankcionálása. 

A Bíróság a tagállami 

bíróságok előzetes 

döntéshozatal iránti 

kérelmeivel foglalkozik, 

valamint egyes megsemmisítés 

iránti keresetek és fellebbviteli 

kérelmek ügyében jár el. 

A Törvényszék a 

megsemmisítési kereseteket 

bírálja el. 

Kormányzótanács, 

Igazgatóság (8 év), 

Általános Tanács 

Európai Központi 

Bank és a nemzeti 

központi bankok 

alkotják a Központi 

Bankok Európai 

Rendszerét (KBER). 

 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7026/hu/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7026/hu/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7035/hu/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7035/hu/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/hu/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/hu/


Európai Ombudsman 
Európai 

Adatvédelmi Biztos 

Európai Adatvédelmi 

Testület 

Európai Külügyi 

Szolgálat 
Régiók Európai Bizottsága 

Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottság 
Európai Beruházási 

Bank 

Emily O'Reilly Wojciech Wiewiórowski Andrea Jelinek Josep Borrell Apostolos Tzitzikostas Christa Schweng Werner Hoyer 

1995 2004 2018 2011 1994 1957 1958 

Strasbourg Brüsszel Brüsszel Brüsszel Brüsszel Brüsszel Luxembourg 

Európai Parlament 

választja, a Parlament 

megbízatásának 

időtartamára. 

Európai Parlament és 

a Tanács közös 

megegyezéssel 

nevezi ki. 

Az elnök és két elnökhelyettes 

vezeti. A tagsága a nemzeti 

adatvédelmi hatóságok 
képviselőiből és az európai 

adatvédelmi biztosból áll. 

Brüsszelben az Európai Unió 

Tanácsából, az Európai 

Bizottságból és az uniós 

országok diplomáciai 

szolgálataiból áthelyezett 

szakértők, világszerte pedig a 

hálózatot képező uniós 

„nagykövetségeknél” 

(delegációknál) dolgozó 

munkatársak alkotják. 

27 uniós tagállam helyi és 

regionális szinten 

megválasztott képviselői.  

329 fő az összes EU-

tagországból. 

Uniós tagországonként 

egy igazgató, és további 

egy igazgató az Európai 

Bizottság 

képviseletében. 

5 évre szól és 

megújítható. 

5 évre szól és 

megújítható. 

Az elnökségi tagokat 5 évre 

nevezik ki, megbízatásuk 

megújítható. 
 

5 évre szól és megújítható, 

elnök 2 és fél év. 

A jelölteket az Európai 

Unió Tanácsa nevezi ki 5 

évre. 
 

Kivizsgálja az uniós 

intézmények, szervek, 

hivatalok és ügynökségek 

elleni panaszokat, a hivatali 

visszásságokat tárja fel az 

uniós intézményekben, 

szervekben, hivatalokban 

és ügynökségeknél. Az 

ombudsman hivatala vagy 

maga kezdeményez 

vizsgálatot, vagy pedig a 

hozzá benyújtott 

panaszokkal kapcsolatban 

jár el. Tevékenysége 

során függetlenséget élvez, 

sem kormányoktól, sem 

szervezetektől nem fogad el 

utasítást.  

Biztosítja, hogy az 

uniós intézmények és 

szervek a személyes 

adatok kezelésekor 

tiszteletben tartsák a 

polgárok 

magánélethez való 

jogát. 

Felügyeli, hogy az 

uniós intézmények és 

szervek a személyes 

adatok kezelése során 

az adatvédelmi 

szabályoknak 

megfelelően járnak-e 

el. 

Gondoskodik arról, hogy az 

általános adatvédelmi rendelet és 
a bűnüldözésben érvényesítendő 

adatvédelemről szóló irányelv 

alkalmazása következetes legyen 
az EU tagországaiban, valamint 

Norvégiában, Liechtensteinben 

és Izlandon. 

 
Gondoskodik arról, hogy az erre 
a területre vonatkozó uniós 

jogszabályok – különösen az 

általános adatvédelmi rendelet és 

a bűnüldözésben érvényesítendő 

adatvédelemről szóló irányelv – 

alkalmazása következetes legyen 
az összes olyan országban, 

amelyre ezek hatálya kiterjed; 

továbbá elősegíti az 
együttműködést a nemzeti 

adatvédelmi hatóságok között. 

EU diplomáciai 

testülete. 

Ápolja az EU nem 

uniós országokkal 

kialakított 

diplomáciai 

kapcsolatait, és 

végrehajtja az 

uniós kül- és 

biztonságpolitikát. 

A jelölteket az Európai Unió 

Tanácsa nevezi ki.  

Uniós tanácsadó szerv, melyet 

az EU-országok regionális és 

helyi hatóságainak képviselői 

alkotnak. 

Uniós tanácsadó szerv, 
melynek tagjai munkaadói 

és munkavállalói 

szervezetek és más 

érdekcsoportok képviseletét 

látják el. 

Az uniós országok közös 

tulajdona.  

Kölcsönt vesz fel a 

tőkepiacokon, a felvett 

pénzből pedig kedvező 

feltételekkel hitelt 

folyósít az EU céljainak 

elérését szolgáló 

projektek 

megvalósításához.  

A hiteleknek 

hozzávetőleg a 90%-

a az Európai Unión 

belül kerül 

felhasználásra. 

Hivatali visszásságnak 

minősül többek között: 
• a méltánytalanság, 

• a diszkrimináció, 

• a hatáskörrel való 

visszaélés, 

• a tájékoztatás 

elmulasztása vagy 

megtagadása, 

• az indokolatlan 

késedelem, 

• az eljárási rend 

figyelmen kívül 

hagyása. 

 

Tanácsokkal segíti az uniós 

intézményeket és 

szervezeteket a személyes 

adatok kezelésének minden 

vonatkozásával kapcsolatban, 

ideértve a kapcsolódó 

szakpolitikákat és 

jogszabályokat is. 

Kezeli a hozzá 

beérkező panaszokat, és 

vizsgálatokat folytat le. 

Együttműködik az uniós 

országok nemzeti 

hatóságaival az adatvédelem 

következetességének 

biztosítása érdekében. 

Figyelemmel kíséri azoknak 

az új technológiáknak a 

kifejlesztését, amelyek hatással 

lehetnek az adatvédelemre. 

   

Évente 9 alkalommal 

ülnek össze, és az 

általuk kidolgozott 

véleményeket egyszerű 

többséggel fogadják el. 

Az EBB által folyósított 

összegek nem az uniós 

költségvetésből 

származnak. 

25 millió eurót 

meghaladó összegű 

kölcsönök esetében az 

EBB közvetlenül hitelez 

a kedvezményezettnek. 

 

https://edps.europa.eu/
https://edps.europa.eu/
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_hu
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_hu
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_hu
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_hu
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hu
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hu

