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BEVEZET  GONDOLATOK 

A XX. század utolsó évtizedének integrációs vívmányai hatalmas elrelépést jelentettek 

az európai egység felé vezet úton. Ebben az idszakban az európai államok egy csoportja a 

gazdasági integráció olyan magas szintjére jutott el, amelyre korábban még egyetlen más – 

hasonló történeti elzményekkel rendelkez – államközösségnek sem sikerült. Az integrációnak 

ez a formája a gazdasági és monetáris unió (a továbbiakban: GMU) néven vonult be mind a 

szakirodalomba, mind a köztudatba.
1
 Az európai egységesülési folyamat immár fél évszázadot is 

meghaladó történetének meghatározó fordulópontjaként értékelhet a GMU létrejötte, amelynek 

leglátványosabb eleme a közös és egyetlen fizeteszköz bevezetése volt. A GMU e nézpontból

talán legfontosabb hozadéka, hogy ennek köszönheten már eddig is sok százmillió európai 

polgár számára vált kézzel foghatóvá az európai gondolat.
2

 Dolgozatom témáját a GMU létrejöttének és m ködésének egyes kérdéskörei alkotják. A 

GMU, mint kutatási téma rendkívül összetett és természeténél fogva interdiszciplináris, vagyis 

vizsgálható többek között a történettudomány és azon belül az integrációtörténet, a 

közgazdaságtan, a politikatudomány és nem utolsó sorban a jogtudomány oldaláról. A dolgozat 

jellegénél fogva ez utóbbi megközelítést választja és célja annak elemzése, hogy milyen jogi-

intézményi környezetben történt meg ennek a folyamatnak az elrehaladása és a rendszer 

m ködése milyen kihívásokkal és következményekkel járt és jár a közösségi intézmény- és 

jogrendszer számára. A téma komplexitása azonban elkerülhetetlenné teszi, hogy a történeti, a 

feltétlenül szükséges mértékig a gazdasági, valamint ahol ez lehetséges és indokolt, az 

összehasonlító módszer, illetve megközelítés is jelen legyen, kiegészítve a jogi analízist.  

 A dolgozat négy nagyobb egységre tagolódik. Az els rész célja annak bemutatása, hogy 

milyen jogi és intézményi keretek között zajlott a gazdaság- és monetáris politikai 

együttm ködés elmélyítése az Európai Gazdasági Közösség (a továbbiakban: EGK) tagállamai 

                                                          
1 Sajnos azonban néha még mindig elfordul, hogy – bár egyre ritkábban - nemcsak laikusok és publicisták, hanem a 

témával foglalkozó szakértk is tévesen Európai Monetáris Unióról beszélnek, félreértelmezve az angol rövidítést, 

az EMU-t, amelynek jelentése „Economic and Monetary Union”, vagyis gazdasági és monetáris unió (magyar 

rövidítéssel: GMU). 
2 Emiatt teljes mértékben egyetértek azzal a megközelítéssel, amely a közös pénz bevezetését Európa történelmének 

meghatározó fordulópontjaként értékeli, még akkor is ha ennek általános felismeréséhez talán még túl kevés id telt 

el. Ehhez az állásponthoz lásd például: Weidenfeld, Werner, The euro and the new face of the European Union, The 
Washington Quarterly, Winter 1999, 67.o. 
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között az integráció els  négy évtizede alatt, az 1958 és 1988 közötti id szakban.
3
 Ennek 

keretében kiindulópontom az 1958-ban hatályba lépett, az EGK létrehozásáról szóló Római 

Szerz dés (a továbbiakban: RSz.) vonatkozó rendelkezései. Ezt követ en áttekintem, hogy az 

EGK a hatvanas években milyen új intézményi struktúrával próbálta hatékonyabbá tenni a 

tagállamok közötti gazdasági és monetáris együttm ködést. Kiemelt szerepet kap a dolgozatnak 

ebben a részében az 1970-ben napvilágot látott ún. Werner-jelentés, mint a GMU els  konkrét 

terve; továbbá az 1979-ben létrejött Európai Monetáris Rendszer jogi és intézményi 

vonatkozásai. Az els  rész utolsó fejezetében pedig azt vizsgálom, hogy milyen szerepet 

játszottak az Egységes Európai Okmány egyes új rendelkezései a GMU felé vezet  úton.

A dolgozat második részében megpróbálom összefoglalni és elemezni annak a bonyolult 

folyamatnak az egyes f bb állomásait, amelynek során 1988 és 1999 között a mai formájában 

létrejött a GMU. Ennek keretében megvizsgálom, hogy milyen el zményei voltak a GMU-t is 

létrehozó Maastrichti Szerz désnek (a továbbiakban: EUSz.), értve ezalatt az azt megalapozó ún. 

Delors-jelentést, valamint a szerz désmódosításokat, illetve az új szerz dést kidolgozó 

kormányközi konferenciát. Fontosnak tartom annak feltárását, hogy van-e és ha igen, akkor 

milyen közösségi jogi alapja néhány tagállam kívülmaradásának a közös pénz programjából. 

Ennek kapcsán bemutatom, hogy az Egyesült Királyság, Dánia és Svédország esetében milyen 

megoldások születettek a helyzet rendezésére, illetve van-e olyan tagállam, amely esetében 

jogilag nem megnyugtatóan rendezett ez a kérdés. Az EUSz. ratifikációs folyamatának 

nehézségei között pedig hasznosnak t nik annak megvizsgálása, hogy az milyen alkotmányjogi 

kérdéseket vetett fel Németországban. A második részben az el bbieken túl elemzés tárgyát 

képezi még, hogy milyen vonatkozásai voltak a közösségi intézmény- és jogrendszer számára a 

GMU három szakaszban történ  létrejöttének. Ennek keretében részletesen kitérek a GMU 

el feltételét képez  t ke és fizetések szabad mozgásának új közösségi jogi szabályozására, a 

kés bbi európai jegybankrendszer el készít jének és el djének tekinthet  Európai Monetáris 

Intézetre, valamint az euró bevezetésével összefügg  néhány jogkérdésre. 

A dolgozat terjedelmileg és tartalmilag is legmeghatározóbb egysége annak harmadik 

része. Ebben a GMU monetáris pillére szervezeti hátterének egyes kérdéseit vizsgálom, 

közelebbr l a Központi Bankok Európai Rendszerét (a továbbiakban: KBER), illetve az Európai 

Központi Bankot (a továbbiakban: EKB). Ennek során els ként azt tekintem át, hogy melyek a 

rendszer m ködését meghatározó célkit zések, valamint feladatkörök. Az EKB és a tagállami 

                                                          
3 Az ezt megel z  európai monetáris együttm ködéssel a dolgozat nem foglalkozik, ehhez lásd egyebek mellett: 

Einaudi, Luca, The generous utopia of yesterday can become the practical achievement of tomorrow: 1000 years of 
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jegybankok viszonyának elemzése pedig lehet séget teremt a KBER szervezeti felépítésének 

meghatározására. Meglehet sen nagy helyet szánok az EKB bels  szervezeti felépítésének, 

döntéshozatali rendszerének, normaalkotó hatásköre sajátosságainak, valamint az általa alkotott 

jog végrehajtása kapcsán felmerül  egyes kérdések részletes jogi elemzésére. Ezt követ en a 

dolgozat talán egyik legfontosabb részeként megvizsgálom, hogy a jegybanki függetlenségnek 

milyen közösségi jogi garanciái léteznek és ezek hogyan érvényesülnek az EKB és a KBER 

részét képez  többi nemzeti központi bank esetén. A függetlenséggel szoros összefüggésben lév

demokratikus elszámoltathatóság kapcsán pedig áttekintem, hogy annak milyen elemei 

fedezhet k fel a közösségi jogrendszerben, külön kitérve annak egyik kiemelt fontosságú 

területére, az EKB és az Európai Parlament monetáris párbeszédére. A harmadik rész utolsó 

fejezetében pedig GMU jogi szempontból egyik legizgalmasabb területének számító kérdéskörét, 

az EKB közösségi intézményrendszerben elfoglalt helyével kapcsolatos elméleteket tekintem át 

és azt, hogy egy jogeset kapcsán az Európai Bíróság hogyan foglalt állást ebben a kérdésben. 

Végül ahhoz, hogy teljes legyen a kép, a dolgozat utolsó részében a GMU-nak a 

monetáris területéhez képest még jórészt kidolgozatlan gazdasági és azon belül költségvetési 

pillérének az el z ekhez képest mennyiségileg jóval szerényebb és kevésbé hatékonynak 

mutatkozó közösségi jogi szabályozását és annak aktuális problémáit vizsgálom meg. Központi 

helyet foglal ezen belül a túlzott hiány esetén alkalmazható eljárás tételes jogi alapjainak 

feltárása, valamint két tagállam esetén a gyakorlati alkalmazás problémái. Ez utóbbi során 

figyelemreméltó konfliktus bontokozott ki a Közösség két f  intézménye között, amelyre 2004 

nyarán ideiglenesen az Európai Bíróság részletesen elemzett ítélete tett pontot. 

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a dolgozat tudatosan nem törekszik egyik részében 

sem, de különösen a KBER, illetve az EKB intézményi-jogi viszonyaival foglalkozó harmadik 

egységben valamennyi jogi elemzés tárgyává tehet  kérdéskör érintésére. Az erre való 

vállalkozás messze meghaladná ugyanis egy doktori értekezés terjedelmi kereteit. A dolgozat 

számos rész-, illetve fejezetcímében ezért használom hangsúlyosan az „egyes” kifejezést, amivel 

már el zetesen utalni kívánok arra, hogy a dolgozat nem fedi le a GMU kapcsán felmerül

valamennyi jogi és intézményi vonatkozású témát. Az igen szerteágazó területek közül 

ennélfogva csak azokat igyekeztem alaposabb kutatás tárgyává tenni, amelyekr l úgy véltem, 

hogy jogi szempontból vagy aktualitásuk miatt a  leginkább meghatározóak a GMU 

kialakulásának és m ködésének a szempontjából.

                                                                                                                                                                                          

monetary union in Europe, National Institute Economic Review, April 2000, 90-110.o. 



4

Mivel nem kívánom e helyen a dolgozat következtetéseit megel legezni, ezért csak 

annyit jegyzek meg, hogy a GMU megvalósításának gondolata gyakorlatilag végigkísérte az 

európai integráció történetét, bár tényleges létrejöttére csak a dolgozat második részében 

elemzett ún. hosszú kilencvenes években került sor.
4
 Ez a folyamat - mindenekel tt az EKB 

létrejötte és m ködése által - meglehet sen innovatívan hatott a közösségi intézményrendszerre 

és emellett számtalan érdekes, az Európai Bíróságot is többször állásfoglalásra késztet

közösségi jogi kérdést hozott felszínre. 

                                                          
4 Az ún. hosszú kilencvenes évek alatt az 1988. júniusi hannoveri Európai Tanácstól a 2002. márciusáig, az euró 

bankjegyek és érmék kizárólagos fizet eszközzé válásáig tartó id szakot tekintem. Lásd még ehhez b vebben a VII. 

fejezet 2. pontját. 
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ELS  RÉSZ: FEJEZETEK A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ MAASTRICHT 

EL TTI INTÉZMÉNYI ÉS JOGI EL ZMÉNYEIB L

I. fejezet:  A gazdaság- és m onetáris politika szabályozása az EGK-t létrehozó 

Római Szerz désben 

1. Néhány gondolat a RSz. vonatkozó cikkeinek el zményeir l és nemzetközi 

hátterér l, avagy az EGK „Bretton W oods-i függ sége”

Az EGK-t létrehozó szerz dés els dleges céljának – a közös piac létrehozásának - 

megfelel en három kiemelt területre összpontosított a gazdasági integráció terén. Egyrészt a 

vámunió létrehozására5, másrészt ezzel szoros összefüggésben a harmadik államokkal szembeni 

közös kereskedelempolitika kialakítására6, valamint a – részleteiben csak kés bb kidolgozott – 

közös mez gazdasági politika kialakításának szükségességére.7 A tagállamok gazdaság- és 

monetáris politikájára vonatkozó szerz dési helyek száma – mint majd ez a következ  pontban 

látható lesz - ehhez képest er sen korlátozott és legf képpen tartalmilag kevésbé el remutató 

volt. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a monetáris integráció programja nem szerepelt az EGK 

alapítóinak tervei között. Vajon mivel magyarázható ez? 

Az okok között részben bels , részben küls  tényez ket találunk. Lássunk els ként az 

el bbiek közül néhányat.  Mint arra többek között Smits is utal, az ötvenes évek második felében 

az európai államok közötti t ke és fizetési forgalom er sen korlátozott volt, továbbá az egyes 

nemzetgazdaságokban – ellentétben napjainkkal – meglehet sen nagy súllyal szerepelt a 

mez gazdaság és az ipar, míg a szolgáltatásoknak, köztük a pénzügyi szolgáltatásoknak is jóval 

kisebb szerep jutott.8 Továbbá, mint azt Hitiris megállapítja, a RSz. aláírásakor az alapító 

országok hasonló növekedési mutatóval, alacsony inflációval, kedvez  kereskedelmi mérleggel 

és elegend  devizatartalékokkal rendelkeztek.9 Ezek a gazdasági körülmények nem bizonyultak 

túlzottan ösztönz nek a monetáris integráció szempontjából. 

                                                          
5 RSz. 3. cikk a) pont és a 9-29. cikkek. 
6 RSz. 3. cikk b) pont és a 110-116. cikkek. 
7 RSz. 3. cikk d) pont és a 38-47. cikkek. 
8 Smits, René, The European Central Bank – Institutional Aspects, Kluwer Law International, The 
Hague/London/Boston, 1997, 10.o. 
9 Hitiris, T., Az Európai Unió gazdaságtana, M szaki Könyvkiadó, Budapest, 1995, 140.o. 
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A dönt  ok azonban – a fentiekt l függetlenül - küls  természet  volt. A második 

világháború alapjaiban változtatta meg a világ vezet  hatalmai között a gazdasági és politikai 

er viszonyokat, amelynek során az Egyesült Államok - mindenekel tt gazdasági - vezet

szerepe megkérd jelezhetetlenné vált. Még zajlott a világháború, amikor 1944-ben a szövetséges 

államok képvisel i összehívták az ún. Bretton Woods-i konferenciát, annak érdekében, hogy 

döntsenek a háború utáni id szak nemzetközi pénzügyi rendszerének új alapjairól, természetesen 

már a megváltozott er viszonyok fényében. Mint arra L rincné rámutat, ”[…] a konferenciát 

egyértelm en az Egyesült Államok hegemóniája jellemezte[…]1944-ben az USA olyan 

er fölénnyel rendelkezett, amely messze meghaladta Nagy-Britannia korábbi pozícióját[…]Ez a 

fölény a történelemben eddig példa nélkül álló hegemóniát biztosított az USA-nak.”10 A 

konferencián döntöttek a Nemzetközi Valutaalap és Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank 

(közkelet  kifejezéssel a Világbank) felállításáról, amellyel egy ún. dollárdeviza-rendszer kezdte 

meg a m ködését a tagországok között. 11

Az így létrejött nemzetközi pénzügyi rendszer egészen a hetvenes évek elejéig viszonylag 

stabil hátteret eredményezett az EGK tagállamai számára is, így tulajdonképpen nem is volt 

feltétlenül szükséges, hogy a RSz. részletesebben foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Ennek a 

helyzetnek a szemléletes kifejezését találjuk Selmayrnál, aki az EGK m ködésének els  éveit 

úgy jellemezte ebb l a szempontból, mint a Közösség „Bretton Woods-i függ sége”, ami azt 

takarta, hogy a gazdaság- és monetáris politikára vonatkozó alapvet  közösségi szabályozás 

hiánya arra szorította m ködésének els  éveiben az EGK-t, hogy teljes mértékben megbízzon a 

nemzetközi monetáris politikai környezet megfelel  m ködésében.12 Ez a hozzáállás végül is 

kielégít nek bizonyult az ötvenes évek végén és a hatvanas évek során, azonban a rendszer 

felbomlásakor már súlyos bels  zavarokat eredményezett, amely - amint err l a kés bbiekben

szó lesz - megadta a végs  lökést a tagállamok politikájának megváltozásához. 

Az el zmények között még röviden említést kell tenni az Európai Fizetési Unióról, amely 

1950. július 1-én kezdte meg a m ködését azzal a céllal, hogy a tagországok - amelyek között ott 

                                                          
10 L rincné Istvánffy Hajna, Pénzügyi integráció Európában, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 
2001, 32.o. 
11 A rendszer lényege abban foglalható össze, hogy a résztvev  államok megállapodtak a dollár „korlátlan” aranyra 
átválthatóságában, vagyis konvertibilitásában és rögzített valutaárfolyamokat vezettek be a dollárral szemben, 
amihez kezdetben egy viszonylag sz k, +/- 1%-os ingadozási sávot határoztak meg, amelyet a kés bbiekben +/-
0.75%-ra módosítottak az európai valuták viszonylatában. (Lásd: Zsámboki Balázs, Az európai monetáris integráció 
korai szakaszának története, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, 2000. június 8., 
http://rs1.szif.hu/~eszter/web/EMU.doc, 4.o.) 
12 Selmayr, Martin, Das Recht der Wirtschafts- und Währungsunion, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden,
2002, 128.o. 
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találjuk az Európai Gazdasági Együttm ködési Szervezet13 mind a tizenhét alapító államát14 - 

valutáinak konvertibilitását minél hamarabb megteremthessék, amelyet az ötvenes évek közepére 

fokozatosan sikerült is elérni.15 Ezt követ en a szervezet 1958. decemberében felszámolásra 

került és átadta a helyét az ún. Európai Monetáris Megállapodásnak,16 amelynek célja az volt, 

hogy a résztvev  nemzeti jegybankok közötti együttm ködést – amely az Európai Fizetési Unió 

egyik legel remutatóbb eleme volt - fenntartsa a konvertibilitás elérése után is, azonban mint 

L rincné írja: „Gyakorlatilag az Európai Monetáris Egyezmény igen alárendelt szerepet játszott, 

mivel ekkor már a fizetésimérleg-problémák rendezésében[…]a Nemzetközi Valutaalap 

tevékenysége egyre fontosabbá vált.”17

Összefoglalva, az ötvenes éves közepén, amikor az EGK létrehozásáról szóló tárgyalások 

zajlottak, már létezett és megfelel en m ködött egy olyan nemzetközi monetáris rendszer, 

amelynek részese volt valamennyi alapító állam. Ez volt a legf bb oka annak, hogy nem volt 

szükség egy hasonló mechanizmus létrehozására európai18 szinten és végül nem lehet 

elfelejtkezni arról sem, hogy a gazdaság- és monetáris politika, akkoriban még a 

közgondolkodásban a nemzeti szuverenitás elválaszthatatlan részét képezte, ami önmagában is 

fékez  er ként hatott egy mélyebb ez irányú integráció ellen. 

2. A Római Szerz dés vonatkozó cikkeinek elemzése

2.1. A 2. és 3. cikkek a Közösség tevékenységeir l

Az RSz. 2. cikke rögzítette az EKG legf bb feladatát a következ  módon: 

„A Közösség feladata, hogy egy közös piac létrehozásával, valamint a tagállamok 
gazdaságpolitikáinak fokozatos közelítésével a Közösség egész területén 

                                                          
13 Az 1948-ben létrehozott szervezet legf bb feladata az Európai Újjáépítési Program (közkelet  néven a Marshall-
terv) keretében érkez  segélyek szétosztásának koordinálása volt. A hatvanas évek elején átadta a helyét a ma is 
m köd  Gazdasági Együttm ködési és Fejlesztési Szervezetnek. 
14 Az alapítók közé tartozott: Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Hollandia, 
Írország, Izland, Luxemburg, Norvégia, Német Szövetségi Köztársaság, Olaszország, Portugália, Spanyolország, 
Svájc, Svédország és végül Törökország. 
15 Az Európai Fizetési Unióról b vebben lásd: Kaplan, J. – Schleiminger, G., The European Payments Union, 
Clarendon Press, 1989;  Ungerer, Horst, A consist history of European monetary integration, Quorum Books, 
London, 1997, 15-33.o.; továbbá Gros, Daniel – Thygesen, Niels, European Monetary Integration, Addison Wesley 
Longman Limited, New York, 1998, 3-8.o. 
16 Ennek aláírására már 1955-ben, tehát közvetlenül a nyugat-európai valuták konvertibilitásának elérése után sor 
került. 
17 L rincné, i.m. 47.o. 
18 Pontosabban nyugat-európai szinten, hisz a második világháborút követ en Európa gazdasági, ezen belül 
pénzügyi rendszerének addigi egysége hosszú id re felbomlott. Err l részletesebben lásd: L rincné, i.m., 47-50.o. 
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el mozdítsa a gazdasági tevékenységek harmonikus fejl dését, a folyamatos és 
kiegyensúlyozott gazdasági növekedést, a nagyobb stabilitást és az életszínvonal 
gyorsabb emelkedését, valamint a tagállamai közötti kapcsolatok szorosabbá 
tételét.” 

 Ez a megfogalmazás egyértelm vé tette, hogy a Közösségnek egy valódi feladata van, ez 

pedig a közös piac létrehozása. Ehhez képest a tagállami gazdaságpolitikák vonatkozásában a 

Szerz dés csak azok – közelebbr l meg nem határozott – fokozatos közelítését tartotta 

szükségesnek. Ezt kiegészítve a Közösség tevékenységeinek felsorolásánál található még egy 

olyan kitétel is, miszerint szükséges „olyan eljárások alkalmazása, amelyek révén a tagállamok 

gazdaságpolitikái összehangolhatók és fizetési mérlegük egyensúlyzavarai kiküszöbölhet k.”19 A 

monetáris politikáról azonban egyetlen szó sem esik. 

 A 2. és 3. cikkek ezen rendelkezéseit pontosítja  a Szerz dés 6. cikke, amely rögzíti, 

hogy „A tagállamok, a Közösség intézményeivel szorosan együttm ködve, az e szerz dés

célkit zéseinek megvalósításához szükséges mértékben összehangolják gazdaságpolitikáikat.”

Ezt értékelte úgy Selmayr, hogy a gazdaság- és monetárispolitikai együttm ködés kérdése 

funkcionálisan alá volt rendelve a közös piac létrehozásának, mint egyetlen célnak.20 A 

funkcionális alárendelésnek talán a legszembet n bb példája azonban a RSz. t ke és a fizetések 

szabad mozgására vonatkozó rendelkezései.21

 A Szerz dés tehát csak a tagállami gazdaságpolitikák összehangolásának, 

koordinálásának a szükségességér l beszél és arról is csak a közös piac megvalósításához 

szükséges mértékben. Ez a megfogalmazás pedig jelent sen eltér, például a „közös politika”22

vagy akár csak a „közelítés”23 kifejezésekt l. Kiemelend  még, hogy a Szerz dés 145. cikke 

alapján az egyetlen közösségi intézmény, amelynek döntési joga volt e téren, a Tanács, amely 

„biztosítja a tagállamok általános gazdaságpolitikáinak összehangolását.” 

                                                          
19 RSz. 3. cikk g) pont 
20 Selmayr, i.m., 123.o. 
21 Lásd a 2.7. alpontot. 
22 Gondoljunk pl. a kereskedelem, a mez gazdaság és a közlekedés területeire a 3. cikkben. 
23 Ezt a fogalmat használja a Szerz dés a tagállamok jogharmonizációs kötelezettségének megfogalmazásakor, 
szintén a 3. cikkben. 
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2.2. A 103. cikk a konjunktúrapolitikáról

A Szerz dés III. részében, a Közösség politikái között találkozunk gazdaság- és 

árfolyampolitikára vonatkozó rendelkezésekkel a „Gazdaságpolitika” címszó alatt, két fejezet – a 

konjunktúrapolitika és a fizetési mérleg – köré csoportosítva. 

A 103. cikk (1) bekezdése rögzíti, hogy „A tagállamok konjunktúrapolitikájukat közös 

érdek  ügynek tekintik. A mindenkori helyzethez igazodóan megteend  intézkedésekr l

konzultálnak egymással és a Bizottsággal.” Mint azt Ungerer megállapítja, a Szerz dés 

szóhasználata nem túl szerencsés a konjunktúrapolitika viszonylatában, hiszen ez valójában a 

rövid távú gazdaságpolitikát takarja.24 További bírálható eleme ennek a pontnak, hogy itt már – 

az el z  alpontban megismert – koordinációnál is kisebb elkötelezettséget jelent  kifejezést, a 

konzultációt használja a Szerz dés, amivel egyértelm vé vált, hogy a tagállamok a 

gazdaságpolitikai autonómiájukat teljes mértékben meg kívánták rizni.  

Ebben a szellemben fogalmazódott a cikk második bekezdése is, amely csak 

lehet ségként beszél a Tanács ez irányú intézkedéseinek meghozataláról, amennyiben a 

tagállamok között konszenzus alakul ki ilyen kérdésben. 

2.3. A 104-105. cikkek és az ún. ”mágikus négyes”

„Minden tagállam olyan gazdaságpolitikát folytat, amely ahhoz szükséges, hogy a 
foglalkoztatás magas szintjének és a stabil árszínvonalnak a meg rzése mellett 
biztosítsa fizetési mérlege egészének egyensúlyát, és fenntartsa a valutája iránti 
bizalmat.”25

A Szerz dés annak ellenére, hogy minimálisan sem csorbítja a tagállamok autonómiáját ezen a 

területen, mégis szükségesnek tartotta, hogy bizonyos közös célokat megállapítson, amelyek 

kés bb a gazdaságpolitika ún. „mágikus négyeseként” váltak ismertté.26

 „A 104. cikkben megfogalmazott célkit zések elérésének megkönnyítése érdekében 
a tagállamok összehangolják gazdaságpolitikájukat. E célból együttm ködést
alakítanak ki a közigazgatásaik megfelel  szervezeti egységei, illetve a központi 

                                                          
24 Ungerer, Horst, A consist history of European monetary integration, Quorum Books, London, 1997, 49.o. 
25 RSz. 104. cikk 
26 B vebben lásd: Selmayr, i.m. 125.o. és Ungerer, i.m. 50.o. 
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bankjai között. A Bizottság ajánlásokat tesz a Tanács elé arra vonatkozóan, hogy 
ezt az együttm ködést miként lehet megvalósítani.”27

Ez a bekezdés tulajdonképpen a gazdaságpolitika mágikus négyesének végrehajtásával 

kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz. Ismételten megfogalmazza a már a 6. cikkben rögzített 

gazdaságpolitikai koordináció szükségességét, azonban ezt újfent a funkcionális alárendelés 

szellemében teszi.  

2.4. A Monetáris Bizottság létrejötte

A monetáris politika koordinációja els ként ennek kapcsán jelenik meg a Szerz désben,

miszerint „A tagállamok monetáris politikáinak a közös piac m ködéséhez szükséges 

legteljesebb mérték  összehangolásának el segítése érdekében egy tanácsadói jogkörrel 

rendelkez  Monetáris Bizottság jön létre.”28

A Bizottság legfontosabb feladataként azt jelölték meg, hogy figyelemmel kísérje a 

tagállamok és a Közösség monetáris és pénzügyi helyzetét, valamint a tagállamok általános 

fizetési rendszerét és ezen tevékenységér l rendszeresen jelentéseket készítsen a Tanács és a 

Bizottság számára. További feladata volt, hogy amennyiben erre a Tanács vagy a Bizottság 

felkérte – valamint saját kezdeményezésére - véleményt adjon számukra. 

A Bizottság 1958-ban kezdte meg a m ködését a Szerz dés vonatkozó rendelkezései, 

illetve a Tanács 1958. március 18-án kelt, a Monetáris Bizottságra vonatkozó részletes 

szabályokat megállapító határozata alapján.29 Minden egyes tagállam és a Bizottság két-két tagot 

nevezett ki a Monetáris Bizottságba a pénzügyi területen kiemelked  szaktudással rendelkez

szakemberek közül. Az általános szabály szerint a tagállami tagok közül az egyiknek a vezet

kormányhivatalnokok közül kellett kikerülnie, míg a másik tagot a nemzeti központi bankok 

javaslata alapján jelölték ki. 

A döntéseket egyszer  többség alapján hozták és bár nagyon távolról, de már megjelent a 

kés bbi GMU m ködése szempontjából alapvet  fontosságú függetlenség kérdése, mivel a 

tanácsi határozat 5. cikke kimondta, hogy „A bizottsági tagokat[…]személyes képességeik 

alapján nevezik ki, azok feladataik teljesítése során – a Közösség általános érdekeinek 

                                                          
27 RSz. 105. cikk (1) bekezdés 
28 RSz. 105. cikk (2) bekezdés 
29 HL 017., 1958.10.06., 390.o., illetve English special edition: Series-I (1952-58) p.60  
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megfelel en – teljesen függetlenek.” A valóságban persze legfeljebb az Európai Bizottság által 

kinevezett két tag volt valóban függetlennek tekinthet , hisz a tagállami küldöttek egyike az 

adott kormányhoz közvetlenül kapcsolódó személy volt.30 Tekintetbe véve továbbá, hogy az 

ötvenes években – az 1957-ben a Bundesbank-ra vonatkozó szabályozást kivéve - még nem 

beszélhettünk a nemzeti jegybankok autonómiájáról, számomra az általuk javasolt személyek 

függetlensége is - legalábbis elméletileg -  megkérd jelezhet nek t nik.

A Monetáris Bizottság egészen 1998 végéig m ködött, majd a GMU harmadik 

szakaszának 1999. január 1-i megkezdésével feladatait átvette az újonnan létrejött Gazdasági és 

Pénzügyi Bizottság.31

2.5. A 107. cikk az árfolyam-politikáról

 A Szerz dés megkövetelte, hogy az árfolyamokkal kapcsolatos politikáját minden 

tagállam – hasonlóan a konjunktúrapolitikához – ún. közös érdek  ügyként kezelje. Ez a 

gyakorlatban azt jelentette, hogy ezen a téren is érintetlen maradt a nemzeti szuverenitás. 

Továbbá a tagállamok közösségi jogi alapot kaptak arra, hogy amennyiben az egyik tagállam a 

Közösségen belüli versenyt súlyosan torzító – és egyben a 104. cikkel ellentétes – változtatást 

hajt végre árfolyamain, akkor a Bizottság felhatalmazását követ en – egy korlátozott ideig - 

ellentételez  intézkedéseket tegyenek.  

 Ennek kapcsán Ungerer megjegyzi, hogy a Szerz désben nem találunk kifejezett 

hivatkozást a stabil valutaárfolyamok fenntartásának kötelezettségére, annak ellenére sem, hogy 

a tagállamok már akkor tisztában voltak az árfolyam-politika jelent ségével a közös piac 

megfelel  m ködésében.32

2.6. A 108. és 109. cikkek a fizetésimérleg-válságról

A tagállamok fizetési egyensúlyának meg rzéséhez fontos közösségi érdek is f z dik,

ezért a RSz. viszonylag részletesen foglalkozott az ennek kapcsán felmerül  problémákkal és 

azok lehetséges megoldásaival. 

                                                          
30 Az esetek többségében az adott kormány pénzügyminisztériumának alkalmazottja. 
31 Az EKSz. 114. cikkének (2) bekezdése alapján. Lásd még ehhez a XIV. fejezet 2.1. alpontját. 
32 Ungerer, i.m., 52.o. 
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A 108. cikk alapján akkor volt szükség közösségi közbelépésre egy tagállam fizetési 

mérlegének zavarai esetén, ha ezek a nehézségek akadályozhatják a közös piac, illetve a közös 

kereskedelempolitika fokozatos megvalósítását vagy m ködését. Az eljárás els  állomásaként a 

Bizottság intézkedéseket javasolhat az érintett tagállamnak. Ennek eredménytelensége esetén a 

Tanács min sített többséggel irányelv vagy határozat formájában ún. kölcsönös segítséget 

nyújthat. Ez utóbbi hiányában, illetve hatástalansága esetén pedig a Bizottság felhatalmazása 

alapján az érintett állam végs  lépésként védintézkedéseket hozhat. S t, a tagállam a 109. cikk 

alapján sürg s esetben ezeket a védintézkedéseket bizottsági felhatalmazás nélkül is megteheti, 

azzal a korlátozással, hogy a lehet  legkisebb zavart okozza a közös piac m ködésében és nem 

haladja meg a szükséges mértéket. Az így meghozott védintézkedésekr l tájékoztatni kell a 

Bizottságot és a többi tagállamot, miután annak esetleges módosításáról, felfüggesztésér l vagy 

eltörlésér l a Tanács min sített többséggel határozhat. 

Ehhez nagyon hasonló mechanizmust tett lehet vé a Szerz dés a t kemozgásokkal 

összefügg  zavarok esetén is, azzal az eltéréssel, hogy sürg s vagy titkos jelleggel meghozott 

tagállami védintézkedés felülvizsgálatára nem a Tanácsnak, hanem a Bizottságnak volt 

lehet sége.33  Ez a két különleges eljárási lehet ség egészen 1998. december 31-ig létezett, 

azonban a GMU harmadik szakaszának kezdete után is megtalálható a védintézkedés és a sürg s

intézkedés intézménye az els dleges közösségi jogban, mégpedig a tagállamok és harmadik 

országok közötti t kemozgások szabályozásában.34

2.7. A t ke és a fizetések szabad mozgása a RSz.-ben

A Szerz désnek a t kére és a fizetésekre vonatkozó szabályozásának elemzéséb l is 

levonható az a következtetés, hogy az alapítók tervei között hiába keresnénk a GMU 

létrehozására irányuló – akár csak távoli – szándékot is. A t ke és a fizetések szabad 

mozgásának teljes kör  megteremtése – értve ezalatt mind a tagállamok közötti, mind a 

tagállamok és harmadik államok közötti viszonylatokat - alapvet  feltétele a GMU-nak.35 Ehhez 

képest a RSz. 67. cikkének (1) bekezdése a tagállamok közötti t kemozgások szabályozásában a 

már korábban említett36 funkcionális alárendelésr l árulkodik: 

                                                          
33 RSz. 73. cikk 
34 Lásd: EKSz. 59. és 60. cikk 
35 Mint arra az 1970-es Werner-jelentés III. fejezete és az azt mintegy két évtizeddel kés bb követ  Delors-jelentés 
22. pontja is utal. 
36 Lásd a 2.1. alpontot. 
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„Az átmeneti id szak alatt37 és a közös piac megfelel  m ködéséhez szükséges 
mértékben a tagállamok egymás között fokozatosan eltörlik a tagállamokban 
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkez  személyekhez köt d  t kemozgásokra
vonatkozó korlátozásokat, valamint a felek állampolgárságán, lakóhelyén vagy 
székhelyén, illetve a t kebefektetés helyén alapuló minden megkülönböztetést.” 

Ezt egészítette még ki az felhatalmazás, amelyet a Tanács kapott arra vonatkozóan, hogy 

eleinte38 egyhangúan, majd min sített többséggel irányelveket hozzon az el z  cikk 

rendelkezéseinek végrehajtása céljából.39 Megállapítható tehát, hogy - ellentétben a másik három 

alapszabadsággal – a Szerz dés a tagállamok közötti t kemozgások szabadságának kimondása 

helyett, annak elérését csak egy határid höz nem kötött célként fogalmazta meg, azzal a további 

korlátozással, hogy amennyiben az a közös piac megfelel  m ködéséhez szükséges. Ez utóbbi 

megkötést a kés bbiekben megszorítóan értelmezték. Erre jó példa a Tanács 1960. május 11-én 

elfogadott ún. „els  irányelve a Szerz dés 67. cikkének végrehajtásáról”40,  amely  követve az 

akkor hatályos els dleges jogi szabályozást csak a többi alapszabadsággal szorosan összefügg

t kemozgásokról rendelkezett. 

 A tagállamok és a harmadik államok közötti t kemozgások tekintetében pedig még 

kevésbé volt ambiciózus a RSz., hiszen erre vonatkozóan pusztán az alábbiakat rögzítette: 

„A Bizottság a tagállamok és harmadik országok közötti t kemozgásokra
vonatkozóan a tagállamok devizapolitikájának fokozatos összehangolása érdekében 
intézkedéseket javasol a Tanácsnak. E célból a Tanács egyhangúlag eljárva 
irányelveket bocsát ki. A Tanács a liberalizáció lehet  legmagasabb fokának 
elérésére törekszik.”41

Ez esetben tehát a célkit zés mindössze a „liberalizáció lehet  legmagasabb fokának 

elérésére törekvés”, amely elmarad még az EGK-n belüli t kemozgások szabályozástól is. A 

„törekvés” mint meglehet sén bizonytalan jogfogalom megjelenik még a 71. cikkben is, 

amelyben az ún. „stand still” elvnek egy speciális – úgy is mondhatnánk önkéntes jogkövetésen 

alapuló - változatával találkozhatunk, amely alapján a tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy 

a Közösségen belül ne vezessenek be új devizakorlátozásokat, továbbá, hogy a már meglév ket

ne szigorítsák. 

                                                          
37 A RSz. az átmeneti id szak alatt a vámunió fokozatos létrehozására irányuló, eredetileg háromszor négy éves 
periódust érti, amely végül a tervezettnél hamarabb, már 1968. július 1-ére megvalósult. 
38 Értve ez alatt a vámunió létrehozásának els  két szakaszát. 
39 RSz. 69. cikk 
40 HL 043, 1960.07.12., 921.o., illetve English special edition: Series-I (1959-1962) p.49 
41 RSz. 70. cikk 
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 A Szerz désnek ez a cikke mintegy két évtizeddel kés bb munkát adott az Európai 

Bíróság számára is az ún. Casati-ügyben.42 Az ítélet 19. pontja egyértelm en kimondta, hogy a 

„törekedniük kell” kifejezés jelent sen eltér a másik három alapszabadság esetén alkalmazott 

kényszerít bb megfogalmazásoktól, amelyb l az a következtetés vonható le, hogy ez a 

szerz dési hely nem állapít meg a tagállamokra olyan feltétlen kötelezettséget, amelyre 

magánszemélyek hivatkozhatnának. Ezzel a Bíróság elutasította e cikk közvetlen hatályának az 

elismerését. 

 A Szerz dés a fizetések szabad mozgásával összefügg  rendelkezéseket - a 

t kemozgásoktól elkülönülten - a fizetési mérlegr l szóló fejezetben tárgyalja hasonló 

megközelítésben: 

„Minden tagállam vállalja, hogy – annak a tagállamnak a valutájában, amelyben a 
hitelez  vagy a kedvezményezett letelepedett – az áruk, szolgáltatások és a t ke
mozgásával kapcsolatos fizetéseket, valamint a t ke és a jövedelmek átutalását 
engedélyezi olyan mértékben, amennyire a tagállamok között az áruk, 
szolgáltatások és a t ke mozgása e szerz dés értelmében liberalizált.”43

A fizetések szabad mozgásának a megvalósulása – mint azt Selmayr megállapítja – így 

nem függött tovább a közösségi jogalkotó szervek tevékenységét l, azonban a többi 

alapszabadsághoz képest er sen járulékos jellege miatt csupán egy ún. „mellék-szabadságnak”

volt tekinthet .44

Az ehhez kapcsolódó rendelkezéseknek a többi alapszabadsághoz képest kevésbé 

kötelez  jellege egyértelm en következik a Szerz désnek olyan – ugyanezen cikken belüli - 

fordulataiból is, minthogy a tagállamok „kinyilvánítják készségüket” a további liberalizációra, de 

csak akkor, ha ezt az általános gazdasági helyzetük, illetve a fizetési mérlegük állása lehet vé 

teszi. Ezek a megfogalmazások gyakorlatilag korlátlan tagállami diszkréció számára teremtettek 

lehet séget.

 Ugyanezen cikk (3) bekezdése érdemel még figyelmet, amely - ellentétben az el z ekkel

- olyan negatív irányú kötelezettséget rótt a tagállamokra, amelynek közvetlen hatályát a 

kés bbiekben elfogadta az Európai Bíróság. Ennek alapján a tagállamok vállalták, hogy egymás 

között nem vezetnek be semmilyen új korlátozást a RSz. III. mellékletében felsorolt ún. 

                                                          
42 A ’Criminal proceedings against G. Casati’ 203/80. sz. ügyben 1981. november 11-én hozott ítélet (EBHT 1981., 
2595.o.) 
43 RSz. 106. cikk (1) bekezdés 
44 Selmayr, i.m. 126.o. 
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láthatatlan m veletekhez kapcsolódó átutalásokra vonatkozóan.45 A nyolcvanas évek során egy 

ügyben részletesen értelmezte a Bíróság a Szerz désnek ezt a 106. cikkét és többek között 

elfogadta az erre való közvetlen állampolgári hivatkozás lehet ségét.46

II. fejezet: Az EGK els  évtizedének törekvései egy hatékonyabb gazdasági-

monetáris együttm ködés irányába és ennek intézményi aspektusai, avagy a 

bizottságokon keresztül történ  koordináció rendszere 

A RSz. el z  fejezetben tárgyalt, gazdaság- és monetáris politikával kapcsolatos 

rendelkezéseinek hiányosságai hamar nyilvánvalóvá váltak. Amellett, hogy sokan elvi alapon is 

kritizálták a Szerz dést47, nem lehetett figyelmen kívül hagyni, hogy a hatvanas évek számtalan 

problémát hozott felszínre monetáris téren a Közösségen belül, els sorban a vámunió és a közös 

mez gazdasági politika kapcsán.48

Az EGK ezekre a kihívásokra a hatvanas években a gazdaság- és monetárispolitikai 

koordinációt el segít  több különböz  bizottság létrehozásával, valamint már a GMU felé 

mutató els  konkrét elképzelésekkel válaszolt. 

1.  A rövidtávú gazdaságpolitikai bizottság létrehozása

1960. március 9-én a Tanács határozatot hozott a tagállamok konjunktúrapolitikáinak

koordinációjáról49, amelynek két lényeges rendelkezése emelhet  ki. Egyrészt a tagállamok 

kötelezettségévé tette, hogy tájékoztassák a Bizottságot minden olyan beruházás lényeges 

jellemz ir l, amely befolyásolhatja a tagállamok konjunkturális helyzetét.  

                                                          
45 Ilyen láthatatlan m veleteknek min sülnek pl.: a tranzit díjak, raktározási és tárolási költségek, jutalékok, 
tagdíjak, szerz i jogdíjak, örökségek, vámok és vámilletékek, kisebb összeg  külföldi átutalások, stb. 
46 A Luisi és Carbone kontra Ministero del Tesoro 286/82. és 26/83. sz. egyesített ügyekben 1984. január 31-én 
hozott ítélet (EBHT 1984., 377.o.) 
47 L rincné írja, hogy a föderalisták képviseletében fellép  ún. „Egyesült Európáért Akció Bizottság”, amelynek 
egyik vezet je Jean Monnet volt, már 1961-ben egy deklarációban keményen bírálta a RSz.-t , amiatt, hogy az a 
monetáris politikai kérdésekkel csak igen általános formában foglalkozott. A deklaráció javaslatot tett egy európai 
tartalékalap létrehozására, amelyet az egységes monetáris politika felé vezet  els  lépésnek tekintett. Részletesebben 
lásd: L rincné, i.m., 59.o.; valamint Jean Monnet, Mémories, Fayard, Paris, 1976, 639.o. és Francois Duchéne, Jean 
Monnet – The First Statesman of Interdependence, W.W.Norton & Company, New York/London, 1994, 323-335.o. 
48 Ezekr l b vebben lásd:  Gros – Thygesen, i.m. , 8-11.o. 
49 A Tanács 1960. március 9-i határozata tagállamok konjunktúrapolitikáinak koordinációjáról (HL 031., 
1960.05.09., 764.o., illetve English special edition: Series-I (1959-62) p.42) 



16

Másrészt el írta az ún. rövidtávú gazdaságpolitikai bizottság felállítását, amely feladatául 

kapta, hogy részt vegyen a tagállamok egymás közti és az Európai Bizottsággal történ  – a 

konjunktúrapolitika aktuális kérdéseit a RSz. 103. cikke alapján megvitató – konzultációin. 

Továbbá tanácsokat és segítséget kellett nyújtania a Bizottságnak az e körben felmerül

feladatainak ellátáshoz.  

2. A Bizottság 1962-es Akció Programja

A Bizottság 1962. október 24-én közzétette az ún. „második szakasz akció programját”,

amely az els  hivatalosnak tekinthet  közösségi dokumentum, amely érdemben foglalkozott a 

monetáris integráció kérdésével.50 Ungerer ismerteti részleteiben a programcsomagot51, amely 

szerint a gazdasági unió egyrészt igényli a tagállamok valutaárfolyamainak egy nagyon sz k

ingadozási sávon belüli rögzítését. Javasolta még egy a tagállami központi bankok vezet ib l

álló tanács létrehozását, továbbá a gazdaság-, illetve pénzügyminiszterek (a továbbiakban: 

ECOFIN) és a jegybankelnökök közös találkozóinak rendszeressé tételét. 

Els  alkalommal jelenik meg az anyagban a monetáris unió gondolata, amelyet a 

Bizottság szerint a közös piac harmadik szakaszában kellett volna megvalósítani. Fontos 

el remutató elem a javaslatban a jegybankelnökök tanácsa, amely a program szerint a központi 

szerve lehet a majdani föderális jegybankrendszernek. Már itt megjelent a nemzeti költségvetési 

politikák szabályozásának – mai napig megnyugtatóan nem rendezett52 - kérdése, oly módon, 

hogy a javaslat szerint az ECOFIN döntene a nemzeti és közösségi költségvetések f  számairól 

és azok finanszírozásáról.53

3. A jegybankelnökök bizottságának létrejötte

A Tanács 1964. április 15-én határozatot hozott az ún. középtávú gazdaságpolitikai 

bizottság létrehozásáról54, amelynek feladatául szabták, hogy egy olyan általános értelemben vett 

középtávú gazdaságpolitikai program el zetes tervét készítse el, amely elfogadható és követhet

mind a tagállamok, mind a Közösség intézményei számára.  

                                                          
50 A program francia nyelven a következ  helyen érhet  el: Mémorandum de la commission sur le programme 
d’action de la Communauté pendant la deuxiéme étape. Bruxelles: Service des publications des Communautés 
européennes, 1962, 5-11., 25-43., 53-38.o. 
51 A francia nyelvismeret hiánya miatt kénytelen voltam ez esetben másodlagos forrásokra támaszkodni. 
52 Lásd a dolgozat IV. részének 3. pontját. 
53 Vö.: Ungerer, i.m., 86.o. 
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Néhány héttel kés bb, 1964. május 8-án a Tanács újabb kapcsolódó határozatokat hozott. 

Ezek közül az egyik a tagállamok költségvetési politikáival foglalkozó kormányzati szerveinek 

együttm ködésér l szólt, létrehozva az ún. költségvetés-politikai bizottságot55, amelynek 

feladata a tagállami költségvetési politikák f  vonalainak tanulmányozása és összehasonlítása 

lett. Egy másik határozat pedig a tagállamok közötti nemzetközi monetáris ügyekben történ

együttm ködésr l rendelkezett56, amelynek alapján a tagállamoknak a nemzetközi monetáris 

kapcsolatokat érint  minden lényeges döntésükr l57 konzultálniuk kell a Monetáris Bizottsággal. 

Végül talán legfontosabb döntésként közösségi szabályozás született az EGK tagállamainak 

központi bankjai közötti együttm ködésér l.58

Ez utóbbi jelentette egyben a Bizottság intézményi javaslatai közül talán a 

legjelent sebbnek a megvalósítását. A határozat preambulumában az els k között jelenik meg 

egy közösségi jogszabályban a gazdasági unió fokozatos megvalósításának gondolata és az 

ehhez szükséges nemzeti monetáris politikák szoros összehangolásnak igénye. A jogszabály 

létrehozta a hivatalos nevén az „EGK tagállamai Központi Bankok Elnökeinek Bizottságát”59(a 

továbbiakban KBEB), amelynek tagjai voltak a tagállamok jegybankelnökei, valamint az 

Európai Bizottság egy tagja. A bizottság alapvet en konzultatív szerepet játszott és feladatai 

közé tartozott a határozat 3. cikke alapján: 

- konzultációk tartása a központi bankok általános alapelveir l és politikájuk átfogó 

irányairól, különös tekintettel a hitel-, pénz-, és devizapiacok tekintetében; 

- rendszeres információcsere a központi bankok illetékességébe tartozó legfontosabb 

intézkedésekr l és ezen intézkedések vizsgálata; 

- végül a monetáris helyzet figyelemmel kisérése a Közösségen belül és kívül 

egyaránt.

                                                                                                                                                                                          
54 A Tanács 1964. április 15-i 64/246/EGK határozata a középtávú gazdaságpolitikai bizottság felállításáról (HL 
064., 1964.04.22., 1031.o., illetve English special edition: Series-I (1963-64) p.133) 
55 A Tanács 1964. május 8-i 64/299/EGK határozata a tagállamok költségvetési politika terén hatáskörrel rendelkez
kormányzati szerveinek együttm ködésér l (HL 077., 1964.05.21., 1205.o., illetve English special edition: Series-I 
(1963-64) p.140) 
56 A Tanács 1964. május 8-i 64/301/EGK határozata a tagállamok közötti együttm ködésr l a nemzetközi monetáris 
kapcsolatok területén (HL 077., 1964.05.21., 1207.o., illetve English special edition: Series-I (1963-64) p.143) 
57 Különös tekintettel három területre: a nemzetközi monetáris rendszer általános m ködésére, a tagállamoknak a 
nemzetközi monetáris egyezmények keretei közötti pénzeszközökhöz történ  folyamodására, végül egy vagy több 
tagállam részvételére valamely harmadik ország számára történ  jelent s pénzügyi segítségnyújtásban. 
58 A Tanács 1964. május 8-i 64/300/EGK határozata az Európai Gazdasági Közösség tagállamainak központi 
bankjai közötti együttm ködésr l (HL 077., 1964.05.21., 1206.o., illetve English special edition: Series-I (1963-64) 
p.141) 
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A sok bizottság közül, amelyek a hatvanas évek els  felében létrejöttek, a KBEB 

létrehozását értékelhetjük a legpozitívabbnak, mert bár kezdetben csekély szerepet játszott, 

mégis – a Bizottság 1962-es programjának megfelel en – a kés bbi KBER, illetve EKB 

el képz dményévé n tte ki magát. Olyan fórummá vált, amelynek rendszeres – általában 

havonta – megtartott ülésein a tagállami központi bankok vezet i szervezett keretek között 

tájékoztathatták egymást saját politikájukról, amely az els  lépcs fok volt azoknak a kés bbi

GMU keretében megvalósuló teljes egységesítése felé. 

A KBEB egészen 1993. december 31-ig m ködött60, miután a GMU második 

szakaszának kezdetével, az 1994. január 1-én felállt Európai Monetáris Intézet átvette a 

feladatait.61

4. Az 1969-es Barre-terv 

A hatvanas évek vége felé már mutatkoztak a nemzetközi monetáris rendszer 

m ködésének els  komolyabb zavarai, el revetítve annak nem túl távoli felbomlását.62 Ezt 

észlelve a Bizottság 1969. február 12-én el terjesztett a Tanács részére egy jelentést a 

tagállamok gazdaságpolitikáinak és monetáris együttm ködésének a Közösségen belüli 

koordinációjáról, amely készít je után az ún. Barre-terv néven vált ismertté.63  A terv központi 

gondolata – amellett, hogy sok korábbi bizottsági javaslatot újból el vett – az volt, hogy a 

tagállami gazdaságpolitikák koordinációját ki kell egészíteni a pénzügyi támogatás 

igénybevételének lehet ségével.

Erre alapozva a Barre-terv – Apel nyomán64 – három f  javaslatot tett. Egyrészt felhívta a 

figyelmet a tagállami középtávú gazdaságpolitikák koordinációjának fontosságára és több 

javaslatot is tett ennek javítására vonatkozóan. Másodsorban szükségesnek tartotta a rövidtávú 

gazdaságpolitikák nagyobb fokú összehangolását. Végül a Bizottság javaslatot tett a monetáris 

együttm ködés Közösségen belüli mechanizmusának létrehozásra.65 Ez utóbbi javaslat szerint 

létre kellett hozni a fizetési-mérleg válságba került tagállamok részére egy szinte automatikusan 

igénybevehet  rövidtávú pénzügyi támogatási rendszert, továbbá a középtávú pénzügyi 

                                                                                                                                                                                          
59 Közismertebb nevén a jegybankelnökök bizottságát 
60 Smits megjegyzi, hogy a KBEB jelent s szerepet játszott többek között még a KBER alapokmányának 
kidolgozásában is. Lásd: Smits, i.m., 13.o. 
61 Az EKSz. 117. cikke és az Európai Monetáris Intézet alapokmányáról szóló Jegyz könyv 1.3. cikke alapján. 
62 Ennek gazdasági hátterér l lásd többek között: Apel, Emmanuel, European Monetary Integration: 1958-2002, 
Routledge, London and New York, 1998, 29.o. 
63 Raymond Barre francia politikusként 1967 és 1972 között töltötte be az Európai Bizottság gazdasági ügyekért 
felel s alelnöki tisztét. 
64 A tervezet szövegének hiánya miatt itt – hasonlóan a Bizottság 1962-es akcióprogramjához - be kellett érnem 
másodlagos forrásokkal. 
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segítségnyújtás lehet ségét is meg kellett teremteni. Ungerer szerint erre azért volt szükség, mert 

a Szerz dés 108. cikke által lehet vé tett eljárás66 – benne a kölcsönös segítségnyújtás 

lehet ségével - túl bonyolultnak és kevéssé hatékonynak bizonyult a gyakorlatban. 

A tagállamok és a Közösség is támogatta a javaslatcsomagot, amelynek végrehajtása a 

következ  évek feladata lett. Ennek els  állomásaként a Tanács 1969. júliusában határozatot 

hozott a rövidtávú gazdaságpolitikák koordinációjáról, amely a tagállamok számára el zetes 

konzultációs kötelezettséget írt el  a rövidtávú gazdaságpolitikájuk bizonyos elemeir l.67 A 

konzultáció fórumaiként a Monetáris Bizottság, a rövidtávú gazdaságpolitikai bizottság és a 

költségvetés-politikai bizottság lettek kijelölve. A határozattal együtt elfogadásra került egy 

állásfoglalás is, amely a – Barre-terv szellemében – rövidtávú pénzügyi támogatás közösségi 

rendszerének létrehozásáról szólt.68

A Barre-terv az egyik els  terepe volt azon két különböz  elméleti felfogás küzdelmének, 

amely a „monetaristák kontra ökonomisták” néven vált ismertté és hosszú id n keresztül 

meghatározó elemét képezte a GMU-ról szóló vitáknak. Az els  csoportba tartozók69 szerint a 

gazdasági unió létrehozásának els  lépése a monetáris unió megteremtése kell hogy legyen, 

amely feltételezi az árfolyamok teljes és visszavonhatatlan rögzítését és ehhez egy er s

intézményi hátteret. Az ökönomisták70 szerint viszont a monetáris integráció felé csak az egyes 

nemzeti gazdaságpolitikák koordinációján, valamint a tagállamok gazdasági teljesítményeinek 

konvergenciáján keresztül vezet az út.71

                                                                                                                                                                                          
65 Vö.: Apel, i.m., 30.o. 
66 Lásd az I. fejezet, 2.6. alpontját. 
67 Különösen, ha az jelent s hatással lehet más tagállam gazdaságára, illetve az adott állam küls  vagy bels
egyensúlyára nézve. 
68 Ennek részleteir l, értve ez alatt a tagállamok központi bankjainak 1970. február 8-i egyezményét a rövidtávú 
pénzügyi támogatás rendszerének létrehozásáról, valamint a Tanács 1971. március 22-i határozatát a középtávú 
pénzügyi segítségnyújtás rendszerének felállításáról (HL L 73., 1971.03.27., 15.o., illetve English special edition: 
Series-I 1971 (I) p.0177) Lásd b vebben: Ungerer, i.m., 90-95.o., és Apel, i.m., 31., 35. és 39.o.  
69 Értve itt Franciaországot, Belgiumot, Luxembourgot és az Európai Bizottságot. 
70 Ide tartozik mindenekel tt a német, a holland és kisebb részben az olasz álláspont. 
71 Ehhez lásd még Apel, i.m., 33.o., Selmayr, i.m., 220-221.o.; Hillenbrand, Olaf, Europa als Wirtschafts- and 
Währungsunion, 2000, www.cap.uni-muenchen.de/download/2000/hillenbrand.pdf,  2-3.o.; valamint Mohrmann, 
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III. fejezet: A gazdasági és monetáris unió megvalósításának els  kísérlete a 

W erner-jelentés alapján, el zmények és következmények 

1. Az 1969-es hágai csúcstalálkozó 

A hatvanas évek végén egyre több megoldásra váró feladat került a Közösség 

napirendjére. Többek között ekkor szembesült els  alkalommal az EGK a „b vítés és/vagy 

mélyítés” problémájával, amely számtalan új kérdést vetett fel. A politikai viszonyok azonban – 

értve ez alatt els sorban a francia vezetést – nem tették lehet vé, hogy a hatvanas években 

radikális el relépés történjen bármelyik téren. Ne feledjük, hogy Nagy-Britannia – hamar 

felismerve az integrációban rejl  el nyöket - már 1961-ben, majd 1967-ben is jelezte 

csatlakozási szándékát, amelyet azonban a Franciaország72 mindkét alkalommal elutasított. A 

gazdaság- és monetárispolitikai integráció mélyítése sem haladt el re, amelyet a hatvanas évek 

els  felének és derekának fejleményei h en tükröznek.73

A hatvanas évek végén az integráció szempontjából kedvez  politikai változások 

történtek az EGK két meghatározó tagállamában, hisz Franciaországban – De Gaulle lemondását 

követ en – Georges Pompidiou lett a köztársasági elnök, míg a Német Szövetségi 

Köztársaságban Willy Brandt került a kancellári székbe.74 Ezzel párhuzamosan olyan negatív 

gazdasági események jellemezték az EGK életét, amelyek szintén lökést adtak az integráció 

elmélyítésének.75

Ilyen el zmények után került sor az EGK állam-, illetve kormányf inek els

találkozójára Hágában 1969. december 1-én és 2-án, amely új szakaszt nyitott a GMU Maastricht 

el tti történetében. A tagállamok vezet i – többek között – kinyilvánították szándékukat, hogy a 

Közösségnek tovább kell fejl dnie a GMU irányába és els  alkalommal az integráció 

történetében határozott célként fogalmazták meg ennek elérését. Ezt követ en a GMU 

megvalósítása gyakorlatilag – a kudarcok és kisebb-nagyobb kényszerpihen k ellenére – soha 

nem került le a Közösség napirendjér l.

                                                                                                                                                                                          
Günter, Europa and the Euro. Stationen und Wirkungen der europäischen Währungsintegration,
www.salvator.net/salmat/pw/pw3/europa/euro1.htm, 5.o. 
72 De Gaulle köztársasági elnök vezetésével 
73 Lásd a II. fejezetet. 
74 k mindketten – eltér en el deikt l – az európai integráció elkötelezett hívei voltak. 
75 Gondolva mindenekel tt a tagállamok valutáinak ingadozására, a közös agrárpiaci rendtartás válságára vagy a 
nemzetközi monetáris rendszer törékenységére. Ezekr l b vebben lásd többek között: Szász André, The Monetary 
Union Debate, Common Market Law Review, 7, 1970, 411-413.o., valamint L rincné, i.m., 62-64.o. 



21

A csúcstalálkozóról kiadott záróközlemény76 – amely maga nem beszélt a GMU 

fogalmáról és elérésének módjáról - 8. pontja leszögezte, hogy az 1970-es év folyamán ki kell 

dolgozni a GMU megvalósításának részletes menetrendjét. Erre vonatkozóan számtalan 

elképzelés született77, amelyek közül azonban egy sem nyerte el valamennyi tagállam 

támogatását. Ennek fényében a Tanács 1970. márciusában határozatot hozott egy szakért i

bizottság felállításáról, amelynek feladata lett, hogy kidolgozza a GMU megvalósításának 

részletes programját.78 A szakért i testület a vezet je nyomán kapta a Werner-bizottság 

elnevezést.79

2. A Werner-jelentés, mint a GMU megvalósításának részletes programja

A bizottság munkája eredményeként els ként 1970. május 20-án egy ún. közbens

jelentés látott napvilágot80, majd miután a Tanács egyetértett annak tartalmával, további 

tárgyalások nyomán 1970. október 8-án tették közzé a végs  szövegváltozatot, amelynek 

hivatalos címe a következ  volt: „Jelentés a Tanácsnak és a Bizottságnak a gazdasági és 

monetáris unió Közösségen belüli fokozatos megvalósításáról.”81

A jelentés kiindulópontjaként az a tény szolgált, hogy a RSz. aláírása óta eltelt 

id szakban a gazdasági integráció terén a két legnagyobb lépést a vámunió és a közös 

mez gazdasági politika létrehozása jelentette. Ez azonban együtt járt egy olyan általános 

gazdasági instabilitás kialakulásával, amely komolyan veszélyeztette a közös piac létrehozását, 

különös tekintettel az agrárpolitikára. Fontos megállapítása a jelentésnek, hogy a gazdaságok 

növekv  összefonódása gyengítette a nemzeti gazdaságpolitikák autonómiáját, amelyet tovább 

súlyosbít az, hogy ez a folyamat nem lett ellensúlyozva egy közös politikának a bevezetésével. 

Kritikus megjegyzése még az anyagnak, hogy a t kem veletek liberalizálásának a mértéke nem 

ért el megfelel  szintet, továbbá a RSz. által el írt gazdaságpolitikai konzultációs eljárás sem 

váltotta be a hozzá f zött reményeket, mivel puszta formalitásként m ködött, vagy ahogy 

                                                          
76 HL C 136., 1970.,15.o. 
77 Ezekr l b vebben lásd: Ungerer, i.m., 99-106.o. 
78 A Tanács 1970. március 6-i 70/192/EGK határozata a gazdaság- és monetáris kérdésekben történ
együttm ködési eljárásáról, (HL L 59., 1970.03.14., 44.o., illetve English special edition: Series-II. Volume X.p.11) 
79 A bizottság elnöke Pierre Werner, Luxembourg miniszterelnöke és egyben pénzügyminisztere lett. További tagjai 
voltak: H.Ansiaux, a KBEB elnöke; G.Brouwers, a rövidtávú gazdaságpolitikai bizottság elnöke; B. Clappier, a 
Monetáris Bizottság elnöke; U.Mosca, az Európai Bizottság gazdaság- és pénzügyekért felel s f igazgatója; 
J.B.Schöllhorn, a középtávú gazdaságpolitikai bizottság elnöke és végül G.Stammati, a költségvetés-politikai 
bizottság elnöke. 
80 Lásd: Az EK Hírlevele, 1970. 7. szám, valamint Szász, i.m., 415-418.o. 
81 Lásd: Az EK Hírlevele, 1970. 11. szám, 7-29.o., továbbá a www.enafree.lu/en honlapon. 
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L rincné írta: „[…]a „koordináció” soha nem lépte túl az udvarias és szertartásos konzultációk 

szintjét.”82

A jelentés külön hangsúlyozza, hogy nem tekinthet  egy elméletileg ideális rendszer 

leírásának, hanem csak azt a minimumot foglalja magába, amely nélkül elképzelhetetlen a GMU 

megvalósítása.83 A tervezet két nagy részre osztható, amelyek közül az els  a GMU ún. végs

célját kívánta meghatározni azzal, hogy számba vette annak legfontosabb jellemz it.

 A jelentés harmadik fejezete pontosan definiálja a GMU-t, tág értelemben egy olyan 

övezetként, amelyben az áruk, szolgáltatások, személyek és a t ke szabad mozgása 

torzításmentesen biztosított, mindezt strukturális és regionális instabilitás nélkül. A jelentés 

szerint a GMU a következ  alapvet  következményekkel jár: 

a) A monetáris unió magába foglalja a valuták teljes és visszafordíthatatlan 

konvertibilitásának bevezetését, az árfolyam-ingadozási sávok eltörlését, az átváltási 

árfolyamok visszavonhatatlan rögzítését és a t kem veletek teljes liberalizációját. A 

jelentés szerint ez együtt járhat a nemzeti fizet eszközök fenntartásával éppúgy, mint 

egy közös pénz bevezetésével. A két megoldás között technikai értelemben nincs 

különbség, de annál inkább van lélektanilag és politikailag, hiszen csak a közös pénz 

használata tehetné nyilvánvalóvá mindenki számára a folyamat 

visszafordíthatatlanságát. 

b) A GMU feltételezi, hogy a monetáris politika alapvet  kérdéseiben84 centralizálni 

kell a döntéshozatalt, továbbá a Közösség hatáskörei közé kell emelni a harmadik 

államokkal szemben alkalmazott monetáris politikát.  

c) Egyesíteni kell a Közösségnek a pénzpiacokra vonatkozó politikáját. 

d) A költségvetési politikát illet en a jelentés leszögezi, hogy annak legfontosabb 

kérdéseir l85 szintén közösségi szinten kell döntést hozni. 

                                                          
82 L rincné, i.m., 58.o. 
83 A jelentés készít i ezen „szerénységének” ellentmond az elkészült anyag, hisz mint látható lesz, a tervezet mai 
szemmel – a GMU fiskális pillérére vonatkozó intézményi háttér leírásakor - sokkal inkább maximalistának 
tekinthet .
84 Értve ezalatt pl. a likviditás kérdését, a kamatlábak alakítását, a különböz  intervenciókat, a tartalékok kezelését 
vagy a külföldi valutákkal szembeni átváltási árfolyamok meghatározását. 
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e) A regionális és strukturális politikákat sem lehet a továbbiakban az egyes tagállamok 

kizárólagos hatásköreibe tartozónak tekinteni. 

f) Végül a GMU igényli a szociális partnerek közötti rendszeres és folyamatos 

párbeszéd biztosítását közösségi szinten.86

A jelentés szerint a GMU megvalósítása jelent s intézményi változtatásokat igényel, 

annak érdekében, hogy a döntési hatásköröknek a nemzeti szervekr l a Közösségre történ

átruházása lehet vé váljon. Megjelenik ennek kapcsán az a máig eldöntetlen vita, amely a 

monetáris integráció és a politikai unió viszonyáról szól. Ebben a kérdésben a jelentés úgy foglal 

állást, hogy a GMU el segítheti a politikai unió létrehozását, amely nélkül hosszú távon nem is 

lenne elképzelhet .87

 A Werner-bizottság két új, a GMU m ködéséhez nélkülözhetetlen szerv létrehozására tett 

javaslatot. Egyrészt – meglep en el remutató módon – egy gyors reagálásra képes ún. 

gazdaságpolitikai döntéshozó centrum felállítását sürgette, amely a közösségi érdekek 

figyelembevételével független testületként dönt  befolyással bírna a Közösség általános 

gazdaságpolitikája tekintetében. Hatáskörébe tartozna ezen belül a nemzeti költségvetési 

politikákra vonatkozó alapvet  döntések meghozatala. A jelentés szerint ennek a döntéshozó 

szervnek politikai felel sséggel kell tartoznia az Európai Parlament felé.  

Talán ebben ragadható meg a legnagyobb különbség a három évtizeddel kés bb

megszületett Delors-jelentéshez képest, hiszen ezzel a Werner-bizottság egy elméletileg 

„tökéletes” GMU képét vázolta fel, amelyben nemcsak a monetáris politika kerül közösségi 

szintre, hanem az általános gazdaságpolitika is, benne a nemzeti költségvetési politika 

legfontosabb kérdéseivel. Ahogy Jankovics is írja, ez a gyakorlatban a gazdaságpolitikai 

                                                                                                                                                                                          
85 Különös tekintettel a költségvetés nagyságára, a mérlegére, valamint a finanszírozásának módszereire. 
86 Ennek feleltethet  meg a napjainkban létez  ún. „kölni eljárás”, amely az EKB és a szociális partnerek közötti 
makrogazdasági párbeszédet is magába foglalja.  
87 A GMU és a politikai unió viszonyához lásd többek között: Issing, Otmar, Europe: common money – political 
union?, Frankfurt, 20 September 1999 (el adás, www.ecb.int); Fishcer, Joschka, Az államszövetségt l a föderációig, 
Gondolatok az európai integráció végcéljáról, Európai Szemle, 2000/2, 3-14.o.; Riekmann, Sonja Puntscher, Does 
Economic and Monetary Union Call for a Political Union? A political science perspective
www2.oenb.at/tagung/eu_konvent/paper/p-riekmann.pdf; Thematt, Pieter ver Loren van, Some preliminary 
observations on the intergovernmental conferences: the relations between the concepts of a common market, a 
monetary union, an economic union, a political union and sovereignty, Common Market Law Review, 28, 1991, 
219-318.o.; PADOA-SCHIOPPA, Tomasso, The Road to Monetary Union in Europe, The Emperor, the Kings and 
the Genies, Oxford University Press, Oxford, 2000, 161-167.o.; Issing, Otmar, Economic and Monetary Union in 
Europe: political priority versus economic integration, Paper for the Conference 2001 of the European Society for 
the History of Economic Thought, 23 February 2001, Darmstadt, www.ecb.int; Rácz Margit, Mélyül  európai 
integráció, a Monetáris Unió dillemái, Cégvezetés, 1995.december, 163-164.o. 
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autonómia teljes feladását jelentette volna a tagországok részér l, amely túlzottan ambiciózus 

tervnek bizonyult a hetvenes években.88 S t ne felejtsük el, hogy ez az egyértelm en föderális 

berendezkedés felé mutató – és ennélfogva a politikai unió valamilyen formáját feltételez  - 

javaslat megvalósulása még napjainkban is várat magára.89

 Az intézményi javaslat másik eleme egy közösségi jegybankrendszer létrehozása volt, 

amely - az amerikai Fed mintájára – a közös monetáris politika intézményi letéteményese lenne. 

A javaslat azonban nem részletezte ennek kapcsán a nemzeti jegybankok és a leend  közösségi 

jegybank egymáshoz való viszonyát. 

 A Werner-jelentés legnagyobb részében ezt követ en a GMU három szakaszban – 

legkés bb az évtized végéig - történ  létrehozásának folyamatából szinte kizárólag az els

szakaszt részletezi és gyakorlatilag semmit sem mond a második és az utolsó fázisról. Az els  – 

három évesre tervezett – szakasz nem sok újdonságot tartalmaz, meger síti a koordinációs 

mechanizmus fontosságát, valamint ennek kapcsán a közösségi szervek90 aktivitásának 

növelését. Az els  szakasz végén javasolta egy kormányközi konferencia összehívását, amely 

dönthet az intézményi reformok megvalósításához nélkülözhetetlen alapszerz dési 

módosításokról. A második szakaszra egyetlen konkrét intézményi javaslata volt, ez pedig egy – 

a kés bbiekben meg is valósult91 - Európai Monetáris Együttm ködési Alap létrehozása, amelyet 

a GMU utolsó fázisban létrehozandó közös központi bankrendszer el futárának szánt. 

3. Er feszítések a GMU létrehozására és a terv kudarcának okai

A Werner-jelentés 1971. márciusában elfogadásra került egy, az ECOFIN által hozott 

állásfoglalás formájában92, amelynek nem volt jogi értelemben kötelez  ereje93, azonban – mint 

azt a dokumentum els  része is rögzíti – alkalmas volt arra, hogy a tagállamok kifejezzék 

politikai elszántságukat a tekintetben, hogy tíz év alatt létrehozzák a GMU-t. Az állásfoglalás 

azonban – hasonlóan a jelentéshez – csak az els  szakasszal foglalkozik, meghatározva annak 

                                                          
88 Jankovics László, A monetáris unió és a politikai egyesülés Európában, Competitio, 2002.szeptember, 98.o. 
89 Ennek mai helyzetér l lásd a dolgozat negyedik részét. 
90 Utalva ezzel a Tanácsra, a Bizottságra és a KBEB-re. 
91 Lásd e fejezet 4. pontját. 
92 A Tanács és a tagállamok kormányai képvisel inek 1971. március 22-i állásfoglalása a gazdasági és monetáris 
uniónak a Közösségen belüli fokozatos megvalósításáról (HL C 28., 1971.03.27., 1.o., illetve English special 
edition: Series-II. Volume IX., p.40) 
93 A másodlagos közösségi jogszabályok között a RSz. nem tesz említést „állásfoglalásokról”. 
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kezdetét94 és háromévesre tervezett hosszát. Tartalmát tekintve megismétli a Werner-jelentés 

javaslatait, de új elemként megjelenik az a követelmény, hogy a GMU keretében történ

valamennyi – tehát nemcsak az ún. gazdaságpolitikai döntéshozó centrum által képviselt - 

közösségi politika megvitatható és ellen rizhet  legyen az Európai Parlament által.95

Az állásfoglalás elfogadásával egyidej leg a Tanács három határozatot is hozott a GMU 

els  szakaszának végrehajtása céljából. Az els  határozat96 a rövidtávú gazdaságpolitikákra 

vonatkozó koordináció meger sítésér l szólt és els  alkalommal írta el  a Tanács számára, hogy 

évente három alkalommal értékelje a Közösség általános gazdasági helyzetét és hozzon ún. 

iránymutatásokat97 a rövidtávú gazdaságpolitika tekintetében, amelyeket a Közösségnek és a 

tagállamoknak is tiszteletben kell tartaniuk. Egy másik határozat98 a nemzeti jegybankok 

együttm ködése tárgyában született, amelyben egyrészt a tagállamok vállalták, hogy a Tanács 

által megszabott kereteken belül összehangolják monetáris- és hitelpolitikájukat, másrészt 

felkérték a központi bankokat, hogy hasonlóan tegyenek a monetáris és hitelezési ügyek kapcsán 

a KBEB-n belül. Végül – még a Barre-terv részeként – döntés született egy középtávú pénzügyi 

segítségnyújtási mechanizmus létrehozásáról.99

Mint a fentiekb l látható, nem született döntés a gazdaságpolitikai döntéshozó centrum 

felállításáról, amit azzal magyaráztak, hogy a meglév  intézményi keretek elegend nek t nnek.

Valójában a kormányoknak nem állt szándékukban – még minimális mértékben sem - feladniuk 

nemzeti szuverenitásuknak a fiskális politikát érint  részét. Ezzel azonban máris visszalépés 

történt a tagállamok részér l a Werner-féle koncepcióhoz képest. L rincné szerint a terv 

elfogadtatása is csak azért sikerült a tagországokkal, mert a „monetaristák kontra ökonomisták”

vitájában kompromisszumra törekedett, amelynek lényege az volt, hogy a GMU eléréséig a 

gazdasági és a monetáris koordináció elmélyítésére egymással párhuzamosan fog sor kerülni.100

                                                          
94 Az állásfoglalás szerint az els  szakasz kezdete 1971. január 1. 
95 Lásd az állásfoglalás els  szakaszának 3. pontját. 
96 A Tanács 1971. március 22-i 71/141/EGK határozata a tagállamok rövidtávú gazdaságpolitikái közötti 
koordináció meger sítésér l (HL 73., 1971.03.27., 12.o., illetve English special edition: Series-I 1971(I)p.174) 
97 Az iránymutatásokat – hasonlóan az állásfoglalásokhoz – szintén nem ismerte az els dleges közösségi jog, így 
jogi kötelez  er vel nem bírtak. 
98 A Tanács 1971. március 22-i 71/142/EGK határozata az Európai Gazdasági Közösség tagállamainak központi 
bankjai közötti együttm ködés meger sítésér l (HL L 73., 1971.03.27. 14.o., illetve English special edition: Series-I 
1971(I)p.176) 
99 A Tanács 1971. március 22-i 71/143/EGK határozata a középtávú pénzügyi segítségnyújtás szervezetének 
felállításáról (HL L 73., 1971.03.27., 15.o., illetve English special edition: Series-I 1971(I) p.177), ennek gazdasági 
jelent ségér l lásd:  Ungerer, i.m., 90-95.o., és Apel, i.m., 31., 35. és 39.o.  
100 L rincné, i.m. 67.o. 
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A valóságban azonban a GMU létrehozásának folyamata már a kezdet kezdetén 

megakadt. Ezt legf képpen különféle küls  tényez k idézték el . Man egy 1975-ben megjelent 

cikkében hét csoportba osztotta a GMU létrehozására irányuló er feszítések hetvenes évekbeli 

kudarcának okait.

Ezek – Man nyomán101 - a következ k voltak: 

a) Egyrészt a Werner-jelentés célkit zései politikai értelemben túlságosan 

ambiciózusnak bizonyultak. A tagállamok nem voltak még készen a nemzeti 

szuverenitásuk ilyen fokú feladására. 

b) Röviddel a GMU els  szakaszának beindulása után, 1971 tavaszán kezdetét vette a 

II. világháború utáni korszak legsúlyosabb nemzetközi pénzügyi válsága102, amely 

elvezetett a Bretton-Woods-i rendszernek az 1971-es év második felében 

bekövetkezett összeomlásához103, amelynek következtében a tanácsi állásfoglalásban 

lefektetett célokkal homlokegyenest ellenkez  folyamatok indultak el a tagállamok 

közötti monetáris kapcsolatokban.104

c) Fontos hátráltató tényez  volt a tagállamok gazdaságpolitikái közötti megfelel

koordináció hiánya is, amelyért – többek között - a RSz. vonatkozó rendelkezései105,

valamint a tagállamok politikai akaratának hiánya okolhatók. 

d) Negatívan hatott a GMU megvalósításának szempontjából az EGK 1973-ban 

bekövetkezett els  kib vülése is, mivel az új tagok nem tudták igazán magukévá tenni 

a GMU programját.106

e) További nem várt esemény volt az 1973 végén kirobbant els  olajválság, amelynek 

következtében a Közösségen belül a fizetési mérlegek súlyosan instabillá váltak. 

                                                          
101 Vö.: Man, G. de, The Economic and Monetary Union after four years: results and prospects, Common Market 
Law Review, 12, 1975, 193-210.o. 
102 Ennek egyik els  jele volt az EGK-n belül, hogy 1971. májusában az NSZK és Hollandia – a többi tagállam 
ellenkezését figyelmen kívül hagyva – bejelentette, hogy valutáikat lebegtetni fogják a dollárral szemben. 
103 Ennek közvetlen el zményeként, 1971. augusztus 15-én Nixon elnök bejelentette a dollár arany-paritásának 
megszüntetését, amely a Bretton-Woods-i rendszer alapját képezte. 
104 A nemzetközi monetáris rendszer válságának gazdasági hátterér l b vebben lásd: L rincné, i.m., 67-72.o., Apel, 
i.m., 36-41.o., Gros-Thygesen, i.m., 12-23.o., Selmayr, i.m., 133-138.o. 
105 Lásd az I. fejezet 2. pontját. 
106 Gondoljuk arra, hogy Nagy-Britannia és Dánia máig nem csatlakozott a közös pénz övezetéhez. 
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f) Annak is szerepe volt a GMU kudarcában, hogy a politikusok nem igazán tudták, 

hogy merre is tartanak, mivel nem létezett egy világos és egyértelm  program a GMU 

utolsó szakaszára vonatkozóan.107

g) Végül Man felidézi a holland pénzügyminiszternek, H.J.Witteveen-nek egy 1970-es 

gondolatát, amely szerint a GMU megvalósításához elengedhetetlen egy Európai 

Pénzügyminisztérium és egy Európai Központi Bank létrehozása, amelyek felett az 

Európai Parlament ellen rzési jogot gyakorolna. Ezek közül az el bbinek még a 

gondolatát is elutasították a tagállamok, el relépés csak a leend  központi monetáris 

hatóság irányába történt, mint a következ  pontban látni fogjuk. 

4. Az Európai Monetáris Együttm ködési Alap létrejötte, valamint az ezt követ

fejlemények

A GMU létrehozásának els  kísérlete tehát nem tudott megbirkózni a különböz  küls  és 

bels  sokkhatásokkal, azonban a koncepció néhány eleme megvalósult. Ezek közül talán a 

legjelent sebbnek a Közösségen belüli árfolyamrendszer létrejötte tekinthet , amelyet csak az 

ún. „valutakígyó az alagútban” néven ismer az integráció gazdaságtörténete.108 Az alábbiakban 

az árfolyam-mechanizmuson kívüli, f bb jogi és intézményi relevanciával bíró történéseket 

veszem számba. 

                                                          
107 Ezért legf képpen a Werner-jelentés kidolgozóit terheli a felel sség.
108  A Werner-jelentés fontos elemét képezte a tagállamok közötti árfolyam-politikai együttm ködés, amelynek 
alapgondolata szerint a tagállamok központi bankjainak az els  szakasz kezdetén közös döntést kell hozniuk arról, 
hogy valutáik egymás közötti árfolyam-ingadozásai számára egy sz kebb sávot állapítanak meg annál, mint amely 
az akkori szabályok szerint a dollárral szemben megengedett volt. Majd a továbbiakban ezt az ingadozási sávot 
kellett volna sz kíteni, egészen addig, amíg el nem érték volna el a GMU utolsó szakaszában a valutaárfolyamok 
teljes rögzítését.  

A EGK tagállamainak központi bankjai ennek megfelel en 1971. áprilisában megállapodtak arról, hogy 
valutáiknak a dollárhoz viszonyított árfolyam-ingadozását egy +/-0.75%-os sávba szorítják, és ezzel egyidej leg a 
közösségi valuták egymás közötti viszonylatában ezt az értéket +/-0.6%-ban határozták meg. Néhány héttel kés bb 
azonban, 1971. májusában a kedvez tlen valutapiaci helyzetre hivatkozva az NSZK és Hollandia bejelentette, hogy 
valutáikat lebegtetni fogják a dollárral szemben. Ezt követte 1971 nyarán a dollár aranyparitásának megszüntetése, 
amely hivatalosan is a Bretton-Woods-i rendszer összeomlásának kezdetét jelentette. Ezt követ en 1971. 
decemberében a Nemzetközi Valutalap elfogadta az ún. Washingtoni vagy más néven Smithsonian Egyezményt, 
amelynek keretében a valutáknak a dollárral szembeni ingadozási sávját az addigi +/-1%-ról +/-2.25%-ra növelték, 
amely elfogadhatatlan volt a Közösség számára, mert a közösségi valuták keresztárfolyamai esetében egy 4.5%-os 
ingadozási sávot tett lehet vé, amely ellentétes volt a korábbi közösségi célkit zésekkel.

Erre válaszként fogadta el a Tanács az 1972. március 22-i állásfoglalását a GMU fokozatos létrehozásáról 
szóló egy évvel korábbi állásfoglaláshoz kapcsolódóan (HL C 38., 1972.04.18., 3.o., illetve English special edition: 
Series-II Volume IX p.65), amely alapján a közösségi valuták egymás közötti viszonyaiban is csak +/-2.25%-os 
ingadozás engedélyezett. Ennek végrehajtása céljából született meg 1972. áprilisában az ún. Bázeli Egyezmény az 
EGK akkori és leend  új tagállamainak központi bankjai között, amellyel létrejött a „kígyó az alagútban”
elnevezés  árfolyamrendszer. Ennek tartalmáról és további alakulásáról lásd részletesebben: Selmayr, i.m., 145-
150.o., Apel, i.m., 35-42.o., Gros-Thygesen, i.m., 15-20.o. és L rincné, i.m., 67-71.o.   
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Még a Tanács 1971. márciusi állásfoglalása109 rendelkezett az Európai Monetáris 

Együttm ködési Alap (a továbbiakban: EMEA) létrehozásának szükségességér l, amely végül a 

Tanács egy rendelete110 alapján 1973. áprilisában kezdhette meg m ködését. Az EMEA alapvet

feladatai közé tartozott, hogy el segítse az árfolyamrendszer - a közösségi valuták egymás 

közötti ingadozási sávjainak fokozatos sz kítésének - megfelel  m ködését, a közösségi 

valutákat érint  devizapiaci intervenciókat és a tartalékpolitikák összehangolására irányuló 

központi bankok közötti elszámolásokat.111

Az EMEA létrehozása egy érdekes közösségi jogi problémát is felvetett. A rendelet 

preambuluma a RSz. 235. cikkét112 használta hivatkozási alapként. A problémát az jelentette, 

hogy mint azt már korábban jeleztem113, a RSz. szerint a közösségnek egy kifejezett célja volt, 

ez pedig a közös piac megvalósítása. A GMU létrehozása nem szerepelt az els dleges jog szerint 

az EGK célkit zései között. Csak a Tanács 1971. március 22-i állásfoglalásában találkozunk a 

GMU fokozatos megvalósításának céljával, amelynek azonban – bármilyen magas szint

politikai döntés eredményezte is – nincs közösségi jogi relevanciája.

Ez alapján tehát er sen megkérd jelezhet  a 235. cikkre történ  hivatkozás jogszer sége, 

mert mint láttuk a Közösség céljai között nem szerepelt jogi értelemben a GMU létrehozása, így 

az EMEA felállítása nem tekinthet  olyan esetnek, amely szükséges a közös piac m ködése 

során a Közösség valamely célkit zése megvalósulásához. Kifejez en fogalmaz ennek kapcsán 

Selmayr, aki szerint a GMU céljának a rendeletben történ  megjelenítésével a közösségi 

jogalkotó túllépte a közösségi jogrendben fennálló hatáskörét, mert a 235. cikkre való hivatkozás 

nem szolgálhat alapul a Szerz dés célrendszerének megváltoztatásához, hanem csak a 

felhatalmazó rendelkezések hézagainak kitöltésére szolgál.114

Az EMEA alapvet  feladatát tehát a közösségi árfolyamrendszer megfelel  m ködésének

támogatása és ellen rzése képezte, amelynek legfontosabb eleme a tagállami központi bankok 

                                                                                                                                                                                          

109 Lásd: az állásfoglalás III. részének 8. pontját. 
110 A Tanács 1973. április 3-i 907/73/EGK rendelete az Európai Monetáris Együttm ködési Alap létrehozásáról (HL 
L 89., 1973.04.05., 2.o.) 
111 Lásd a rendelet 2. cikkét. 
112 Ez kimondja, hogy „Ha a Közösség fellépése bizonyul szükségesnek ahhoz, hogy a közös piac m ködése során a 
Közösség valamely célkit zése megvalósuljon és e Szerz dés nem biztosítja a szükséges hatáskört, a Tanács a 
Bizottság javaslata alapján és a Közgy léssel folytatott konzultációt követ en egyhangúan meghozza a megfelel
rendelkezéseket.” 
113 Lásd a dolgozat I. fejezetének 2.1. pontját. 
114 Selmayr, i.m., 153.o. 
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közötti megállapodás alapján m köd  ún. igen rövidtávú finanszírozás és a rövidtávú monetáris 

támogatás igazgatása volt. Az EMEA-t – amely jogi személyiséggel rendelkezett – egy, a KBEB 

tagjaiból álló kormányzótanács irányította a Tanács által elfogadott általános gazdaságpolitikai 

iránymutatások és irányelvek figyelembevételével. Ez utóbbi kitétel azonban gyakorlatilag 

lehet vé tette az ECOFIN számára, hogy befolyásolja az Alap m ködését és ezzel alárendelt 

helyzetbe hozza azt. 

A Werner-jelentésnek megfelel en az EMEA lett volna a legf bb közösségi monetáris 

döntéshozó fórum, amely majd a kés bbiekben integrálódott volna a felállítandó közös 

jegybankrendszerbe. Mint azonban arra L rincné is rámutat, nem történt olyan érdemi 

megállapodás, amely az EMEA m ködését szupranacionális irányba vitte volna el, így 

jelent sége mindvégig marginális maradt, s t még hitelnyújtási tevékenységét sem tudta 

maximálisan ellátni.115 Gros és Thygesen szerint a háttérbe szorulását mi sem bizonyítja jobban, 

mint ülésezésének körülményei, ugyanis a kormányzótanács formális összejöveteleire mindig a 

KBEB ülései után került sor, miután ott már megvitatásra kerültek a legfontosabb kérdések.116

Az EMEA – hasonlóan a KBEB-hez – 1993. december végéig m ködött, miután feladatait 

átvette a GMU második szakaszának kezdetével létrejött Európai Monetáris Intézet.117

Az 1973-ban kirobbant olajválság és annak negatív gazdasági következményei végképp 

megpecsételni látszottak a GMU programját, amelynek leglátványosabb jeleként a Tanács 1973. 

decemberében nem tudott döntést hozni a GMU második szakaszának beindításáról, ehelyett 

1974 februárjában több, kevésbé jelent s intézkedést fogadott el a tagállamok közötti 

gazdaságpolitikai koordináció er sítése végett. 

Az egyik fontosabb határozat118 volt ezek közül az, amelyik a tagállamok 

gazdaságpolitikái közötti konvergencia szükségességér l rendelkezett. Ez kiegészítve és 

továbbfejlesztve a 71/141/EGK határozatot119 több új rendelkezést is tartalmazott. Egyrészt 

els ként jelenik meg a nemzeti gazdaságpolitikák magas szint  konvergenciájának 

szükségessége, amely az addigi koordinációs mechanizmusnál nagyobb fokú együttm ködést

feltételezett. A Tanács jogi kötelezettségévé vált, hogy minden hónapban áttekintse a Közösség 

gazdasági és monetáris helyzetét és arról évente három alkalommal részletes elemzést készítsen. 

                                                          
115 L rincné, i.m., 71-73.o. 
116 Gros-Thygesen, i.m., 21.o. 
117 Az EKSz. 117. cikke és az Európai Monetáris Intézet alapokmányáról szóló jegyz könyv 1.3. cikke alapján. 
118 A Tanács 1974. február 8-i 74/120/EGK határozata az EGK tagállamok gazdaságpolitikái közötti konvergencia 
magas fokának elérésér l (HL L 63., 1974.03.05., 16.o.) 
119 Lásd az el z  pontot. 
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A tagállamoknak ezt követ en az árfolyam-politikájuk bármilyen változtatásról el zetesen 

konzultálniuk kellett a többi tagállammal. Végül az Európai Bizottság els  alkalommal kapott 

felhatalmazást arra, hogy ajánlást fogalmazzon meg azon tagállam számára, amelynek gazdasági, 

monetáris vagy költségvetési politikája eltér a Tanács iránymutatásaitól. Az ajánlásra az érintett 

állam köteles volt meghatározott id n belül választ adni a Bizottságnak. 

Az el bbi határozatot egészítette ki az a közösségi irányelv120, amely meger sítette a 

tagállamok azon kötelezettségét, hogy tiszteletben tartják és végrehajtják a Tanács 

iránymutatásait. Az irányelv els  cikkében ismét megjelenik a rövid- és középtávú 

gazdaságpolitika. ún. „mágikus négyesének” a célkit zése.121 Az irányelv többek között el írta 

még, hogy minden tagállamnak középtávú gazdasági el rejelzéseket kell készítenie, valamint a 

nemzeti monetáris hatóságokkal kapcsolatban is tartalmazott néhány – kevésbé el remutató - 

rendelkezést. 

Intézményi vonatkozásait tekintve kiemelend  még a Tanácsnak a gazdaságpolitikai 

bizottság létrehozásáról szóló határozata.122 Ezzel megtörtént a hatvanas években létrehozott 

rövidtávú gazdaságpolitikai bizottságnak, a költségvetés-politikai bizottságnak és a középtávú 

gazdaságpolitikai bizottságnak az összevonása. Az új bizottság feladatai közé tartozott, hogy: 

- támogassa a gazdaságpolitikák rövid- és középtávú koordinációját, 

- segítse az általános gazdaságpolitikai koordinációt, 

- megvizsgálja és összehasonlítsa a tagállamok költségvetési politikáit, 

- információk nyújtásával segítse a középtávú gazdaságpolitikai programok 

kidolgozását, valamint felügyelje annak tagállamok általi végrehajtását.123

A bizottság összetételét tekintve, az Európai Bizottság négy képvisel jéb l, valamint 

minden tagállam négy-négy – a rövid- és középtávú gazdaságpolitika alakításában résztvev  - 

küldöttjéb l állt. Hatásköre vélemények adására korlátozódott, amelyeket a Tanács vagy a 

                                                          
120 A Tanács 1974. február 18-i 74/121/EGK irányelve a Közösségen belüli stabilitásról, növekedésr l és teljes 
foglalkoztatottságról (HL L 63., 1974.03.05., 19.o.) 
121 Értve ezen az árstabilitást, a küls  egyensúlyt, a növekedést és a teljes foglalkoztatottságot. Lásd még ehhez az I. 
fejezet 2.3. alpontját. 
122 A Tanács 1974. február 18-i 74/122/EGK határozata a gazdaságpolitikai bizottság felállításáról (HL L 63., 
1974.03.05., 21.o.) 
123 Lásd a határozat 2. cikkét. 
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Bizottság kérésére, illetve saját kezdeményezésére bocsáthatott ki. A gazdaságpolitikai bizottság 

- némileg megváltozott összetételben és hatáskörrel – napjainkban is m ködik.124

5. A gazdaság- és monetáris politikai együttm ködés els  két évtizedének tanulságai

A RSz. nyújtotta jogi és intézményi keretek sz kössége hamar nyilvánvaló vált a 

tagállamok és a Közösség számára. Az els dleges közösségi jogi szabályozás által lehet vé tett 

gazdaságpolitikai koordinációs mechanizmus a gyakorlatban elégtelennek bizonyult. Ezen a 

helyzeten a Közösség el bb közel fél tucat különböz  bizottság125 létrehozásával kívánt 

változtatni, amelyek közül a legtöbbnek a tevékenysége nem sok érdemi el relépést hozott. 

Mer ben új megközelítés jellemezte az Európai Bizottság 1962-es tervezetét, amelyben már 

megjelenik a GMU létrehozásának igénye is. Ennek mintegy folytatásaként értelmezhetjük a 

Barre-féle javaslatokat, amelyek kés bb az alapját képezték a GMU els  részletes programjának.  

A hatvanas évek végén a kedvez  politikai, ám annál negatívabb küls  gazdasági 

körülmények lehet vé tették a GMU gondolatának a legmagasabb politikai szinten való 

megjelenését és elfogadását. Ennek köszönhet en az ezt követ  évtizedekben a monetáris 

integráció létrehozásának célja folyamatosan a Közösség napirendjén maradt. A Werner-jelentés 

- mint a GMU els  tagállamok által is elfogadott programja - a maga korában nagyív nek

tekinthet  elképzeléseivel a kedvez tlen küls  és bels  tényez k miatt nem valósulhatott meg. 

Tsoukalis találó megállapítása szerint a GMU a hetvenes évek legnagyobb meg nem valósított 

esete lett.126

Mint arra Gros és Thygesen is rámutatnak, a hetvenes évek közepére érte el a mélypontját 

az európai monetáris integráció programjának meg(nem)valósítása.127 Ennek a helyzetnek a 

szemléletes elemzésével találkozhatunk az ún. „gazdasági és monetáris unió 1980” elnevezés

                                                          
124 A bizottság mai szabályozásához lásd a Tanács 2000. szeptember 29-i 2000/604/EK határozatát a 
gazdaságpolitikai bizottság összetételér l és alapszabályáról (HL L 257., 2000.10.11., 28.o.) 
125 Id rendi sorrendben: még a RSz. hozta létre a Monetáris Bizottságot, majd ezt követ en jött létre a rövidtávú 
gazdaságpolitikai bizottság, a középtávú gazdaságpolitikai bizottság, a költségvetés-politikai bizottság, a 
jegybankelnökök bizottsága, végül az ezek egy részét integráló gazdaságpolitikai bizottság. 
126 Tsoukailis, Loukas, Gazdasági és monetáris unió: a nagypolitika els dlegessége, In: Helen Wallace – William 
Wallace: Politikák születése az Európai Unióban, II.kötet, Janus Pannonius Tudományegyetem Európa Központja, 
Pécs, 1999, 78.o. 
127 Gros-Thygesen, i.m., 19.o. 
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munkacsoport128 1975-ben elkészített jelentésében, amely az ún. Marjolin-jelentés néven vált 

ismertté.129 Kiemelend  a jelentés következ  megállapítása: 

„Európa ma nincs közelebb a GMU-hoz, mint volt 1969-ben.  Valójában, ha történt 

is bármilyen elmozdulás, az inkább visszalépés volt. A hatvanas évek Európája 

ugyanis még egy viszonylag harmonikus gazdasági és monetáris egységet testesített 

meg, ez azonban az utóbbi évek folyamán felbomlott. A nemzeti gazdaság- és 

monetáris politikák az elmúlt 25 évben még soha nem voltak ennyire eltér ek és 

széttartóak, mint napjainkban.”
130

 A jelentés így – mint azt Arestis és szerz társai is hangsúlyozzák - maga is a monetáris 

unió megvalósításának az elhalasztása mellett érvelt.
131

 Erre a helyzetre nem jelenthettek 

megoldást a Tanács azon – utólag pótcselekvésnek min síthet  – határozatai sem, amelyek a 

tagállamok közötti gazdaságpolitikai konvergencia magas fokának elérését célozták meg, hiszen 

ezek a jogi normák legnagyobbrészt nem kerültek végrehajtásra. Erre az állapotra utal Apel is, 

amikor megállapítja, hogy a hetvenes évek végére rendkívül alacsony szint  konvergencia 

jellemezte a tagállami gazdaságpolitikákat.
132

Az EGK-n belüli gazdaság- és monetárispolitikai együttm ködés els  két évtizedes 

történetéb l megítélésem szerint leginkább az a következtetés vonható le, hogy GMU 

létrehozásának már az els  kísérlete igazolta, hogy az integráció ezen szintjének eléréséhez 

legalább három feltétel együttes megléte szükséges:  

- egy nagyobb megrázkódtatásoktól mentes küls  és bels  gazdasági környezet,  

- ers és tartós politikai akarat a tagállamok részérl,

- valamint megfelel  intézményi és jogi háttér. 

A három feltétel közül a hetvenes években egyik sem állt fenn. Az általam els dlegesen vizsgált 

intézményi és jogi háttér kapcsán elmondható, hogy a RSz.-ben megszabott kereteken nem 

sikerült érdemben túllépni, mi több az e tárgyban született tanácsi jogszabályok is jórészt papíron 

maradtak, s t bizonyos esetben
133

 még a jogalapjuk is megkérd jelezhet  volt. 

                                                          
128 A munkacsoport tagjai közt megtalálható volt a W erner-bizottság számos egykori tagja. A csoport vezet je a 

Bizottság korábbi alelnöke, Robert Marjolin lett. 
129 A Marjolin-jelentéshez lásd még Mosca. U., The Necessity for an Economic and Monetary Union, Common 

Market Law Review, 13, 1976, 169-177.o. 
130 Idézi Gros-Thygesen, i.m., 20.o., a magyar változat a szerz  fordítása. 
131 Arestis, Philip – McCauley, Kevin – Sawyer, Malcolm, From Common Market to EMU: A Historical Perspective 

of European Economic and Monetary Integration, www.levy.org/docs/wrkpap/papers/263.html, 11.o. 
132 Apel, i.m., 45.o. 
133 Lásd az EMEA felállításáról szóló tanácsi rendeletet az el z  pontban. 
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 Végezetül megemlíthet  még, hogy a hetvenes évek elejének monetáris zavarai 

állásfoglalásra késztették az Európai Bíróságot is, amely 1973-ban egy ügy kapcsán értelmezte - 

többek között - a RSz. árfolyam-politikával kapcsolatos 107. cikkét, valamint a Tanácsnak a 

GMU fokozatos létrehozását el író állásfoglalását.
134

 A Bíróság kiterjeszt  értelmezéssel – mint 

arra Smits is utal
135

 – olyan  következtetéseket állapított meg, amelyek majd csak az Egységes 

Európai Okmány nyomán váltak tételes jogilag is megalapozottá.
136

„A Szerz dés egyik alapvet  célja egy bels  korlátozásoktól mentes egységes 

gazdasági tér létrehozása, amelyben a gazdasági és vámunió fokozatosan 

létrehozható. Ez azt igényli, hogy a tagállamok valutái közötti árfolyamok legyenek 

rögzítettek. Ameddig ezek a feltételek nem állnak fenn, addig a Szerz dés által célul 

kit zött integrációs folyamat is késedelmet és kárt fog szenvedni. Ezért a közösségi 

intézmények és a tagállamok kötelezettsége, hogy ebben együttm ködjenek és 
biztosítsák ezen feltételek elérését és fenntartását.”

137

IV. fejezet: Az Európai Monetáris Rendszer és jogi háttere 

1. Politikai elzmények és a rendszer létrejötte

A hetvenes évek második felében – az árfolyam-ingadozások negatív tapasztalatainak 

birtokában - újból felmerült a Közösségen belüli monetáris együttm ködés elmélyítésének a 

szükségessége. Több elképzelés is született erre vonatkozóan, amelyek közül kiemelend  az 

1974-es Fourcade-terv, az 1976-os Duisenberg-terv, valamint a Bizottság 1977-es 

kezdeményezése.
138

 Ez utóbbihoz kapcsolódott a Bizottság brit elnökének, Roy Jenkins-nek egy 

1977. októberében, Firenzében megtartott el adása, amellyel szándéka szerint újra napirendre 

kívánta t zni a monetáris integráció kérdését. Az el adásából leggyakrabban idézett gondolat a 

következ  volt: 

„A monetáris politika áthelyezése európai szintre olyan nagyságrend  lépés lesz az 

európai vezet k jelen generációjának, mint az el z  generáció számára a jelen 

Közösség létrehozása volt. Szembe kell néznünk az alapvet  kérdéssel. Létre 

akarjuk hozni az Európai Uniót vagy sem?”
139

                                                          
134 A Carl Schlüter kontra Hauptzollamt Lörrach 9/73. sz. ügyben 1973. október 24-én hozott ítélet (EBHT 1973., 

1135.o.) 
135 Smits, i.m., 28.o. 
136 Lásd az V. fejezet 2. pontját. 
137 Lásd az ítélet 39. pontját.  
138 A tervezetekr l lásd b vebben Gros-Thygesen, i.m., 39-42.o. 
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 Mint azt látni fogjuk a kés bbi történések nem igazolták Jenkins optimizmusát, hiszen a 

monetáris politika szupranacionális szintre helyezésére majd csak a következ  politikusi 

generáció életében kerülhetett sor. Mindazonáltal a kezdeményezés elvezetett egy olyan új típusú 

monetáris együttm ködés létrejöttéhez, amely megfelel  kiindulási pontot jelentett a GMU egy 

évtizeddel kés bb újjászületett programjának megvalósításához. 

 Mint az európai integráció történetében oly sokszor, most is a német és a francia vezetés 

politikája volt a meghatározó a Közösség bels  fejl désére. A monetáris együttm ködés új 

alapokra helyezésének gondolatát ugyanis felkarolta, mind a francia köztársasági elnök
140

, mind 

az akkor hivatalban lév  német kancellár
141

, ami garanciát jelentett arra nézve, hogy az 

elképzelés – az el z ekt l eltér en - nem fog papíron maradni.  Mint arra Gros és Thygesen is 

rámutatnak, a monetáris együttm ködés új alapokra helyezésének els dlegesen politikai 

indítékai voltak.
142

 A folyamat els  lépéseként az 1978. árpilis 7-én és 8-án megrendezett 

koppenhágai Európai Tanácson vetették fel a kérdést közösségi szinten, amelyen döntés született 

az err l szóló szakért i tárgyalások megkezdésér l.

 Az Európai Tanács következ  soros ülésén, az 1978. július 6-7-i brémai tanácskozáson 

már megszülettek a fontosabb elvi döntések. Fontos kiemelni, hogy akkoriban a tagállamoknak 

nem állt szándékukban az eredeti Werner-féle GMU koncepciójának a felélesztése, hanem csak 

egy annál jóval alacsonyabb szint  monetáris együttm ködés létrehozása, amely azonban mégis 

el relépést jelentett a valutakígyó-mechanizmus gyengeségeihez és zavaraihoz képest. A 

csúcstalálkozóról kiadott elnökségi következtetésekb l kit nik
143

, hogy a Közösség célja a 

monetáris stabilitás övezetének a megteremtése volt. A részletek kidolgozását a közösségi 

szervekre bízták, de a következtetésekhez csatolt mellékletben meghatározták annak leend

kereteit.
144

 Intenzív szakért i és diplomáciai tárgyalásokat követ en
145

 az európai Tanács 1978. 

decemberi ülésén – egy európai tanácsi állásfoglalás formájában
146

 - döntés született az Európai 

Monetáris Rendszer (a továbbiakban EMR) létrehozásáról, amellyel új szakasz kezd dött az 

                                                                                                                                                                                          
139 Idézi Ungerer, i.m., 147.o., a magyar változat a szerz  fordítása. 
140 Valéry Giscard d’Estaing 
141 Helmudt Schmidt 
142 Gros-Thyegesen, i.m., 36-37.o. 
143 Lásd az 1978. július 6-7-i brémai Európai Tanács elnökségi következtetéseinek a monetáris politikával 

foglalkozó pontját. Lásd: az EK Hírlevele 1978. évi 6.sz. 17-18. és 20-21.o. , illetve a www.enafree.lu/en honlapon. 
144 Az ún. „brémai melléklet” elemzését lásd részletesebben Gros-Thygesen, i.m., 44-54.o. 
145 Ezekr l lásd b vebben Ungerer, i.m., 150-151.o. 
146 Az Európai Tanács 1978. december 5-i állásfoglalása az Európai Monetáris Rendszer (EMR) létrehozásáról és 

vonatkozó ügyekr l (Az EK Hírlevele 1978. évi 12.sz. vagy www.enafree.lu/en)
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európai monetáris integráció történetében.147 Bár az állásfoglalás értelmében az EMR 1979. 

január 1-én kezdte volna meg a m ködését, azonban a közös agrárpolitika kapcsán felmerült 

problémák miatt csak 1979. március 13-án indult el a monetáris együttm ködés új rendszere, 

amivel egy id ben a korábbi „kígyómechanizmus” megsz nt.

 Rey szerint a „rendszer” kifejezés nagyon találó volt az új típusú együttm ködésre.

Egyrészt kifejezte a tagállamoknak azt az igényét, hogy a Bretton-Woods-i konstrukció 

megsz nte után egy szabályozott és monetáris stabilitásra törekv  környezet jöjjön létre a 

Közösségen belül. Másrészt ez volt az els  alkalom, hogy a monetáris kérdések kapcsán 

„rendszerr l” beszéltek, hiszen ez a kifejezés a megel z  két évtizedben nem volt használatos 

ezen a területen. Végezetül a „rendszer” utalhatott az EMR jogi hátterének összetettségére is, 

amelyr l a következ  pontban lesz részletesen szó.148

2. Az EMR jogi és intézményi alapjai

Az EMR jogi alapjai között több különböz  normával is találkozhatunk. A rendszer 

legfontosabb alapszabálya az Európai Tanács 1978. december 5-i állásfoglalása az Európai 

Monetáris Rendszer (EMR) létrehozásáról és a vonatkozó ügyekr l. Az EMR-rel összefüggésben 

több tanácsi rendelet és határozat is született, illetve a tagállami központi bankok között is 

létrejöttek új, illetve módosított megállapodások, végül ide kell sorolnunk az EMEA 

kormányzótanácsának két határozatát is. Az összetett és igen vegyes jogi háttér miatt igazat kell 

adnunk Rey-nek, aki szerint az EMR nem kifejezetten szolgálhat a jogi szabályozottság és 

intézményi konzisztencia modelljéül, létrehozásakor ugyanis a gyorsaság és a hatékonyság volt a 

f  szempont.149

2.1. Az Európai Tanács állásfoglalása

Az állásfoglalás tartalmazta az EMR legfontosabb jellemz it, értve ezalatt az EMR 

létrehozásának id pontját; a létrehozandó európai valutaegységnek150, az ECU-nek a funkcióit; 

az árfolyam- és intervenciós mechanizmus f  elveit; a hitelmechanizmus alapjait; a harmadik 

országokkal és nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos kérdéseket; az EMR m ködésének

                                                          
147 Érdemes megjegyezni, hogy az állásfoglalást kezdetben a kilenc EGK tagállam közül csak hat írta alá. 
Olaszország csak néhány nappal kés bb tette meg ezt; Írország pedig csak azután volt hajlandó ugyanerre, miután a 
tagállamok egy csoportja megállapodott egy számára folyósítandó segélycsomagról. Így Nagy-Britannia maradt az 
egyedüli, aki nem írta alá az állásfoglalást. (B vebben lásd: Ungerer, i.m., 152.o.) 
148 Rey, Jean-Jacques, The European Monetary System, Common Market Law Review, 17, 1980, 7-8.o. 
149 Rey, i.m., 29.o. 
150 Angolul: European Currency Unit (ECU). 
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megkezdéséhez szükséges további jogalkotási lépéseket; végül a tagállami gazdaságpolitikák 

közötti konvergencia elérése érdekében a kevésbé fejlett tagállamokat segít  intézkedéseket. 

Azzal, hogy az EMR alapvet  kérdései egy európai tanácsi állásfoglalás formájában 

láttak napvilágot, folytatódott az a – Werner-jelentés elfogadásától számítható - tendencia, hogy 

a monetáris együttm ködésre vonatkozó f  kérdések a közösségi jogrendszer keretein kívül 

kerültek szabályozásra. Mint arra korábban már utaltam151, az állásfoglalás nem tartozik a 

származtatott közösségi jogszabályok közé, így nem is lehet jogi kötelez  ereje.152 Ahogy Smits 

is megjegyzi, ezzel a megoldással az EMR enyhén szólva is bizonytalan jogi alapokon 

nyugszik.153 Némi el relépést eredményezett ebben az Egységes Európai Okmány, amelynek 

köszönhet en az Európai Tanács, az EMR és az ECU már magában a Szerz désben is megjelent, 

megteremtve ezzel azok közösségi jogi alapjait.154

2.2. Tanácsi jogszabályok

Az EMR létrehozása érdekében három kiemelt tanácsi norma született. Az egyik rendelet 

ezek közül az ECU létrehozásáról rendelkezett155, amelyet a Közösség új elszámolási 

egységének szántak, és amely bázisa lett a kés bbi közös valutának. Ehhez kapcsolódóan egy 

másik rendelet156 felhatalmazta az EMEA-t a tagállamok monetáris hatóságaitól tartalékok 

fogadására és ilyen eszközök terhére ECU kibocsátására, valamint az ECU elszámolási 

egységként történ  használatára az EMEA és a nemzeti monetáris hatóságok közötti 

ügyletekben. Végül tanácsi határozat született a középtávú pénzügyi támogatás összegének 

növelésér l.157

A fentiekb l is kit nik, hogy a valódi közösségi jogalkotás szintjén megszületett döntések 

kisebb jelent ség ek, hiszen az ECU esetében annak alapvet  funkcióit az állásfoglalás már 

rögzítette, a másik rendelet pusztán felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazott, végül a 

vonatkozó határozat is inkább végrehajtási jelleg nek volt tekinthet .

                                                          
151 Lásd a III. fejezet 3. pontját. 
152 Az Európai Tanács által elfogadott különböz  dokumentumok – köztük az állásfoglalások – jogi relevanciájáról 
lásd még: Martenczuk, von Bernd, Der Europäische Rat und die Wirtschafts- und Währungsunion, Europarecht, 
März-April/1998, 155-157.o. 
153 Smits, i.m., 25.o. 
154 Err l részletesebben lásd az V. fejezetet. 
155 A Tanács 1978. december 18-i 3180/78 EGK rendelete az Európai Monetáris Együttm ködési Alap által használt 
elszámolási egység értékének módosításáról (HL L 379., 1978.12.30., 1.o.) 
156 A Tanács 1978. december 18-i 3181/78/EGK rendelete az európai monetáris rendszerr l (HL L 379., 
1978.12.30., 2.o.) 
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2.3. A tagállami központi bankok közötti megállapodások

Még az európai tanácsi állásfoglalás írta el , hogy a tagállamok központi bankjai 

módosítsák az 1972. áprilisában létrejött ún. Bázeli Egyezményt abból a célból, hogy abban 

csökkentsék a közösségi valuták közötti árfolyam-ingadozások megengedett mértékét. 

Változtatást írt el  az állásfoglalás még - az 1970. februárjában aláírt - a rövid távú monetáris 

támogatási rendszerr l szóló megállapodás vonatkozásában is. 

Az állam-, illetve kormányf k felkérésének megfelel en, 1979. március 13-án 

megszületett az EGK tagállamainak központi bankjai közötti, az EMR m ködési eljárásainak 

megállapításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: EMR-megállapodás). Az EMR-

megállapodás – mint általában a jegybankok közötti különféle egyezmények és megállapodások 

– sajátos helyet foglal el az EMR jogforrásai között. Nemzetközi jogi megközelítésben leginkább 

az ún. egyeztetett, nem szerz dési természet  aktusok közé sorolható, amely mint ilyen nem 

rendelkezik jogi kötelez  er vel, ugyanakkor az aláíró felek között jelent s joghatással bír.158

2.4. Az EMEA kormányzótanácsának határozatai

A tagállami jegybankok megállapodásainak megkötésével egy id ben az EMEA 

kormányzótanácsa is elfogadott két határozatot159, amelyek tartalmukban teljesen megegyeztek a 

központi bankok közötti megállapodásokkal. Ezek a határozatok úgy tekintették a fenti 

megállapodásokat, mintha azokat az EMEA fogadta volna el tevékenysége körében. 

 Rey kiemeli, hogy ez a párhuzamos jogi szabályozás nem volt új jelenség, mert már az 

EMEA létrehozása után is azon álláspont volt az uralkodó, hogy a nemzeti bankok közötti 

megállapodások hatályukat vesztik azokon a területeken, ahol az EMEA is normaalkotó 

tevékenységet fejt ki. Továbbá ezen megállapodások módosításának joga szintén az EMEA-ra 

szállt, kivéve azok alapelemeit, amely vonatkozásában a Tanács fenntartotta magának a döntés 

jogát.160

                                                                                                                                                                                          
157 A Tanács 1978. december 21-i 78/1041/EGK határozata a középtávú pénzügyi segítségnyújtást létrehozó 
71/143/EGK határozat módosításáról (HL L 379., 1978.12.30., 3.o.) 
158 A kötelez  er  hiányára bizonyíték az is, hogy az ezt felváltó 1998-as ún. ERM II. megállapodás csupán a 
Hivatalos Lap C sorozatában került közzétételre. Ehhez lásd még a VII. fejezet 4.1. alpontját. Az ún. egyeztetett, 
nem szerz dési természet  aktusokról lásd b vebben: Dinh, Nquyen Quoc - Dailler, Patrick – Pellet, Alain – Kovács 
Péter, Nemzetközi közjog, Osiris Kiadó, Budapest, 1997, 196-199.o. 
159 Lásd az EMEA kormányzótanácsának 12/79. és 13/79.sz. határozatait. 
160 Rey, i.m., 12.o. 
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2.5. Az EMR intézményi háttere 

Az Európai Tanács 1978. decemberi 5-i állásfoglalása el írta, hogy legkés bb az EMR 

elindulása után két évvel ki kell dolgozni a rendszer végs  formájának szabályait és eljárásait. 

Ezek között a legfontosabb szerepet a felállítandó Európai Monetáris Alapnak (a továbbiakban: 

EMA) szánták, amelynek megfelel  közösségi és nemzeti jogi szabályozáson kellett volna 

alapulnia.161 Mint látható az EMR m ködése feltételezett volna egy, az addigi EMEA-nál tágabb 

feladat- és hatáskör  monetáris hatóságot, amelynek legkés bb 1981. márciusára létre kellett 

volna jönnie. Az új alap létrehozására azonban nem került sor sem az els  két évben, sem azt 

követ en.

Gros és Thyegesen több tényez t is kiemeltek az új intézmény létrejöttének kudarcában. 

Az alapvet  probléma az volt, hogy német részr l úgy értelmezték az állásfoglalás „megfelel

közösségi szabályozást” el író pontját, hogy annak csak a RSz. módosításával lehet eleget tenni. 

Ehhez azonban nem volt meg a szükséges politikai akarat, a központi bankok és a kormányok 

többsége is a kés bbiekben inkább arra az álláspontra helyezkedett, hogy az EMR nem igényli új 

intézmény létrehozását. Kedvez tlenül hatott az is, hogy a EMA tervezett alapokmányában 

keveredtek a központi banki és a politikai funkciók, amely törekvés német részr l határozott 

elutasításba ütközött.162 Ez utóbbi nem volt meglep , hiszen a német Bundesbank jelenítette 

meg, akkor még szinte egyedüliként a jegybanki függetlenség elvét az EGK tagállamainak 

nemzeti bankjai közül. 

Az új monetáris rendszer igazgatásának felel sségét így – nemcsak annak kezdeti 

szakaszában, mint azt tervezték, hanem a kés bbiekben is – az EMEA-ra bízták, amely a 

tagállami központi bankokkal szorosan együttm ködve végezte ezen feladatait. Az EMR 

döntéshozatalában fontos szerep jutott a két konzultatív testületnek, a Monetáris Bizottságnak és 

a KBEB-nek is, amelyek szakért i szinten segítették a döntések el készítését.

3. Az EMR m ködésének elemei

Az EMR-t létrehozó állásfoglalás alapján a rendszer három pillérre épült. Egyrészt az 

ECU - mint valutakosárként létez  elszámolási egység – létrehozására, a résztvev  valuták 

                                                          
161 Lásd az állásfoglalás 1.4. pontját. 
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közötti árfolyam és intervenciós mechanizmusra, végül az ún. hitelmechanizmusra. Ezeket 

egészítette még ki a gazdaság- és monetáris politikák hatékonyabb koordinációjára irányuló 

szándék, illetve az EGK kevésbé fejlett tagállamainak kedvezményes hitelekkel történ

támogatása.163

3.1. Az ECU és funkciói, valamint használatának elterjedése

Az EMR létrehozásában központi szerep jutott az ECU-nek, amely egy új elszámolási 

egységként funkcionált a Közösségen belül. Az állásfoglalás és a vonatkozó tanácsi rendelet164

az ECU-t ún. valutakosárként definiálta, amelynek értéke és összetétele megegyezett az ún. 

európai elszámolási egységnek165 (a továbbiakban: EUA) a rendszer bevezetésekor fennálló 

értékével. Az EUA szerepét hivatalosan els ként 1975-ben a Loméi Konvenció kapcsán 

rögzítették.166 Ezt követ en – az ECU megjelenéséig - az EUA-t használták elszámolási 

egységként az Európai Beruházási Bank, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai 

Szén- és Acélközösség (a továbbiakban: ESZAK) tevékenységi körében is. Az EUA értékét a 

tagállami valuták súlyozásából számították ki. 

Az ECU használata az állásfoglalás nyomán a következ  területekre terjedt ki: 

- az árfolyamrendszerre167,

- az ún. eltérési-mutató kiszámítására168,

- az intervenciós és hitelmechanizmusra169,

- és az EGK monetáris hatóságai közötti elszámolásokra.170

                                                                                                                                                                                          
162 Vö.: Gros-Thygesen, i.m., 55-56.o. 
163 Ennek keretében – többek között -  az Európai Beruházási Bank egy új, kedvez  kamatozású évi egy milliárd 
EUA érték , öt éves futamid re felvehet  hitelkeretet nyitott meg ezen országok (konkrétan Olaszország és 
Írország) számára, els sorban infrastrukturális beruházások finanszírozása céljából. 
164 A Tanács 1978. december 18-i 3180/78 EGK rendelete az Európai Monetáris Együttm ködési Alap által használt 
elszámolási egység értékének módosításáról (HL L 379., 1978.12.30., 1.o.) 
165 Angolul: European Unit of Account (EUA) 
166 Az EAU-t megel z en létezett az ún. európai monetáris elszámolási egység (angolul: European Monetary Unit of 
Account, EMUA), amelynek értéke a dollár aranyparitásának megsz néséig, illetve leértékeléséig egy dollárnak 
felelt meg. Az EMUA-t használta elszámolási egységként az EMEA 1973 és 1978 között, illetve a „valutakígyóban” 
résztvev  központi bankok a kétoldalú árfolyamok meghatározásánál. 
167 Ehhez lásd a következ  pontot. 
168 Ennek lényege, hogy az ECU-t használták a közösségi valuták árfolyam-változásainak mutatójaként. Az ún. 
eltérési küszöböt a maximális ingadozási sáv 75%-ban állapították meg, amelynek átlépése esetén az érintett állam 
illetékes hatóságainak kellett beavatkoznia. Ez utóbbi lehetett intervenció, a nemzeti monetáris politika egyéb 
megnyilvánulása, a középárfolyam megváltoztatása, illetve egyéb gazdaságpolitikai intézkedések. Lásd még az 
állásfoglalás 3.5. és 3.6. pontját. 
169 Lásd a 3.2 és a 3.3. alpontokat. 
170 Ennek keretében az ECU nemcsak elszámolási egységként m ködött, hanem a tagállami központi bankok által 
használt hivatalos tartalék eszközként is. Ennek során az EMEA a nemzeti jegybankok arany- és dollártartalékainak 
20%-os fedezetére ECU-t bocsátott a résztvev  államok rendelkezésére. Lásd még ehhez az állásfoglalás 3.8. 
pontját, valamint Apel, i.m., 54-55.o. 
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Az ECU-nek, mint a Közösség új pénzügyi-elszámolási egységének a megjelenését 

követ en sorra születettek az olyan másodlagos jogszabályok, amelyek a közösségi intézmények 

és szervek körében írták el  annak kötelez  használatát. Lássuk közülük a fontosabbakat. 

                                                          

Az els  ezek sorában a Tanács egy 1980. decemberi rendelete volt, amely értelmében 

valamennyi közösségi jogi normában az EUA-t az ECU váltotta fel.171

Ezzel egy id ben került módosításra a Közösségek költségvetési rendszerét szabályozó 

1977-es ún. pénzügyi rendelet, amelynek legfontosabb eleme az volt, hogy közösségi 

költségvetés elszámolási egységévé az ECU-t tette meg. Ezen kívül el írta még, hogy az 

ECU közösségi valutákra történ  – a Bizottság által meghatározott - átváltási árfolyamait 

naponta közzé kell tenni az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.172

Az ESZAK-ot érint en a Bizottságnak egy 1980. decemberi határozata173 alapján váltotta fel 

az ECU az EUA-t az ESZAK keretében meghozott határozatokban, ajánlásokban, 

véleményekben és közleményekben.  

Az Európai Beruházási Bank kapcsán a bank Kormányzótanácsának egy 1981-es 

határozata174 tette kötelez vé az ECU-nek, mint elszámolási egységnek a használatát. 

A strukturális alapok területén pedig egy 1990-es bizottsági rendelet nyomán vált 

alkalmazottá az új elszámolási eszköz.175

Az ECU-nek, mint valutakosárnak az összetételét, létrejötte után csak egy évtizeddel 

kés bb módosította a Tanács176, amelyet els sorban Spanyolországnak és Portugáliának a 

171 A Tanács 1980. december 16-i 3308/80/EGK, Euratom rendelete az európai elszámolási egységnek az ECU-vel 
történ  felváltásáról a Közösség jogi eszközeiben (HL L 345., 1980.12.20., 1.o.) 
172 A Tanács 1980. december 16-i 80/1176/EGK, Euratom, ESZAK pénzügyi rendelete a Tanács 1977. december 
21-i pénzügyi rendeletének módosításáról, az ECU-nek az Európai Közösségek költségvetésében történ  használata 
tárgyában (HL L 345., 1980.12.20., 23.o.) 
173 A Bizottság 1980. december 19-i 3334/80/ESZAK határozata az ESZAK-t létrehozó Szerz dés végrehajtása 
céljából meghozott határozatokban, ajánlásokban, véleményekben és közleményekben alkalmazott elszámolási 
egység meghatározásáról és konverziójáról (HL L 349., 1980.12.23., 27.o.) 
174 A Kormányzótanács 1981. május 13-i határozata az Európai Beruházási Bank Alapokmányának módosításáról, 
tekintettel az ECU-nek a bank elszámolási egységeként történ  elfogadásáról (HL L 311., 1981.10.30., 1.o.) 
175 A Bizottság 1990. július 2-i 1866/90/EGK rendelete az ECU-nek a strukturális alapok költségvetési 
igazgatásában való használatával kapcsolatos el készületekr l (HL L 170., 1990.07.03., 36.o.) 
176 A Tanács 1989. június 19-i 1971/89/EGK rendelete az Európai Monetáris Együttm ködési Alap által használt 
elszámolási egység értékének módosításáról szóló 3180/78/EGK rendelet 1. cikkének módosításáról (HL L 189., 
1989.07.04., 1.o.) 
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Közösségekhez történ  csatlakozása tett szükségessé.177 Az ECU-t – mint a fentiekb l is látható 

– a Közösség olyan új kollektív elszámolási egységének szánták, amely az EMR-n belül 

betölthette az ún. irányjelz  valuta szerepét, továbbá ennek megfelel en használatát els sorban a 

közösségi intézmények és szervek közötti m veletekben kívánták meghonosítani. Ennek 

megvalósításával párhuzamosan azonban egy olyan spontán folyamat is elkezd dött, amelynek 

során az ECU megjelent a magánszférában is a t ke- és pénzpiacokon, ahol viszonylag gyorsan 

nagy népszer ségre tett szert.178

3.2. Az árfolyam és intervenciós mechanizmus

Az EMR legfontosabb célja a közösségi valuták árfolyamainak stabilizálására irányuló 

szándék volt. A rendszer minden eleme és el írása közvetlenül vagy közvetve ezt a célt 

szolgálta. Az árfolyam és intervenciós mechanizmus ennek volt a központi eleme.  

Minden résztvev  valutának meghatározták a ECU-vel szemben fennálló 

középárfolyamát. Ezek a középárfolyamok alkották az ún. bilaterális paritásrácsot, vagyis a 

valuták kétoldalú árfolyamainak hálózatát, amelyben a középárfolyamokhoz képest csak egy +/-

2.25%-os ingadozás volt megengedett179, annak kilátásba helyezésével, hogy azt – mihelyst a 

gazdasági körülmények lehet vé teszik – csökkenteni fogják.  A középárfolyamok módosítására 

az állásfoglalás értelmében csak a résztvev  államok, valamint a Bizottság közös megállapodása 

alapján kerülhetett sor. Az intervenciós kötelezettség akkor következik be, ha valamelyik 

keresztárfolyam az intervenciós sáv határát eléri.180

3.3. A hitelmechanizmus 

Az EMR fontos részét képezte a már korábban is létez  hitelmechanizmus kiterjesztése. 

A rövid távú monetáris támogatási rendszer már 1970-t l létezett a tagállami jegybankok 

                                                          
177 Ennek következtében az ECU valutakosár összetétele az alábbiak szerint módosult: német márka: 30.1%, font 
sterling: 13%, francia frank: 19%, olasz líra: 10.15%, holland forint: 9.4%, belga frank: 7.6%, luxembourgi frank: 
0.3%, dán korona: 2.45%, ír font: 1.1%, görög drachma: 0.8%, spanyol peseta: 5.3%, portugál escudo: 0.8%. 
178 Az ún. privát ECU elterjedésér l és szerepér l lásd b vebben: Louis, Jean-Victor – E.De Lhoneux, The 

development of the use of the ECU: legal aspects, Common Market Law Review, 28, 1991, 344-345.o.; Padoa-
Schioppa, Tomasso, The Road to Monetary Union in Europe, The Emperor, the Kings and the Genies, Oxford 
University Press, Oxford, 2000, 62-79.o.; Apel, i.m., 157-173.o.; Gros-Thyegesen, i.m., 243-255.o. 
179 Azon közösségi országok esetében , amelyek korábban lebegtették valutájukat ennél szélesebb, +/-6%-os 
ingadozási sáv volt megengedett. Ide tartozott az olasz líra és az ír font. 
180 Az intervenciós mechanizmusról lásd b vebben többek között: az állásfoglalás 3.3.-3.8. pontjait; Apel, i.m., 55-
69.; Gros-Thyegesen, i.m., 111-190.o.;  L rincné, i.m., 77-81.o.; Rey, i.m., 19-22.o. 



42

megállapodása alapján, amelyet felváltott az 1979. március 13-án aláírt, az EGK tagállamainak 

központi bankjai közötti, az EMR m ködési eljárásainak megállapításáról szóló megállapodás. 

A középtávú pénzügyi támogatási rendszert pedig a korábban már tárgyalt 71/143/EGK 

határozat hozta létre, amelynek növelésér l határozott az állásfoglalás, majd annak nyomán egy 

tanácsi határozat.181 Az EMR-ben a hitelmechanizmus által felhasználható keretösszeget 25 

milliárd ECU-ben állapították meg, amelyb l 14 milliárddal részesedett a rövid távú, míg 11 

milliárddal a középtávú pénzügyi támogatási rendszer.182

V. fejezet: Az Egységes Európai Okmány, mint a gazdasági és monetáris unió 

felé vezet  út jogi mérföldköve 

A nyolcvanas évek közepére egyre gyakrabban jelentkeztek a közös piac m ködésének 

kisebb-nagyobb zavarai, amelyek legnagyobbrészt abból fakadtak, hogy nem sikerült a RSz. 

szellemének megfelel en teljes kör en szabaddá tenni az áruk és a szolgáltatások tagállamok 

közötti mozgását. A t ke és fizetések vonatkozásában pedig nem is állt fenn ilyen közösségi jogi 

kötelezettség.183 Ezt felismerve, az Európai Bizottság – élén annak újonnan megválasztott 

ambiciózus elnökével, Jacques Delors-ral – 1985-ben elkészítette a valóban minden korlátozástól 

mentes bels  piac létrehozására irányuló ún. Fehér Könyvét, amely alapját képezte a RSz. els

alkalommal történ  módosítását eredményez  kormányközi konferenciának.  

A konferencia sikeres lezárásaként a tagállamok képvisel i 1986. február 18-án aláírták 

az ún. Egységes Európai Okmányt (a továbbiakban: EEO), amely lényeges módosításokat 

eszközölt a gazdasági integráció és a közösségi intézményrendszer területén.184 Az EEO alapvet

rendelkezései közé tartozott, hogy el írta az egységes bels  piac 1992 végéig történ

létrehozását.185 Számunkra azonban fontosabb, hogy GMU szempontjából is jelent s el relépést 

tett, mert els  alkalommal jelenítette meg a GMU-t a közösségi jog legmagasabb szint

jogforrásában. E fejezet célja, hogy megvizsgálja milyen el zmények vezettek az EEO monetáris 

integrációval kapcsolatos rendelkezéseinek elfogadásához, illetve hogyan értékelhet k a végül 

hatályba lépett új cikkelyek. 

                                                          
181 Lásd e fejezet 2.2.alpontját. 
182 Lásd az állásfoglalás 4.2. pontját. 
183 Ehhez b vebben lásd az I. fejezet 2.7. alpontját. 
184 Az EEO a tagállami ratifikációkat követ en 1987. január 1-én lépett hatályba. 
185 A RSz. új 8.A cikkének második mondata szerint: „A bels  piac egy olyan bels  határok nélküli tér, amelyben e 
Szerz dés rendelkezéseivel összhangban biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a t ke szabad 

mozgása.”
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1. Az EEO monetáris rendelkezéseinek el zményei

Abban, hogy a kormányközi konferencián napirendre került a GMU kérdésköre és annak 

a RSz.-ben történ  valamiféle megjelenítése, egyaránt szerepet játszottak jogi megfontolások, 

valamint politikai és gazdasági tényez k. A jogi okok között kiemelend , hogy továbbra is 

megoldatlan maradt az a bizonytalan jogi helyzet, amely az EMR m ködését jellemezte.186

Selmayr szerint a monetáris kérdések jogi szabályozása egyrészt nem volt áttekinthet , másrészt 

nem garantálta a szükséges jogbiztonságot.187

A politikai helyzet terén kiemelend , hogy kezdetben néhány tagállam – Nagy-Britannia, 

az NSZK és Hollandia – er sen ellenzett bármiféle ez irányú kezdeményezést, szemben a 

többségi véleménnyel, amely a monetáris együttm ködésre való hivatkozást a bels  piac 

természetes velejárójának tekintette. Louis kiemeli még, hogy a Bizottság rendkívül aktív 

szerepet játszott a tárgyalások során, azonban a számos el remutató javaslatának legnagyobb 

része áldozatul esett a politikai tárgyalások során.188

2. A GMU-val kapcsolatos új rendelkezések elemzése

A kormányközi konferencián elért kompromisszumnak megfelel en a GMU-ra 

vonatkozó els dleges közösségi jogi rendelkezések egy része nem magában az EEO 

normaszövegében, hanem „csupán” annak preambulumában kapott helyet a következ  módon:  

„MIVEL az állam- és kormányf k az 1972. október 19-t l 21-ig tartott párizsi 

konferenciájukon jóváhagyták a gazdasági és monetáris unió fokozatos 

megvalósítására vonatkozó célkit zést, 

TEKINTETTEL az 1978. július 6-7-i brémai Európai Tanács elnökségének 

következtetéseihez csatolt mellékletre, valamint az Európai Monetáris Rendszer 

(EMR) bevezetésér l és az ahhoz kapcsolódó kérdésekr l szóló 1978. december 5-i 

európai tanácsi állásfoglalásra, továbbá figyelembe véve, hogy ennek az 

állásfoglalásnak megfelel en a Közösség és a tagállamok központi bankjai számos 

intézkedést hoztak a monetáris együttm ködés végrehajtása érdekében,” 

                                                          
186 Ehhez lásd a IV. fejezet 2. pontját. 
187 Selmayr, i.m., 172.o. 
188 Louis, Jean-Victor, „Monetary capacity” in the Single European Act, Common Market Law Review, 25, 1988, 
9-20.o. 
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Ezen kívül különös figyelmet érdemel a RSz. harmadik részének gazdaságpolitikával 

foglalkozó II. címe, amely egy új „Gazdaság- és monetáris politikai együttm ködés (gazdasági 

és monetáris unió)” cím  fejezettel egészült ki, amely az alábbiak szerint rendelkezett: 

„(1) A gazdaság- és monetáris politikáknak a Közösség továbbfejl déséhez

szükséges konvergenciájának biztosítása érdekében a tagállamok együttm ködnek a 

104. cikkben meghatározott célok szerint. Ennek során figyelembe veszik az 

Európai Monetáris Rendszer (EMR) keretén belüli együttm ködés és az ECU 

fejl dése terén szerzett tapasztalatokat, és tiszteletben tartják az e területen fennálló 

hatásköröket.

 (2) Amennyiben a gazdaság- és monetáris politika területén a továbbfejl dés

intézményi módosításokat tesz szükségessé, a 236. cikk rendelkezéseit alkalmazni 

kell. A monetáris területeket érint  intézményi módosítások esetében a Monetáris 

Bizottsággal és a Központi Bankok Elnökeinek Bizottságával is konzultálni kell.”
189

2.1. Az EMU céljának megjelenése a közösségi jogban

 Az EEO hatályba lépése el tt a közösségi jogrendben két helyen találkozhattunk a GMU 

elérésére irányuló célkit zéssel. Egyrészt az EMEA-t létrehozó 1973-as tanácsi rendeletben190,

másrészt az ugyanabban az évben megszületett EMR-rel kapcsolatos rendeletben.191 Mindkét 

esetben azonban csak a jogszabályok preambulumában kapott helyet a GMU és azt sem lehet 

figyelmen kívül hagyni, hogy ezek csupán a származtatott jogalkotás termékei voltak. 

 Az EEO preambulumának fent idézett része egyértelm en utal a GMU fokozatos elérését 

célul kit z  Európai Tanács-i állásfoglalásra, valamint az új fejezet címében is – igaz csak 

zárójelben – megjelenik ez a fogalom. Ezzel pedig a GMU célja els  ízben jelent meg egy 

els dleges közösségi jogszabályban, amivel az EEO – mint az Louis találóan megjegyzi – ún. 

„monetáris kapacitást” hozott a közösségi jogrendbe, illetve meger sítette a közösségi 

intézmények e téren létez  hatáskörét.192  Ez a nézet alátámasztást nyert az Európai Bíróság 

jogértelmezése által is, köszönhet en a bírói testület egy 1991-es véleményének193, amelyben az 

Európai Gazdasági Térségr l szóló megállapodás tervezete kapcsán kértek t le állásfoglalást. A 

vélemény els  pontjában a Bíróság az alábbiakat fogalmazta meg:  

                                                          
189 Lásd: EEO 20. cikk. 
190 A Tanács 1973. április 3-i 907/73/EGK rendelete az Európai Monetáris Együttm ködési Alap létrehozásáról (HL 
L 89., 1973.04.05., 2.o.) 
191 A Tanács 1978. december 18-i 3181/78/EGK rendelete az európai monetáris rendszerr l (HL L 379., 
1978.12.30., 2.o.) 
192 Louis, i.m., 22-23.o. 
193 Az 1/91. sz. ügyben 1991. december 14-én hozott vélemény (EBHT 1991.,  6079.o.) 
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„Valójában az EGK Szerz dés olyan gazdasági integráció elérését célozza meg, 

amely elvezet a bels  piac és a gazdasági és monetáris unió létrehozásához, 

továbbá minden közösségi szerz dés célja, hogy el segítse az európai egységhez 

vezet  folyamatot.”
194

 Ezzel tehát a közösségi jog is elismerte a GMU-t, a Közösség céljaként. Azonban, mivel 

az EGK feladatait meghatározó 2. cikkbe akkor még nem került be, ezért továbbra sem vált 

megvalósítandó feladattá, csupán egy távoli közösségi célként nyert elfogadást.

2.2. Az EMR és az ECU beemelése a Szerz désbe

 Az EEO két helyen hivatkozik az EMR-re és egy helyen az ECU-re. Az EMR egyrészt 

megjelenik a preambulumban, másrészt az ECU-vel együtt az új, gazdaság és monetáris 

politikával foglalkozó fejezetben. Ezzel valamelyest stabilabbá vált azok közösségi jogi 

megalapozottsága, hiszen ezt megel z en csak egy jogi szempontból nehezen értékelhet

Európai Tanács-i állásfoglalás jelentette a legf bb hivatkozási alapot számukra.

Mivel azonban nem került sor az EMR egészének egyértelm  és koherens jogi 

rendezésére, ezért a monetáris rendszer jogi háttere az EEO után is meglehet sen vegyes képet 

mutatott. Megmaradtak a korábbi állásfoglalások, rendeletek, központi banki megállapodások, 

EMEA határozatok, csupán kiegészültek egy els dleges jogszabályi hellyel. 

2.3. A konvergencia-kötelezettség megjelenése

 Az új fejezet els  bekezdésének els  mondata értelmében a tagállamok 

együttm ködésének ezen a területen a gazdaság és monetáris politikák közötti konvergencia 

elérésére kell irányulnia. A konvergencia fogalmának megjelenése szintén új elem az EEO-ban, 

mivel korábban ezzel a kifejezéssel csupán egy tanácsi határozatban találkozhattunk.195

 Sajnos azonban a konvergencia-igény megjelenése nem változtatott azon a helyzeten, 

hogy a gazdaság és monetáris politika kapcsán továbbra is csak koordinációs kötelezettség 

terhelte a tagállamokat, mivel a RSz.-nek az erre vonatkozó rendelkezései érintetlenül maradtak. 

                                                          
194 Lásd a vélemény 1. pontját. Az idézett mondat a szerz  fordítása. 
195 A Tanács 1974. február 8-i 74/120/EGK határozata az EGK tagállamok gazdaságpolitikái közötti konvergencia 
magas fokának elérésér l (HL L 63., 1974.03.05., 16.o.) 
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2.4. A kés bbi szerz désmódosítások megalapozása

A fejezet második bekezdése rögzítette, hogy amennyiben a gazdaság- és monetáris 

politika terén a tagállamok tovább kívánják mélyíteni az együttm ködésüket és ez feltételez 

valamilyen intézményi változtatást, akkor arra csak a Szerz dés módosításával kerülhet sor.  

Selmayr szerint ez a rendelkezés gyakran ahhoz a téves következtetéshez vezetett, mintha 

az EEO el tt lehetséges lett volna jogi értelemben jelent s el relépés a GMU-t illet en.196 Erre a 

félreértésre példa L rincné vonatkozó megállapítása is, aki szerint azzal, hogy ezt követ en a 

monetáris integráció szervezeti változtatása csak a Szerz dés módosításával történhetett meg, 

jelent s visszalépés történt a monetáris integráció ügyét illet en.197 Az új cikk tehát egyértelm

és a másodlagos közösségi jog „kiskapus megoldásait” kizáró helyzetet eredményezett, 

amelyben minden bizonnyal szerepe lehetett a korábbi id szak alatt született jogi megoldások 

bizonytalanságainak is. 

2. Az EEO a GMU felé vezet  úton és az azt követ  fejlemények

Az EEO monetáris integrációval kapcsolatos új rendelkezései nem változtattak érdemben 

a gazdaság- és monetáris politikára vonatkozó közösségi el írásokon. Sokkal inkább meger sít

és kevésbé el író jelleg ek voltak. Jelent ségük inkább abban fogható meg, hogy a legmagasabb 

jogforrási szinten is megjelenítették a már létez  EMR-t, illetve az annak keretében létrejött 

ECU-t, valamint a GMU elérésére vonatkozó célkit zést. Ez utóbbi esetén azonban felt n  az 

EEO kidolgozóinak – a tagállamok közötti nézeteltérésekre visszavezethet  - határozatlansága, 

amit jól példáz a végül elfogadott szöveg. 

 Selmayr szerint az EEO jelent sége a GMU szempontjából abban merült ki, hogy 

bizonyos eljárásjogi normákat rögzített a GMU jöv beli létrehozása felé vezet  útra. Ezzel 

összefüggésben a kés bbi szerz désmódosításnak egy konkrét célhoz kötése egyértelm en

politikai döntés eredménye volt. Kritikus megállapítása még, hogy a Közösség gazdaság- és 

monetáris politika terén fennálló hatásköri deficitje alapvet en változatlan maradt.198

                                                          
196 Selmayr, i.m., 175.o. 
197 L rincné, i.m., 88.o. 
198 Selmayr, i.m., 176.o. 
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Az EEO gyengeségei közé kell még sorolnunk azt is, hogy bár általában jelent s lépést 

tett az egyhangúságtól a min sített többséggel meghozható döntések körének kib vítését

illet en, a monetáris területen azonban továbbra is minden típusú döntés meghozatalánál 

fenntartotta a tagállami vétó lehet ségét. Ez érvényes volt minden EMR-vonatkozású jogi 

normára, értve az alatt különösen a Tanácsnak a RSz. 235. cikke alapján meghozott 

jogszabályait. S t b vítette is ezt a kört, hiszen a RSz. kés bbi módosításának el írásával

részben szintén az egyhangú döntéshozatal fontosságára kívánt utalni. 

Az EEO elfogadásának következtében módosítások történtek az EMR m ködtetésében is. 

Ennek volt megnyilvánulása az 1987. szeptemberében a tagállamok központi bankjai között 

létrejött ún. Basel/Nyborg Megállapodás, amely ismét kiemelten foglalkozott a monetáris 

politikai együttm ködés elmélyítésével. A megállapodás – többek között - b vítette az ún. 

intramarginális intervenciók199 alkalmazásának lehet ségét, amivel nagymértékben hozzájárult 

az EMR hatékony m ködéséhez.

Végül említést érdemel még két nagy jelent ség  közösségi másodlagos jogszabály, 

amelyek az EEO hatályba lépését követ en kerültek elfogadásra. Az egyik ezek közül egy 

tanácsi rendelet volt, amely összevonta a tagállamok közötti középtávú pénzügyi támogatási 

mechanizmust a közösségi hitellehet ségekkel egy egységes rendszerré.200 A RSz. 108.201 és 

235. cikke alapján kibocsátott rendelet 16 milliárd ECU-ben maximálta az e körben igénybe 

vehet  hitelkeretet.

Jelent s el relépés történt a t kem veletek liberalizálásának tekintetében is. Ennek 

érdekében kibocsátásra került az ún. harmadik t keirányelv202, amely már közvetlen 

kapcsolódási pontot képezett a GMU kés bbi létrehozásával, hiszen az irányelvnek a nemzeti 

jogalkotások általi átvételére megszabott határideje, 1990. július 1., vált utóbb a GMU – 

Maastrichti Szerz dés által elfogadott – három szakaszban történ  létrehozásának kezd

dátumává. Az irányelv megalkotása egyenes következménye volt a bels  piac EEO általi 

programjának, amelynek szerves részét képezte a t kem veletek liberalizációjának új alapokra 

                                                          
199 Ez alatt az EMR árfolyam-mechanizmusa által engedélyezett árfolyam-ingadozási határ elérése el tt végrehajtott 
devizapiaci beavatkozásokat kell érteni. Err l b vebben lásd: Apel, i.m., 61-65.o.; Smits, i.m., 26.o., L rincné, i.m.,
88-89.o.; Hetényi Géza – Hünlich Csilla – Mocsáry Péter, Az Európai Unió pénzügyi rendszere, Az Európai Unió a 
változó világban sorozat 35. kötete, Széchenyi Nyomda Kft., Gy r, 2000, 30.o.; Selmayr, i.m., 176.o.; Gros-
Thygesen, 87-94.o.; valamint Garai Katalin, Az Európai Unió, Corvina Kiadó, Szombathely, 1999, 44.o. 
200 A Tanács 1988. június 24-i 1969/88/EGK rendelete a tagállamok fizetési mérlegének középtávú pénzügyi 
támogatását lehet vé tév  egységes rendszerr l (HL L 178., 1988.07.08., 1.o.) 
201 Lásd az I. fejezet 2.6. alpontját. 
202 A Tanács 1988. június 24-i 88/361/EGK irányelve a Szerz dés 67. cikkének végrehajtásáról (HL L 178., 
1988.07.08., 5.o.) 
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helyezése. Az irányelv 1. cikke f szabályként kimondta, hogy a tagállamok eltörlik a 

tagállamokban honos személyek közötti t kemozgásokra vonatkozó korlátozásokat, valamint az 

azokhoz kapcsolódó fizetési átutalások feltételei sem térhetnek el a folyó ügyletekre vonatozó 

feltételekt l. 
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MÁSODIK RÉSZ: A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ LÉTREJÖTTÉNEK 

INTÉZMÉNYI ÉS JOGI ASPEKTUSAI  

VI. fejezet: A Delors-bizottságtól a Maastrichti Szerz dés hatálybalépésig, 

avagy Hannovert l Karlsruhe-ig 

1. A hannoveri Európai Tanács és el zményei

Az EMR 1987-es meger sítését követ en francia kezdeményezésre újra a Közösség 

napirendjére került a GMU megvalósítása. Ennek keretében Edouard Balladur, francia 

pénzügyminiszter 1988. februárjában mer ben új javaslatokkal állt el . Az ún. Balladur 

memorandum meggy z en összegezte az EMR m ködésének korlátait, amelynek megoldására 

kezdeményezte egy közös pénz létrehozását, valamint az EKB felállítását. A közös pénz 

bevezetésének szükségességér l szóló javaslathoz - amely Champarnaud szavaival „[…] a 

jelent s monetáris instabilitás harminc éve után, voltaképpen a stabilitás iránti vágyat” kívánta

kielégíteni203 - néhány héttel kés bb csatlakozott olasz kollégája, Giuliano Amato is.   

Meglep  módon német részr l is fogadókézségre találtak ezek a gondolatok, amelynek 

bizonyítéka az ún. Genscher memorandum.204 Gros és Thyegesen kiemelik, hogy a német 

külügyminiszter ebben indítványozott egy ún. „európai stabilitási magna chartát”, amely a német 

modellt követve rögzítené a létrehozandó GMU legfontosabb gazdasági célkit zéseit.205

Hillenbrand és Gaddum pedig hangsúlyozzák, hogy a memorandum amellett, hogy a monetáris 

politikát a „szükségszer  gazdaságpolitikai konvergencia katalizátoraként" értelmezte, a 

gazdasági és monetáris integráció egymással párhuzamos megvalósítása mellett foglalt állást.206

Genscher javaslatai közül utóbb mégis az vált legfontosabbá, hogy kezdeményezte a következ

Európai Tanács napirendjére felvenni ezt a témát azzal, hogy azon hozzanak létre egy speciális 

szakért i csoportot a kérdés tanulmányozására. Kiemelend  még, hogy nem sokkal ezt követ en 

a német pénzügyminiszter is bekapcsolódott ebbe a vitába, aki felhívta a figyelmet az akkor 

                                                          
203 Champarnaud, Francois, A közös pénz: a századvég legjelent sebb újítása, Európai Szemmel, 1997/3, 24.o. 
204 Ennek eredeti címe: „Az európai pénzügyi tér és az Európai Központi Bank.” 
205 Gros-Thygesen, i.m., 398.o. 
206 Az európai integráció, tények és adatok, Europa Institut Budapest – MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 
2000, 216.o. 
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elfogadás el tt álló harmadik t keirányelvre, amelyet stratégiai jelent ség  lépésnek tartott a 

GMU szempontjából.207

Az el zmények között megemlíthet  még az ún. „Európai Monetáris Unióért Bizottság”

tevékenysége208, amelynek munkája nyomán 1988. áprilisában napvilágot látott egy viszonylag 

részletes akcióprogram, amely többek között javasolta az EKB felállítását, az ECU magánszektor 

általi használatának el segítését, a t kemozgások további liberalizálását és a gazdaságpolitikák 

konvergenciájának fokozását.209

Ezt követ en került sor a történelmi jelent ség  hannoveri Európai Tanácsra, 1988. 

június 27-én és 28-án. A találkozóról kiadott elnökségi következtetések – amellett, hogy 

áttekintik az EEO végrehajtása érdekében tett addigi jogalkotási lépéseket – tartalmaztak egy 

kifejezetten a monetáris unióval foglalkozó részt.210 Ebben az Európai Tanács emlékeztetett arra, 

hogy az EEO-ban a tagállamok meger sítették a GMU fokozatos létrehozására irányuló 

szándékukat. Erre hivatkozva döntöttek arról, hogy egy év múlva, a madridi Európai Tanácson 

megvizsgálják ennek elérésének lehetséges módjait. A kés bbi döntés megalapozása érdekében 

pedig határoztak egy különleges bizottság felállításáról, amelynek feladata lett, hogy 

tanulmányozza és konkrét javaslatokat tegyen a GMU létrehozására vonatkozóan. Ungerer is 

kiemeli ennek a fordulatnak a jelent ségét, ami arra utal, hogy a politikai döntés már itt 

megszületett, hiszen a bizottságnak nem azt kellett eldöntenie, hogy szükség van-e a GMU-ra, 

hanem azt, hogy hogyan érhet  el.211

A bizottság vezet jévé az Európai Bizottság – hivatalában éppen ezen találkozó által is 

újabb öt évre meger sített – elnökét, Jacques Delors-t tették meg.212 Urwin szerint ez els sorban 

annak volt köszönhet , hogy Delors olyan tekintélyt élvezett a testületen belül, amely korábban 

csak a szintén újraválasztott Hallsteinnek adatott meg.213 A bizottság tagjai közé tartoztak még a 

tagállami központi bankok kormányzói, illetve elnökei, továbbá az Európai Bizottság egy tagja 

                                                          
207 Gerhard Stoltenberg 1988. márciusában tette közzé az ún. második német memorandumot. 
208 A bizottság 1986 végén jött létre az EMR két alapítójának, Helmudt Schmidt-nek és Valéry Giscard d’Estaing-
nek a kezdeményezésére. Munkájában számos egykori politikus, banki szakember és kutató vett részt. Célja volt, 
hogy javaslataival hozzájáruljon a GMU miel bbi létrehozásához. 
209 Lásd még: Padoa-Schioppa, i.m., 119.o. 
210 Lásd az 1988. június 27-28-i hannoveri Európai Tanács elnökségének következtetéseinek 5. pontját. 
211 Ungerer, i.m., 199.o. 
212 Az Európai Bizottságnak és benne Delorsnak a GMU létrehozásában játszott szerepéhez lásd még: Jabko, 
Nicolas, In the name of the Market: how the European Commission paved the way for monetary union, Journal of 
European Public Policy, 6:3 September 1999, 475-495.o. 
213 Urwin, Derek W., A közös Európa, Az európai integráció 1945-t l napjainkig, Corvina Kiadó, Budapest, 1999, 
228.o. 
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és három közös megegyezéssel kinevezett független szakért .214 Megállapítható ez alapján, hogy 

már az összetételét tekintve is jelent s eltérés mutatható ki a korábbi Werner-bizottsághoz 

képest, mivel annak tagjai között nem voltak ott a tagállami jegybankelnökök215, míg ez esetben 

k adták a testület többségét. Ezzel kapcsolatban Louis megjegyzi, hogy ez a döntés ellentétben 

állt Genscher javaslatával, aki egy 5-7 f s „bölcsek tanácsát” képzelt el.216 Az elfogadott 

összetétel azonban érthet  módon kedvez bb fogadtatásra talált a tagállami jegybankoknál, 

mintha kizárták volna ket a bizottság munkájából. 

Hannoverben tehát megszületett az elvi politikai döntés a GMU létrehozásáról, amelyb l

levonható egy fontos következtetés. A GMU történetével foglalkozó kutatók egy része között 

elterjedt az a vélemény, amely szerint a GMU egy politikai kompromisszum eredménye. Ennek 

el zményei közé tartozik, hogy az id k folyamán az EGK-n belül kialakult egy sajátos feszültség 

a két legnagyobb tagállam között. Amíg ugyanis az NSZK fokozatosan gazdasági vezet

szerepre tett szert, amely a német márka iránti bizalomban és annak stabilitásában öltött testet, 

addig Franciaország monetáris pozíciója ehhez képest folyamatosan gyöngült.217 Mint azt többek 

között Szász André is kifejti:  

„A pénzügyi integráció csak Németország számára igazi engedmény, mivel csak ez 

az ország veszíti el ténylegesen is monetáris önállóságát e lépés következtében. A 

pénzügyi unió kialakulási folyamata mindig akkor gyorsult fel, amikor 

Németországnak szüksége volt Franciaország támogatására valamely, 

Németország számára létfontosságú ügyben.”
218

Nos ez a létfontosságú ügy akkoriban a német újraegyesülés volt. A „legenda” tehát úgy 

szól, hogy az NSZK a német egység francia támogatásáért cserébe beleegyezett a GMU-ba, ami 

egyben a német márka feladását is jelentette. A hannoveri Európai Tanács döntése azonban 

megkérd jelezi ezt a talán kissé leegyszer sít  gondolatmenetet. Ne feledjük, hogy a GMU 

programja már a hatvanas évek végét l az EGK napirendjén volt, annak ellenére, hogy azt nem 

sikerült a tervek szerint megvalósítani. Fontos utalni még az EEO-ra is, amelynek szerepér l már 

                                                          
214 A három szakért  tag a következ  volt: Niels Thyegesen, közgazdászprofesszor; Lámfalussy Sándor, a bázeli 
Nemzetközi Fizetések Bankjának f igazgatója, szintén közgazdászprofesszor; végül Miguel Boyer, spanyol 
szakember, a „Banco Exterior de Espana” elnöke. 
215 Lásd a III. fejezet 2. pontját. 
216 Louis, Jean-Victor, A monetary union for tomorrow?, Common Market Law Review, 26, 1989, 302.o. 
217 Ennek a helyzetnek az jellemzésére idézi pl. Mezei a francia központi bank, a Banque de France egykori 
elnökének, Jacques de Larosiére-nek egy 1990-es megjegyzését, miszerint: „Ma egy olyan jegybank kormányzója 

vagyok, amely e nemzettel együtt úgy döntött, hogy teljes mértékben követi a német pénzügypolitikát, anélkül, hogy 

beleszólása lenne abba. Az Európai Központi Bank részeként legalább lesz szavazati jogom.” Lásd: Mezei Géza, 
Helyreállított Európa, Osiris Kiadó, Budapest, 2001, 264.o. 
218 Szász André, Az euró születésének politikai háttere, www.c3.hu/scripta/beszelo/99/03/06szasz.htm
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szintén volt szó korábban. Számomra meggy z nek hat Helmut Kohl érvelése, aki így írt err l a 

kérdésr l:

„1988. júniusában Hannoverben, az európai csúcstalálkozón még szó sem volt a  

küszöbönálló német egységr l. Ott hoztuk meg Francois Mitterrand-dal együtt a 

határozott döntésünket a gazdasági és monetáris unió létrehozásáról. Emiatt még 

egyszer ki kell jelentenem: Csupán egy legenda, amit többen is állítanak, miszerint 
a német egységért cserébe kellett volna feladnunk a német márkát.”

219

 A dolgozatnak nem célja, hogy a GMU létrejöttének politikai és gazdasági el zményeit, 

illetve okait elemezze, azonban fontosnak tartom e helyen megjegyezni, hogy véleményem 

szerint nem lehet egyetlen tényez nek sem kizárólagos szerepet tulajdonítani ebben a 

folyamatban. A hetvenes évek bebizonyították, hogy a politikai akarat önmagában nem lett volna 

elegend  a monetáris integráció megvalósulásához, hanem ahhoz – mint azt már korábban 

kifejtettem220 – valamennyi tényez  optimális fennállása szükséges. Teljes mértéken osztom 

ezért Lámfalussynak azt az álláspontját, miszerint a GMU egyszerre volt politikai 

kezdeményezés és gazdasági szükségszer ség.221

 Visszatérve a Delors-bizottságot létrehozó hannoveri döntésre, Gros és Thyegesen 

kiemelik, hogy abban nem történt felkérés a felállítandó EKB alapokmányának kidolgozására, 

mivel ezt a munkát a KBEB-re kívánták bízni. Mindazonáltal a Delors-bizottság munkájával egy 

id ben megalakult egy nem hivatalos – jegybanki jogászokból, valamint az alkotmányjogban és 

a közigazgatási jogban jártas szakért kb l álló – munkacsoport, hogy Jean-Victor Louis 

vezetésével elkészítsen egy tervezetet, amely a kés bbiekben hasznos kiindulópontnak bizonyult 

a KBER és az EKB alapokmányának kidolgozásához.222

                                                          
219 Kohl, Helmut, Der Euro und die Zukunft Europas, Dokumentation eines “ZEI-Europaforums am 14. Januar 
2002, ZEI Diskussion Paper C 103, 2002, www.zei.de, 7.o.; a szerz  fordítása. 
220 Lásd a III. fejezet 5. pontját. 
221 Lámfalussy 2004 tavaszán a „Mindentudás egyeteme” cím  el adássorozat keretében tartott „Az euró – politikai 

kezdeményezés vagy gazdasági szükségszer ség” címmel el adást, amelyben a két tényez  azonos fontossága 
mellett érvelt. 
222 Gros-Thyegesen, i.m., 401.o. 
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2. A Delors-jelentés, mint a GMU-ra vonatkozó els dleges közösségi jog megalapozója

A Delors-bizottság 1988. szeptembere és 1989. áprilisa között több mint fél tucat ülést 

tartott, amelyek eredményeként 1989. április 17-én tették közzé jelentésüket223, amely az alapját 

képezte a kés bbi kormányközi konferencia munkája nyomán megszületett új els dleges jogi 

rendelkezéseknek is.224 Az alábbiakban a bizottsági jelentés legfontosabb pontjait elemzem, 

részben az összehasonlító módszer segítségével. 

A Delors-jelentés (a továbbiakban: jelentés) három nagyobb fejezetre tagolódik. Az els

rész a gazdasági és monetáris integráció történeti el zményeir l és aktuális helyzetér l számol 

be. Ennek keretében áttekintést ad a Werner-tervr l és annak kudarcáról, az EMR-r l és 

problémáiról225, illetve az ECU szerepér l. Foglalkozik az EEO és a bels  piac programjának 

jelent ségével is. A jelentés megállapítja, hogy az egységes bels  piac minden tagállamban 

csökkenteni fogja gazdaságpolitika mozgásterét, ami felveti a nemzeti hatóságok politikái közötti 

hatékonyabb koordináció szükségességét, illetve a gazdasági teljesítmények magasabb szint

konvergenciáját. A jelentés készít i a GMU-t az egységes piaci program természetes 

folytatásaként, kiteljesítéseként értelmezik, amelyet a következ  megállapítás is bizonyít: 

„A bels  piaci program sikere függ egyrészt a nemzeti gazdaságpolitikák közötti 

koordináció kiterjesztését l és mélyítését l, másrészt a hatékonyabb közösségi 

politikáktól. Ez azt jelenti, hogy lényegében a gazdasági és monetáris unió felé 

vezet  számos lépést már a bels  piac létrehozásának keretében meg kell tenni.”
226

 A jelentés második része határozza meg a GMU végs  célját, alapvet  jellemz it és a - 

kutatásunk számára kiemelt fontosságú - intézményi kérdéseket. A GMU-t egy olyan – az 

európai gazdasági integrációs folyamat végs  fázisaként aposztrofált – területként írja le, 

amelyen belül a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a t ke teljesen szabadon mozognak, a 

nemzeti valuták közötti árfolyamok végérvényesen rögzítettek, ami végül elvezethet egy közös 

valutához is. Ez a definíció megegyezik a két évtizeddel korábbival. A GMU feltételezi továbbá 

egy közös monetáris politika meglétét és a nemzeti gazdaságpolitikák magas szint

                                                          
223 Report on economic and monetary union in the European Community (The Delors Report), Committee for the 
Study of Economic and Monetary Union, Office for Official Publications of the European Communities, 
Luxembourg, 1989
224 A Delors-bizottság szerepér l a GMU létrehozásában lásd még: Verdun, Amy, The role of the Delors Committee 
in the creation of EMU: an epistemic community?, Journal of European Public Policy, 6:2 June 1999, 308-328.o.  
225 A jelentés három ilyen tényez t emel ki. Egyrészt, hogy számos közösségi tagállam nem csatlakozott az 
árfolyam-mechanizmushoz. Másrészt a költségvetési politikák kielégít  konvergenciájának a hiányát, ami negatív 
hatással van a monetáris politikákra is. Végül utal a tervezett Európai Monetáris Alap felállításának elmaradására. 
226 Lásd a jelentés 14. pontját. A szerz  fordítása. 
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kompatibilitását, különösen a költségvetési politika terén.227 Ez utóbbi tekintetben a Werner-

jelentés mélyebb integrációt javasolt, mert feltételezte volna a költségvetési politikára vonatkozó 

alapvet  döntések közösségi szinten való meghozatalát.  

 Megjelenik a javaslatban a szubszidiaritás elvének fontossága a GMU-val 

összefüggésben, mivel a dokumentum rögzíti, hogy „Minden olyan feladatnak, amely (regionális 

vagy helyi) nemzeti szinten megvalósítható és nem jár a gazdasági és monetáris unió kohéziója 

és m ködése szempontjából káros következménnyel, tagállami hatáskörben kell maradnia.”
228

Mindazonáltal a kés bbiek során nyilvánvalóvá vált, hogy a szubszidiaritás elvének csak 

korlátozott szerepe lehet a GMU-ban. Ennek oka, hogy a monetáris politika kizárólagos 

közösségi hatáskörbe került, amely miatt a szubszidiaritás legfeljebb a GMU gazdasági pillére 

vonatkozásában értelmezhet  és alkalmazható. 

 Ellentétben a Werner-bizottság által készített anyaggal, ez a jelentés a GMU 

elengedhetetlen összetev it egymástól külön tárgyalja, azzal, hogy azok ugyanazon folyamat két 

integráns részét képezik, amelyeket egymással párhuzamosan kell megvalósítani.  

 A monetáris unió alapvet  jellemz it – hasonlóan a Werner-jelentéshez – a 

következ kben foglalta össze a dokumentum: 

- a valuták teljes és visszafordíthatatlan konvertibilitása; 

- a t kem veletek tökéletes liberalizációja, valamint a banki és pénzpiacok teljes 

integrációja; 

- az árfolyam-ingadozási sávok eltörlése és az átváltási árfolyamok visszavonhatatlan 

rögzítése;

- végül egy közös monetáris politika és egy azt megvalósító új intézmény létrehozása. 

Ezek közül az els  kett  a bels  piaci programnak is része volt, így a másik két feltétel jelentette 

a valódi újdonságot. A jelentés – a Werner-jelentéssel összhangban – megállapítja, hogy a közös 

valuta bevezetése nem feltétlenül szükséges a monetáris unióhoz, de gazdasági, pszichológiai és 

politikai okok miatt annak természetes velejárójának tekinthet . A bizottság tagjai ezért 

egyértelm en a nemzeti fizet eszközöknek egy közös valutával való miel bbi felváltását 

szorgalmazták, mert nézetük szerint csak az demonstrálhatja a folyamat 

                                                          
227 Lásd a jelentés 16. pontját. 
228 Lásd a jelentés 20. pontját. A szerz  fordítása. 
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visszafordíthatatlanságát. Emellett olyan praktikus érvek is megjelentek, mint a tranzakciós 

költségek kiküszöbölése. 

 Egy gazdasági uniónak pedig az alábbi feltételeknek kell megfelelnie a Delors-bizottság 

szerint: 

- egy egységes bels  piac, amelyen belül a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a 

t ke szabadon mozoghat; 

- versenypolitika és a piaci mechanizmusokat er sít  további intézkedések; 

- közös politikák a strukturális és regionális kérdések vonatkozásában; 

- végül makrogazdaság-politikai koordináció, benne kötelez  el írásokkal a nemzeti 

költségvetési politikák tekintetében. 

A gazdasági unió négy fenti eleme közül az els  három a bizottság munkája idején már 

valamilyen szinten m ködött, csupán azok kiteljesítésére és meger sítésére volt szükség. 

Teljesen új követelmény volt azonban a nemzeti fiskális politikák tekintetében igényelt kötelez

szabályok megalkotása.229

A jelentés – szemben a Werner-bizottság tervezetével - nagy terjedelemben foglalkozik a 

GMU intézményi vonatkozásaival, amelynek keretében leszögezi, hogy a GMU igényli – a 

Közösség már meglév  intézményei mellett - egy új föderatív jelleg  monetáris szervnek a 

létrejöttét; azonban – ellentétben a Werner-jelentéssel230 – nem tartotta ugyanezt szükségesnek a 

monetáris politikán kívüli kérdések, illetve a gazdaságpolitikai koordináció kapcsán. Ennek 

különösen akkor van kimagasló jelent sége, ha elfogadjuk Padoa-Schioppa megközelítését, aki 

szerint a monetáris unió lényegileg intézményi és nem gazdasági kérdés, amelyben a döntéseket 

egy központi intézmény hozza meg.231 A bizottsági anyag ennek megfelel en részletesen elemzi 

a felállítandó KBER célkit zését, feladatait, struktúráját, szervezetét és státuszát. Ezen belül 

felt n , hogy nem szerepel benne az EKB, amit Louis azzal magyaráz, hogy már a terminológia 

megválasztásával is el akarták kerülni a túlzott centralizálás látszatát, ezért használták inkább az 

amerikai jegybankrendszerre utaló KBER fogalmát.232 Ez utóbbi vonatkozásában már 

megjelenik a függetlenség és az elszámoltathatóság viszonya is, amely kérdésekre majd a 

dolgozat harmadik részében térek vissza részletesen. 

                                                          
229 Az ehhez kapcsolódó bizottsági munka hátterér l lásd: Thygesen, Niels, The Delors Report and European 
economic and monetary union, Royal Institute of International Affairs, July 1989, 639-640.o. 
230 Lásd a III. fejezet 2. pontját. 
231 Padoa-Schioppa, Tommaso, The Genesis of EMU: A Retrospective View, European Monetary Institute, Jean 
Monnet Chair Paper RSC, No 96/40, www.iue.it/RSCAS/WP-Texts/JM96_40.html, 3.o. 
232 Louis, i.m., 311.o. 
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 A jelentés harmadik fejezete a GMU létrehozásához vezet  folyamattal foglalkozik. 

Fontos megállapítása volt a bizottságnak, hogy a „gazdasági és monetáris unió létrehozását egy 

egységes folyamatnak kell tekinteni”
233

, amelynek során a következ  elvek az irányadók: 

- fokozatosság a megvalósítás során; 

- különálló, de egymásra épül  szakaszok; 

- párhuzamosság a gazdasági unió és a monetáris unió tekintetében; 

- a határid k vonatkozásában a jelentés – ellentétben a kés bbi EUSz.-sel234 – nem 

tartotta ajánlatosnak az egyes szakaszok kezdetének pontos rögzítését, kivéve az els

szakaszt, amelynek indulását 1990. július 1-re – a harmadik t keirányelv

végrehajtásának határidejére – tette; 

- végül a bizottság tagjai utaltak a flexibilitás szerepére a GMU-ban való tagállami 

részvételt illet en, el re látva ennek kés bbi elkerülhetetlenségét.235

Ezt követ en a GMU három szakaszos folyamatának alapvet  kérdéseit elemzi a jelentés, 

amelyre a következ  fejezetben fogok még visszatérni. Ehelyütt csupán azt tartom fontosnak 

kiemelni, hogy a bizottság egyértelm en elutasította az ún. párhuzamos közös valuta 

gondolatát236, amelyet – többek között – Nagy-Britannia is szorgalmazott.237 Thygesen szerint ez 

két okból is elfogadhatatlan volt a bizottság többsége számára: egyrészt mert egy újabb – a 

gazdasági tevékenységgel nem pontosan szabályozott viszonyban álló - valuta létrehozása 

alááshatta volna az árstabilitást, másrészt az új fizet eszköz megjelenése tovább bonyolította 

volna a nemzeti monetáris politikák koordinációjának már egyébként sem egyszer  rendszerét.238

A anyag legvégén pedig a bizottság megvizsgálta a közösségi és a tagállami 

jogrendszereket is a GMU megvalósítása szempontjából, amelynek során arra a következtetésre 

jutott, hogy a jelentés elkészítése idején a gazdaság és monetáris politika terén semmilyen 

hatáskör-átruházás nem létezett a tagállamok részér l a Közösség irányába.239 Mindenképpen 

                                                          
233 Lásd a jelentés 39. pontját. 
234 Lásd a VII. fejezetet. 
235 Az id  igazolta a fenti megállapítást, hiszen 2004 szén három tagállam – Nagy-Britannia, Dánia és Svédország - 
még mindig nem tette magáévá a GMU végs  célját. 
236 Lásd a jelentés 58. pontját. 
237 Lásd ehhez: Lal, Deepak, Alternative roads to economic integration: the case for currency competition in the 

European integration, Case Western Reserve Journal of International Law, Summer 1990, 299-310.o.;  Ungerer, 
i.m., 206-207.o.; Gros-Thygesen, i.m., 416-418.o.; Artis, Michael J., The Maastricht Road to Monetary Union, 
Journal of Common Market Studies, 30, 1992, 300.o.; valamint Carré, Hervé – Johnson, Karen H., Progress toward 

a European Monetary Union, Federal Reserve Bulletin, October 1991, 777.o. 
238 Thygesen, i.m., 645.o. 
239 A jelentés utal arra, hogy a tagállami központi bankok közötti megállapodások – amelyek az EMR szabályainak 
nagy részét alkotják – nem képezik a közösségi jogalkotás szerves részét. Lásd err l a IV. fejezet 2. pontját. 
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szükséges volt tehát a RSz. újabb módosítása, illetve egy új Szerz dés, amely az EEO 

hatálybalépését követ en közösségi jogi kötelezettség is volt.240 A jelentés két alternatívát vázolt 

fel ezzel összefüggésben. Egyrészt, hogy minden egyes szakasz számára készüljön egy külön 

Szerz dés; illetve legyen egy átfogó Szerz dés, amely az egész folyamatot összefügg en

szabályozza.241 A praktikus érvek ez utóbbi mellett szóltak, ezért a kés bbi kormányközi 

konferencia is ezt az álláspontot tette magáévá.242

3. A gazdasági és monetáris unióról szóló kormányközi konferenciáig vezet  út 

A Delors-jelentés az Európai Tanács soron következ , 1989. júniusi madridi ülésén került 

els  ízben megvitatásra. Az állam- és kormányf k ezen a találkozójukon meger sítették a GMU 

létrehozására irányuló – legutóbb Hannoverben megfogalmazott – szándékukat és a bizottság 

által készített jelentés f  vonalaival egyetértve, kinyilvánították, hogy az anyag jó alapul 

szolgálhat a további munkához. Döntés született arról is, hogy a GMU els  szakasza - a bizottság 

javaslatával összhangban – 1990. július 1-én veszi majd kezdetét243. Erre azért volt lehet ség, 

mert az els  szakasz feladatai244 még nem igényeltek els dleges jogi módosításokat. 

Mindazonáltal az Európai Tanács felkérte az ebben hatáskörrel rendelkez  közösségi 

intézményeket és testületeket245, hogy hozzák meg az els  szakasz beindításához szükséges 

döntéseket, illetve készítsék el  egy kormányközi konferencia összehívását a GMU további 

szakaszainak végrehajtása céljából. 

1989. szeptemberében a Tanács akkor soros francia elnöksége létrehozott egy ún. „magas

szint  munkacsoportot”
246, hogy készítse el  és tegyen javaslatokat a GMU-ra vonatkozó 

kés bbi kormányközi konferenciára. A munkacsoport elkészített egy jelentést247, amelyben 

meghatározta azokat a f bb technikai, intézményi és politikai kérdéseket, amelyeket majd 

rendezni kell a GMU-ról szóló Szerz désben. A strasbourgi Európai Tanács 1989. decemberében 

elfogadta ezt a jelentést a kés bbi tárgyalások alapjaként és határozott arról is, hogy a RSz. 236. 

                                                          
240 Lásd az V. fejezet 2.4. alpontját. 
241 A bizottság szerint a több Szerz désnek az lett volna az el nye, hogy minden szakaszban meg lehetett volna 
er síteni a politikai konszenzus meglétét a folyamat iránt és az addigi tapasztalatok birtokában lehetett volna 
alakítani a következ  fázist. Hátránya lett volna azonban lassúsága és az, hogy nem feltétlenül biztosította volna a 
folyamat következetességét, valamint a gazdasági unió és a monetáris unió párhuzamos megvalósítását. 
242 Ha végiggondoljuk az EUSz. – e fejezet 4. pontjában tárgyalt - ratifikációs kálváriáját, akkor ez utóbb 
mindenképpen helyes döntésnek bizonyult. 
243 Lásd: az 1989. június 26-27-i madridi Európai Tanács elnökségének következtetéseinek B/4. pontját. 
244 Lásd a VII. fejezet 1. pontját. 
245 Konkrétan az ECOFIN-t, az Általános Ügyek Tanácsát, az Európai Bizottságot, a KBEB-t és a Monetáris 
Bizottságot.  
246 A munkacsoport a tagállamok pénzügy- és külügyminisztériumainak szakért ib l állt. 
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cikke alapján összehívandó kormányközi konferenciát legkés bb 1990 végéig meg kell nyitni.248

Ez az elhatározás meger sítést nyert a dublini csúcson is 1990. áprilisában azzal, hogy ott már 

szükségesnek tartották id ben is lehatárolni a folyamatot, kimondva, hogy az új Szerz dés

ratifikációjának lehet leg 1992 végéig be kell fejez dnie.249 Eredetileg ugyanis a második 

szakaszt 1993. január 1-én kívánták indítani, azonban ez, mint látni fogjuk egy éves csúszást 

szenvedett. Továbbá új elemként jelent meg egy újabb, immár a politikai unióról szóló 

kormányközi konferencia ötlete is.250 Ez utóbbi javaslat a következ  1990. júniusi Európai 

Tanácson elfogadásra került, azzal, hogy így két kormányközi konferenciát kell életre hívni 

egymással párhuzamosan, egyet a GMU-ról és egy másikat a politikai unióról.251

Az 1990. októberi római csúcstalálkozó szintén részletesen foglalkozott a GMU-val, 

amelyen a Delors-jelentés alapján rögzítették a GMU szakaszainak alapvet  céljait és feladatait. 

Itt azonban már látványosan megbomlott a tagállamok addigi – legalábbis kifelé annak mutatott 

– egységes hozzáállása, mivel már a következtetésekb l kit nik, hogy csak tizenegy tagállam áll 

az elképzelések mögött, míg az Egyesült Királyság számára ezek - különösen a végs  célt 

illet en - elfogadhatatlanok voltak. A találkozón döntöttek még a kormányközi konferenciák 

alapvet  eljárási kérdéseir l is.252

A GMU-ról és a politikai unióról szóló két kormányközi konferencia végül az Európai 

Tanács következ  ülésével egy id ben, 1990. december 15-én vette kezdetét.253 Ekkorra már 

elkészült a KBEB a leend  KBER alapokmányának tervezetével, valamint a Bizottság is egy 

szerz déstervezettel a GMU-ra vonatkozóan, amelyek tárgyalási alapul szolgáltak a GMU-val 

foglalkozó konferencia számára.254 A dolgozat koncepciójába és kereteibe sajnos nem fér bele, 

hogy a GMU-ról szóló konferencia alapvet  kérdéseivel és menetével - akárcsak 

nagyvonalakban is – foglalkozzak, e helyett csupán utalni tudok az ezzel foglalkozó 

szakirodalom néhány alapvet  m vére.255

                                                                                                                                                                                          
247 Ez volt az ún. Guigou-jelentés. Err l lásd b vebben: Gros-Thygesen, i.m., 406-407.o. 
248 Lásd az 1989. december 8-9-i strasbourgi Európai Tanács elnökségének következtetéseinek III/2. pontját. 
249 Lásd az 1990. április 28-i dublini Európai Tanács elnökségének következtetéseit. 
250 A politikai unióról szóló tárgyalások megkezdése kétségkívül összefüggésben volt az akkoriban kibontakozó 
német egység felé vezet  folyamatokkal, azonban szoros korreláció mutatható ki politikai unió és a GMU programja 
között is. 
251 Lásd az 1990. június 25-26-i dublini Európai Tanács elnökségének következtetéseit. 
252 Lásd az 1990. október 27-28-i római Európai Tanács elnökségének következtetéseit és annak 1. számú 
mellékletét.
253 Lásd az 1990. december 14-15-i római Európai Tanács elnökségének következtetéseit. 
254 Ehhez lásd még Smits, i.m., 31.o. 
255 Dyson, Kenneth and Featherstone, Kevin, The Road to Maastricht, Negotiating Economic and Monetary Union, 

Oxford University Press, Oxford, 1999; Hosli, Medeleine O., The creation of the European economic and monetary 
union (EMU): intergovernmental negotiations and two-level games, Journal of European Public Policy, 7:5 2000, 
Special issue, 744-766.o.; Gros-Thygesen, i.m., 407-410.o.; Ostrup, Finn, Economic and Monetary Union, In: The 
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4. A GMU-t létrehozó Európai Unióról szóló Szerz dés megszületése és ratifikációs 

nehézségei

Az 1990 utolsó hónapjának közepén megkezdett két kormányközi konferencia egy 

esztend n keresztül m ködött. 1991. júniusában a luxembourgi Európai Tanácson – áttekintve az 

addig elért haladást256 – rögzítették, hogy a munkát az év végén esedékes maastrichti 

csúcstalálkozóig be kell fejezni.257 Ezt a menetrendet sikerült is tartani, hiszen az 1991. 

decemberében Maastrichtban megrendezett állam- és kormányf i találkozón - a politikai unióval, 

illetve a GMU-val foglalkozó konferenciák által kidolgozott javaslatok alapján - megállapodás 

született az EUSz. tervezetér l. Az új szerz dést végül – a szükséges jogtechnikai és 

harmonizációs munkát követ en – 1992. február 7-én írták alá a tagállamok külügy- és pénzügy, 

illetve gazdasági miniszterei, szintén Maastrichtban. 

Az EUSz. – amely egyszerre volt alapító és módosító szerz dés - az addigi legnagyobb 

terjedelm  és mélység  változásokat hozta az európai integrációs folyamatban. Ezek közül az 

egyik legnagyobb jelent ség nek a GMU létrehozása tekinthet , amit az a tény is jól illusztrál, 

hogy a szerz dés leghosszabb, G. cikke kizárólag a GMU létrehozása érdekében történ

módosításokat vezeti végig a RSz.-en. 

Az EUSz. kidolgozásánál és elfogadásánál azonban sokkal nehezebbnek bizonyult utóbb 

a szerz dés tagállamok általi ratifikációja és hatálybaléptetése. Az alábbiakban egyrészt a 

ratifikációs eljárás során a két legtöbb jogi problémát felvet  tagország – Dánia és Németország 

– esetét fogom elemezni. Ehhez kapcsolódóan szükségesnek tartom, hogy a dolgozatnak ebben a 

fejezetében foglalkozzak még két további állam, az Egyesült Királyság és – az 1995-ben 

csatlakozott – Svédország jogi helyzetével is a GMU-t illet en, amelyek közül különösen az 

utóbbi több közösségi jogi kérdést is felvet. 

                                                                                                                                                                                          
Political Economy of European Integration, edited by Finn Laursen, Kluwer Law International, The 
Hague/Boston/London, 1995, 145-176.o.; Thematt, Pieter ver Loren van, Some preliminary observations on the 

intergovernmental conferences: the relations between the concepts of a common market, a monetary union, an 
economic union, a political union and sovereignty, Common Market Law Review, 28, 1991, 219-318.o.; Hahn, 
Hugo J., The European Central Bank: key to European Monetary Union or target?, Common Market Law Review, 
28, 1991, 783-820.o. 
256 Már ekkorra elkészült ugyanis az új szerz dés, valamint a KBER alapokmányának tervezete.
257 Lásd az 1991. június 28-29-i luxembourgi Európai Tanács elnökségének következtetéseit. 
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4.1. Az Egyesült Királyság jogi helyzete a GMU-ban

Az Egyesült Királyságnak (a továbbiakban EüK) az európai integrációs folyamatban való 

eddigi három évtizedes m ködését áttekintve, utólag igazolódni látszanak De Gaulle érvei a brit 

EGK-tagság ellen. A történések ugyanis azt igazolták, hogy taggá válását követ en az EüK az 

integráció elmélyítésének legnagyobb ellenz jeként m ködött.258 Ez a hozzáállás talán egy 

területen sem volt olyan szembet n , mint a GMU esetében. Ennek az el jelei már az EMR 

létrejöttekor megjelentek, amikor is a britek, végül egyedüliként nem írták alá az azt létrehozó 

Európai Tanácsi állásfoglalást.259 Ezt követ en csak 1990-ben csatlakoztatták az angol fontot az 

árfolyam-mechanizmushoz, ahol az mindössze két évet töltött el.260 A Delors-jelentést és a GMU 

tervét pedig már minden addigit meghaladó tiltakozás és ellenzés fogadta.261 Ennek els

kézzelfogható jele az Európai Tanács 1990. októberi római találkozójáról kiadott – már korábban 

említett - elnökségi következtetésekben is megjelent.262 Ennek a következménye végül az lett, 

hogy Maastrichtban, annak érdekében, hogy ne legyen biztos kudarc a brit ratifikáció, az EKSz.-

hez csatoltak egy – annak elválaszthatatlan részét képez  – jegyz könyvet263, amelyben 

rögzítették az ország speciális helyzetét a GMU-t illet en.

 A jegyz könyv alapján az EüK fenntartja a monetáris politika terén a nemzeti joga 

szerinti fennálló hatásköreit és csak akkor kötelezhet  arra, hogy a GMU harmadik szakaszába 

lépjen, ha kormánya és parlamentje így dönt és err l a szándékáról értesíti a Tanácsot. A 

jegyz könyv részletesen felsorolja azokat a szerz dési helyeket, amelyek nem alkalmazhatók az 

EüK-ra, illetve annak nemzeti bankjára.264 Ezzel a jogi megoldással az EüK egy speciális ún. 

                                                          
258 A dolgozat írása idején – 2004 tavaszán – jelentette be a brit miniszterelnök, hogy a leend  alkotmányos 
szerz dést népszavazásra kívánja bocsátani valamikor 2005 második felében. Ezzel kapcsolatban számomra 
rendkívül szimpatikus módon nyilatkozott az Európai Bizottság külkapcsolatokért felel s brit nemzetiség  biztosa, 
aki szerint, ha a népszavazás negatív eredményt hoz, akkor az EüK-nek ki kellene lépnie az EU-ból, hiszen „nincs 

értelme bent maradni örökös kerékköt ként.” (Paradox módon az EU-ból való kilépés közösségi jogi hátterét éppen 
a leend  alkotmányos szerz dés I-59. cikke teremtené meg.) 
259 Lásd a IV. fejezet 1. pontját. 
260 Ehhez lásd: Apel, i.m., 106-112.o.; Gros-Thyegesen, i.m., 191-236.o.; Cobham, David, Causes and Effects of the 
European Monetary Crises of 1992-93, Journal of Common Market Studies, 4/1996, 585-605.o.; Pásztori Veronika, 
Az EMU 1992-1993 évi válsága, Külgazdaság, 1995/2, 43-53.o. 
261 Az Egyesült Királyság és a monetáris integráció viszonyának politikai és gazdasági hátteréhez kapcsolódóan 
lásd: Ungerer, i.m., 205-207.o.; Apel, i.m., 103-104.o.;  Andor László, Anglia és az euró, Európai Tükör, 2003/1, 
100-118.o.; Gondos Ádám, Nagy Britannia és az euró: merre tovább?, Európai Tükör, 2000/2, 75-87.o.; Thygesen, 
Niels, The Delors Report and European economic and monetary union, Royal Institute of International Affairs, July 
1989, 648-651.o.; Lal, Deepak, i.m.
262 Lásd e fejezet 3. pontját. 
263 Jegyz könyv egyes Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára vonatkozó rendelkezésekr l
264 Ezek – többek között - a következ k: az EKSz. 4. cikkének (2) bekezdése, 104. cikkének (1), (9) és (11) 
bekezdése, 105. cikkének (1)-(5) bekezdése, 106., 108., 109., 110., 111., 112. cikkének (1) bekezdése és (2) 
bekezdésének b) pontja, 123. cikkének (4) és (5) bekezdése, 122. cikkének (5) bekezdése, 112. Cikke (2) 
bekezdésének b) pontja, 123. cikkének (1) bekezdése. A KBER és az EKB alapokmányáról szóló jegyz könyv 
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kimaradási jogot265 kapott a GMU harmadik szakaszát illet en, amellyel a GMU az egyik els

példája lett az ún. változtatható geometria gyakorlati érvényesülésének.266

 Ez a kimaradási jog egyedülálló, mert az EüK helyzete eltér még a vele hasonlatos 

Dániáétól is. Ellentétben ugyanis Dániával, a szigetország státusza nem vethet  egybe az ún. 

eltéréssel rendelkez  tagállamok helyzetével.267 Az említett jegyz könyv alapján ugyanis az 

EKSz. 4. cikkében el írt közös valuta, illetve az egységes monetáris és árfolyam-politika 

létrehozásának célkit zése – egyedüliként(!) a tagállamok között - nem köti az EüK-t. Szintén 

nem vonatkozik rá a túlzott költségvetési hiány elkerülésének kötelezettsége sem, ehelyett 

csupán - a GMU második szakaszának megfelel en – törekednie kell annak elkerülésére.268  A 

szigetország közvéleményében határozott többséggel bíró – és évtizedes „hagyományokra” 

visszatekint  - GMU-ellenes érzelmeket figyelembe véve számomra kétségesnek t nik, hogy 

valaha is sikeres lehet-e majd egy ez ügyben rendezend  népszavazás. Az eddigi tapasztalatok 

fényében szemernyi optimizmusra sincs okunk. 

4.2. A Dánia kapcsán felmerült problémák és megoldásuk

Dánia a kormányközi konferencián nem jelezte, hogy számára elfogadhatatlan lenne a 

GMU célkit zése, így eredetileg fel sem merült, hogy az EUSz. elfogadásával egyidej leg

számára is a britekéhez hasonló kimaradási jogot biztosítsanak. Az új szerz dés ratifikációja 

során azonban nem várt események történtek. A dán alkotmányos szabályozás értelmében az 

EUSz. jóváhagyását népszavazásra kellett bocsátani. Az 1992. június 2-án megrendezett 

referendumon azonban – igaz csekély többséggel – a „nem” szavazatok kerültek túlsúlyba, 

amely súlyos veszélybe sodorta az egész ratifikációs folyamatot. Ezt észlelte a lisszaboni 

Európai Tanács is, amely felhívta a figyelmet a ratifikációs menetrend betartásának a 

fontosságára.269

                                                                                                                                                                                          
közül pedig az alábbi cikkek nem alkalmazhatók: 3., 4., 6., 7., 9.2., 10.1., 10.3., 11.2., 12.1., 14., 16., 18., 19., 20., 
21., 22., 23., 26., 27., 30-34., 50., 52. 
265 Angol kifejezéssel „opt out”. 
266 Ehhez lásd még: Bovenberg, A.L. - de Jong, A.H.M., The road to economic and monetary union, Kyklos, 1997, 
Vol. 50 Issue 1, 83.o., V/2.p.; valamint Kolliker, Alkuin, Bringing together or driving apart the union? Towards a 

theory of differentiated integration, West European Politics, Oct 2001, 125-145.o. 
267 Az eltéréssel rendelkez  tagállamokra vonatkozó szabályokat az EKSz. 122. cikke tartalmazza. 
268 Az EüK GMU-val kapcsolatos jogi státuszáról lásd még: Smits, i.m., 138-139.o. és Vranes, Erich, The „Internal” 

External Relations of EMU – On the Legal Framework of the Relationship of In and Out States, http://fgr.wu-
wien.ac.at/institut/ef/6411emu.pdf, 19-20.o. 
269 Lásd az 1992. június 26-27-i lisszaboni Európai Tanács elnökségének következtetéseit. 
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A EUSz. dán jóváhagyásához azonban elkerülhetetlen volt egy újabb népszavazás 

megrendezése. Ennek sikere érdekében szükség volt bizonyos engedményeket és kivételeket 

tenni Dánia számára. Olyan megoldást kellett találni, amely nem változtat a már egyszer 

kompromisszummal elfogadott szerz dés szövegén. Az Európai Tanács 1992. decemberi, 

Edinburghban megtartott ülésén született meg az ezzel kapcsolatos megállapodás, amely az 

EUSz. több fontos pontja esetében is felmentést ad, illetve kimaradási lehet séget biztosít Dánia 

számára.270

Az ún. edinburghi megállapodás legfontosabb része az elnökségi következetésekhez 

csatolt mellékletben található „Az állam- és kormányf k Európai Tanács keretében meghozott 

határozata az Európai Unióról szóló Szerz dés Dánia kapcsán felmerült problémáiról.”
271 Mint 

Howarth megjegyzi, ez a jogi megoldás precedens érték  volt a közösségi döntéshozatalban, 

mivel utólag módosította – egy kormányközi konferencia keretein kívül - a Maastrichtban 

létrejött megállapodást azzal, hogy azt egy új jegyz könyvvel egészítette ki. A tagállamok 

azonban ezt egy olyan megállapodásnak tekintették, amely nem változtatta meg alapvet en az 

EUSz.-t, így nem igényelt újabb tagállami ratifikációkat sem. Howarth ennek a 

gondolatmenetnek az alátámasztására idézi még a dán európaügyi minisztert is, aki szerint ez 

pusztán egy végrehajtási megállapodás volt.272

 Az elfogadott jegyz könyv273 értelmében abban az esetben, ha Dánia – a harmadik 

szakaszba történ  feltételeket vizsgáló tanácsi döntést megel z en274 - bejelenti, hogy nem kíván 

részt venni a GMU harmadik szakaszában, akkor erre vonatkozóan mentességet kap. Ebben az 

esetben – amely utóbb be is következett - Dánia helyzete hasonló lesz az ún. eltéréssel 

rendelkez  tagállamokéival, azzal a különbséggel, hogy esetében – függetlenül a 

követelményeknek való megfelelését l – a mentesség megszüntetését kizárólag Dánia 

kezdeményezheti. Ennek megtörténtéig azonban Dánia nem vesz részt a közös pénz 

létrehozásában és fenntartja a monetáris politikát érint  kizárólagos nemzeti hatásköreit, 

beleértve a Dán Nemzeti Bankra vonatkozó szabályozást. Mindazonáltal az ország teljes 

mértékben részt vesz a GMU második szakaszában és az EMR árfolyam-mechanizmusában is. 

                                                          
270 A GMU-n kívül – többek között - az uniós állampolgárság, a közös kül- és biztonságpolitika és a bel- és 
igazságügyi együttm ködés bizonyos területein. 
271 Lásd az 1992. december 11-12-i edinburghi Európai Tanács elnökségének következtetéseit és a hozzá csatolt 1. 
számú mellékletet. 
272 Howarth, David, The compromise on Denmark and the Treaty on European Union: a legal and political analysis, 

Common Market Law Review, 31, 1994, 770-772., 797-799.o.  
273 Jegyz könyv egyes Dániára vonatkozó rendelkezésekr l
274 Az EKSz. 121. cikke (2) bekezdése alapján. 
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 A fenti megállapodásnak köszönhet en az 1993. május 18-án megrendezett második 

népszavazáson az EUSz.-nek már sikerült megkapnia a szükséges többséget, amellyel elhárult az 

egyik legf bb akadály annak hatálybalépése el tt. A GMU harmadik szakaszának megkezdését 

követ en, de még az euró bankjegyek és érmék bevezetését megel z en, 2000. szeptember 28-án 

pedig már arról kérdezték meg a dán választópolgárokat, hogy csatlakozzon-e hazájuk a GMU 

harmadik szakaszához. A referendumon – újfent kis különbséggel275 – de az elutasító voksok 

kerültek többségbe, így Dánia jelenleg – és még valószín leg hosszú évekig - kimaradási joggal 

rendelkez  tagállamként nem vesz részt a GMU harmadik szakaszában. Helyzete azonban mégis 

különbözik az Egyesült Királyságétól, mivel nem igényelte felmentését azon szerz dési helyek 

alól, amelyek esetében a szigetország ezt – az el z  pontban részletezett módon - megtette.276

4.3. A GMU és a német alkotmánybíróság

Az EUSz. tagállamok általi ratifikációja Németországban váltotta ki a leghevesebb 

alkotmányjogi vitát. Ennek el zményeként a német törvényhozás 1992. december 28-án fogadta 

el az EUSz.-t kihirdet  nemzeti jogszabályt. A törvény ellen azonban az Európai Bizottság egy 

egykori alkalmazottja és négy német európai parlamenti képvisel  alkotmányos panasszal élt a 

német szövetségi alkotmánybíróságon. Az ügyben 1993. októberében hozott karlsruhei ítélettel 

elhárult az EUSz. hatálybalépése el tti utolsó akadály is, amelyre végül 1993. november 1-én 

került sor. 

Az alkotmánybírósági ítélet277 részletesen foglalkozik és elemzi a EUSz. által felvetett 

alkotmányossági problémákat, amelyek közül az alábbiakban csupán a GMU-val összefügg

néhány kérdésre szeretnék röviden kitérni.278 Az ítéletb l e vonatkozásban levonható legf bb

következtetés – mint arra Herdegen is rámutat279 -, hogy a nemzeti parlamentek bizonyos 

szerepének fennmaradása mellett, illetve a pénzügyi stabilitás folyamatos tiszteletben tartása 

esetén nem ellentétesek a német alkotmánnyal az EUSz.-nek a GMU-ra vonatkozó – többek 

között a monetáris szuverenitás közösségi szintre való átruházását el író – rendelkezései. 

                                                          
275 A szavazatok 53.9%-val. 
276 Dánia jogi helyzetér l a GMU-t illet en lásd még: Howarth, i.m., 765-808.o.; Vranes, i.m., 18-19.o.; Smits, i.m.,
137-138.o. 
277 A német szövetségi alkotmánybíróság 2 BvR 2134/92 – 2 BvR 2159/92 számú, 1993. október 12-én hozott 
ítélete, Brunner és mások kontra az Európai Unióról szóló Szerz dés. Az ítélet angol nyelv  szövegét lásd: Common 
Market Law Review, 1994/1, 57.o., illetve a rövidített változatát ugyanazon folyóiratban 31, 1994, 251-262.o. 
278 Az ítélet komplex elemzését lásd többek között: Ipsen, Von Hans Peter, Zehn Glossen zum Maastricht-Urteil, 

Europarecht, Januar-März/1994, 1-21.o. 
279 Herdegen, Matthias, Maastricht and the German constitutional court: constitutional restraints for an „ever 

closer union”, Common Market Law Review, 31, 1994, 235.o. 
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Az GMU-val kapcsolatos egyik jogkérdés az annak harmadik, végs  szakaszába való 

áttéréssel függött össze. Erre vonatkozóan a karlsruhei bírák azt - a többek által is vitatott280 – 

megállapítást tették, hogy az EUSz.-b l nem következik a harmadik szakaszba való automatikus 

áttérés, hanem az még további – tagállamok által is befolyásolható - döntésekt l függ. Ez az 

érvelés azonban nem teljesen állja meg a helyét, hiszen a Szerz dés egyértelm en rögzíti, hogy 

„Ha 1997 végéig a harmadik szakasz kezdetének id pontja nem kerül meghatározásra, a 

harmadik szakasz 1999. január 1-én kezd dik.”Az állam- és kormányf i összetételben ülésez

Tanácsnak pedig mindössze annyi szerepe van, hogy – a Tanács ajánlásai alapján - meger sítse, 

hogy mely tagállamok teljesítik a közös valuta bevezetéséhez szükséges feltételeket.
281

Ennek

ellenére az alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy a harmadik szakaszba való áttérés nem 

képzelhet el a tagállamok aktív részvétele nélkül. A harmadik szakasz kezdetének id pontjával

kapcsolatos közösségi jogi rendelkezésekre a dolgozatban még kés bb részletesen visszatérek.
282

 A karlsruhei ítélet legfigyelemreméltóbb része az árstabilitás alkotmányos 

követelményével és annak közösségi jogi biztosítékaival foglalkozik. Ennek kapcsán a 

következ ket mondja: 

„Az Uniós Szerz dés a monetáris uniót olyan közösségként szabályozza, amelyben 

folyamatos kötelezettség a stabilitás fenntartása, különös tekintettel a valuta 

értékének stabilitására. Habár nem látható el re, hogy az ECU stabilitása a 

Szerz dés rendelkezései alapján folyamatosan biztosítható lesz-e, pusztán a 

stabilitásra irányuló er feszítések kudarcától való félelem[…]nem megfelel

hivatkozási alap azon következtetés számára, hogy a Szerz dés jogilag 
bizonytalan.”

283

Az ítélet ezt követen utal az EKB célját az árstabilitás elérésében meghatározó közösségi jogi 

rendelkezésekre, amelyek teljes mértékben összhangban vannak a német alkotmány hasonló 

tartalmú szabályaival. A fentiek alapján a bíróság nem találta a német alkotmányba ütköz nek a 

GMU közösségi jogi szabályozását.

 Az ítélet a fentiek mellett számos er sen vitatható következtetést is tartalmaz. A 

legkirívóbb ezek közül a következ :

                                                          
280 Smits, René, A single currency for Europe and the Karlsruhe Court, Legal Issues of European Integration, 

2/1994, 120.o. 
281 EKSz. 121. cikk (4) bekezdés. 
282 Lásd a VII. fejezet 4.1. alpontját. 
283 Lásd: Common Market Law Review, 31, 1994, 260.o., a szerz  fordítása. 
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„A Szerz dés hosszú távú célokat állít fel, amelyek a stabilitásra irányuló célkit zést

a monetáris unió alapnormájának tekintik[…]és végs  esetben nem akadályozzák 

meg a Közösségb l való kilépést abban az esetben, ha ezt nem sikerül 

megvalósítani.”
284

A GMU-ból és/vagy az EK-ból való kilépés kapcsán megállapítható, hogy sem az els dleges

közösségi jog, még kevésbé az Európai Bíróság joggyakorlata nem tartalmaz ezt alátámasztó 

rendelkezéseket, épp ellenkez leg. Az EKSz.-hez csatolt egyik jegyz könyv például a következ

módon szabályoz: „A Magas Szerz d  Felek, e Szerz dés gazdasági és monetáris unióról szóló 

új rendelkezéseinek aláírásával kinyilvánítják, hogy a Közösségnek a gazdasági és monetáris 

unió harmadik szakasza felé haladása visszafordíthatatlan.”
285

Ennek kapcsán Smits megjegyzi, 

hogy a német alkotmánybíróság nem tartotta lehetségesnek pusztán a GMU-ból való kilépést, 

hanem - mint a fenti ítéletrészlet is mutatja – azt csak az egész EK-ból való kilépéssel együtt 

tartotta kivitelezhet nek.
286

 Ez utóbbi pedig legfeljebb nemzetközi jogi értelemben lenne 

kivitelezhet , közösségi jogi alapja jelenleg nincs.
287

 Néhány évvel kés bb, 1998 tavaszán ismét 

a német alkotmánybíróság elé került egy, a GMU-ra vonatkozó jogértelmezési kérdés, amelyben 

a bírák elutasították a GMU harmadik szakasza megkezdésének elhalasztására, illetve a 

résztvev  tagállamok kiválasztásának megkérd jelezésére irányuló kérelmeket.
288

4.4. Svédország magatartása, mint a tagállami kötelezettségszegés speciális esete

Els  ránézésre ez a kérdés nem t nik egészen idevalónak, hiszen az EUSz. megszületése 

és ratifikációja idején Svédország még nem is volt tagja az integrációs szervezetnek. 

Csatlakozására majd csak 1995-ben került sor, két másik állam – Ausztria és Finnország – 

társaságában. Figyelembe véve azonban azt a tényt, hogy az EU tagállamai közül
289

 az Egyesült 

Királyságon és Dánián kívül Svédország az egyetlen, amely nem vesz részt a GMU végs

szakaszában, érdemes a dolgozat ezen részében megvizsgálni, hogy a svéd elutasító politikának 

van-e valamilyen közösségi jogi megalapozottsága. 

Ausztria, Finnország, Norvégia és Svédország csatlakozási szerz désének aláírására 

1994. június 24-én került sor az Európai Tanács korfui tanácskozásának keretében, amelyet 

                                                          
284 Lásd: Common Market Law Review, 31, 1994, 260.o., a szerz  fordítása. 
285 Jegyz könyv a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszába történ  átmenetr l
286 Smits, René, A single currency for Europe and the Karlsruhe Court, Legal Issues of European Integration, 

2/1994, 125.o. 
287 Ezen a helyzeten kíván változtatni az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerz dés tervezet els  részének 59. 

cikke, amely megteremti az EU-ból való önkéntes tagállami kilépés els dleges jogi alapjait.  
288 B vebben lásd: Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Verfassungsbeschwerden bezüglich der 

W irtschafts- und W ährungsunion Vom 31. März 1998., 2BvR 1877/97. und 2BvR 50/98. 
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kés bb a negatív eredményt hozó norvég népszavazás miatt értelemszer en módosítani kellett. 

Az 1995. január 1-én hatályba lépett csatlakozási szerz dés egyik új tagállam esetében sem 

tartalmazott olyan kimaradási jogot, mint amelyet a brit és a dán vonatkozású jegyz könyvek

biztosítottak. S t a svéd csatlakozási tárgyalásokról készült jegyz könyv a következ ket

tartalmazza: 

„A tárgyalások megkezdésékor a következ  módon határoztuk meg a gazdaság- és 

monetáris politikával foglalkozó 23. fejezettel kapcsolatos  álláspontunkat: ’ 

Svédország csatlakozni kíván a létrejöv  gazdasági és monetáris unióhoz. […] A 

másodikból a harmadik szakaszba való átmenettel kapcsolatos végs  svéd 

álláspontot a jöv beli események fényében és a Szerz dés vonatkozó 

rendelkezéseinek megfelel en fogjuk kialakítani.’ Ezen álláspont szerint készek 
vagyunk a gazdaság- és monetáris politikáról szóló 23. fejezet lezárására.”

290

Mint Bernitz kiemeli, ez a hozzáállás már a svéd parlamenti ratifikáció során módosulni 

látszott, mivel a csatlakozási szerz dést kihirdet  törvény már arról szól, hogy annak eldöntése, 

vajon Svédországnak be kell-e lépnie a GMU harmadik szakaszába, a svéd parlamentre 

tartozik.
291

 Louis a svédek „mentségére” megemlíti, hogy hasonló jogi megoldásokkal élt 

Hollandia, Finnország és Németország is, amely miatt – e tekintetben - nem lát sok különbséget 

a svédek hozzáállásában.
292

 Ehhez kapcsolódóan fontos hangsúlyozni, hogy a közösségi jog 

primátusa miatt a fenti nemzeti jogalkotási lépések enyhén szólva is megalapozatlanok. A 

Riksdag-nak a fentiek alapján meghozott – és így a közösségi joggal szintén ellentétesnek t n  - 

döntése végül 1997. októberében született meg, amely szerint – a svéd közvélemény 

többségének szándékát figyelembe véve - Svédország nem kíván részt venni a GMU 1999. 

január 1-én kezd d  harmadik szakaszában.
293

 A törvény azonban nyitva hagyta egy ezzel 

kapcsolatos népszavazás kiírásának a lehet ségét.
294

 1998. májusában a Tanács, amikor döntést hozott a tagállamok - a GMU harmadik 

szakaszába történ  belépéshez szükséges feltételeknek való –megfelelésér l
295

, Svédországgal 

kapcsolatban két fontos megállapítást tett. Egyrészt kimondta, hogy a svéd nemzeti jogszabályok 

– ideértve a jegybank alapokmányát is – nem felelnek meg a Szerz dés által el írt ún. jogi 

                                                                                                                                                                                          
289 A 2004. május 1-én csatlakozott tíz új tagállamot ez esetben figyelmen kívül hagyva. 
290 Idézi: Bernitz, Ulf, Sweden and the European Union: on Sweden’s implementation and application of European 
law, Common Market Law Review, 38, 2001, 932.o., a szerz  fordítása. 
291 Bernitz, i.m., 932.o. 
292 Louis, Jean-Victor, On Cohesion and Diversity: Sweden and EMU, 2000, www.ui.se/texter/emu.pdf, 2-3.o. 
293 Lásd: Government Bill 1997/98:25 on Sweden and Economic and Monetary Union, October 2, 1997 
294 A népszavazásra végül 2003. szeptember 14-én került sor, amelyen a választók 55.9%-a nemet mondott az euró 

bevezetésére. 
295 A Tanács 1998. május 3-i 98/317/EK határozata a Szerz dés 109j. cikk (4) bekezdésével összhangban (HL L 

139., 1998.05.11., 30.o.) 
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konvergencia követelményének. Másrészt rögzítette, hogy a svéd valuta soha nem vett részt az 

árfolyam-mechanizmusban, így nem is vizsgálható az ezzel kapcsolatos feltétel. Ezek alapján a 

Tanács Svédországot nem találta alkalmasnak a GMU harmadik szakaszába történ  belépésre. 

Louis felhívja a figyelmet, hogy a döntést követ en néhány héttel a svéd parlament 

megteremtette a jegybanki függetlenség jogi kereteit, amivel eleget tett a közösségi jogból 

származó ezen kötelezettségének.
296

 Megmaradt azonban egy sajátos ellentmondás a GMU-ra vonatkozó közösségi 

jogrendszeren belül, amelyre hivatkozva Svédország kívül maradhatott a harmadik szakaszon. 

Az EUSz.-sel módosított EKSz. 2. és 4. cikke egyértelm en rögzíti, hogy a Közösség alapvet

feladata a közös piac mellett a gazdasági és monetáris unió létrehozása. Mivel Svédország nem 

kapott semmilyen kimaradási jogot a monetáris integrációt illet en, ezért rá is vonatkozik az a 

szerz déses kötelezettség, hogy törekednie kell a harmadik szakaszhoz való csatlakozás 

feltételeinek megteremtésére.
297

 Ez következik még az ún. közösségi h séget megfogalmazó 10. 

cikkb l is. Az ún. konvergenciakritériumok közül az egyik azonban összefüggésben van az EMR 

árfolyam-mechanizmusával.
298

 Az ellentmondás ott tapasztalható, hogy sem az EMR-t létrehozó 

1978-as Európai Tanács-i állásfoglalás, sem az azt felváltó kés bbi 1997-es állásfoglalás
299

 nem 

írja el  kötelez en az árfolyam-mechanizmusban való részvételt. Egyes szerz k erre hivatkozva 

találják igazolhatónak a svéd magatartást.
300

 Louis megjegyzi, hogy némelyek szerint a Tanács már idézett – a Közösségnek a 

harmadik szakaszba történ  lépésével kapcsolatos - 1998. májusi határozatból következik, hogy 

a tagállamoknak elvileg kötelez  részt venniük az EMR-ben legalább két éven keresztül, még 

akkor is, ha erre vonatkozóan nincs jogi kötelezettség.
301

 Ezt én azzal pontosítanám, hogy 

valóban nincs közvetlen(!) jogi kötelezettség az árfolyam-mechanizmusban való részvételre, 

köszönhet en az említett Európai Tanács-i állásfoglalások tartalmának. S t, még ha kötelez en

                                                          
296 Louis, i.m., 4.o. 
297 EKSz. 116. cikk (2) bekezdés 
298 Amely azt jelenti, hogy egy tagállam a vizsgálatot megel z  legalább két éven keresztül komoly feszültségek 

nélkül az EMR árfolyam-mechanizmusa által el írt normál ingadozási sávon belül maradt. (Lásd: Jegyz könyv az 

Európai Közösséget létrehozó szerz dés 121. cikkében említett konvergenciakritériumokról, 3. cikk) 
299 Az Európai Tanács 1997. június 16-i állásfoglalása az árfolyam-mechanizmus létrehozásáról a gazdasági és 

monetáris unió harmadik szakaszában (HL C 236., 1997.08.02., 5-6.o.) 
300 Lásd Usher, John, Legal Background of the Euro, In: Beaumont – Walker (editors), Legal Framework of the 
single European Currency, Hart Publishing, Oxford-Portland, 1999, 15-16.o. 
301 Louis, i.m., 4.o. 
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el  is írnák a tagállamok részvételét, akkor sem alapozhatnának meg jogi kötelezettséget, 

figyelembe véve, hogy nem sorolhatók a közösségi másodlagos jogi normák közé.302

Tekintettel azonban a Szerz dés egyértelm  rendelkezéseire, továbbá a tanácsi 

határozatra, véleményem szerint közvetett jogi kötelezettségként megállapítható az EMR-ben 

való részvétel a harmadik szakaszban még részt nem vev  tagállamok, így Svédország számára 

is. Jogi szempontból végiggondolva, nem fogadható el, hogy egy közösségi jogi kötelez  er vel

nem rendelkez  Európai Tanács-i állásfoglalás els bbséget élvezzen egy els dleges jogi 

normával – pontosabban annak szellemével - szemben. Az EUSz. értelmezése során ugyanis 

megállapítható, hogy bár tételesen nem írja el  az EMR-ben való részvétel kötelezettségét303,

mégis a GMU-ra vonatkozó rendelkezéseinek összességéb l és a Szerz dés szelleméb l

következik a jogalkotóknak ez a szándéka.

A fentiek alapján úgy vélem, hogy Svédország tudatos kívül maradása az EMR árfolyam-

mechanizmusán a tagállami kötelezettségszegés egy speciális eseteként értékelhet , amelynek 

kapcsán ugyan nem zárható ki de jure a tagállam elleni eljárás a Bíróságon, azonban a Bizottság 

az elmúlt években nem mutatott különösebb aktivitást ezen a téren. Ezért nem valószín , hogy 

bírósági úton kikényszeríthet  lesz a svéd politika megváltoztatása. Éppen ezért kívánatos lenne 

ennek a helyzetnek a kiküszöbölése az EKSz. módosítása által, illetve a leend  alkotmányos 

szerz dés keretei között. Az alkotmánytervezet azonban sajnos nem hozott változást e 

tekintetben, vagyis fennmarad a jelenlegi ellenmondásos jogi helyzet. Louis egy 2004-es 

írásában ezt azzal a – szakirodalomban szerinte általánosnak tekinthet  nézettel - magyarázza, 

hogy a tagállamokat nem lehet kényszeríteni a közös pénz övezetéhez történ  csatlakozásra egy 

általános kötelezettségvállalás alapján, továbbá a GMU nem egy átlagos uniós politika, hanem 

egy újfajta integrációs modell, amely nem képzelhet  el egy tagállam, illetve magánszektorának 

aktív közrem ködése és támogatása nélkül.304 Ez az érvelés azonban csak politikai szempontból 

fogadható el és érthet  meg, azonban nem ad választ az acquis communautaire fent elemzett 

bels  kollíziójára, amely a jelenlegi helyzet szerint tartósan fenn fog maradni. 

                                                          
302 Továbbá azt is figyelembe kell venni, hogy magához az árfolyam-mechanizmushoz való csatlakozás felételezi az 
EKB és az eurózónán kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai közötti, 1998. szeptember 1-i, a GMU harmadik 
szakaszában m köd  árfolyam-mechanizmusról szóló megállapodáshoz (HL C 345., 1998.11.13., 6.o.) való 
csatlakozást is az érintett jegybank részér l. Ezért nem is elég csupán a tagállamot kötelezni arra, hanem azt meg 
kellene tenni a nemzeti központi bank irányába is. 
303 Ezt a Szerz dés súlyos hiányosságaként értékelhetjük. 
304 Louis, Jean-Victor, The economic and monetary union: law and institutions, Common Market Law Review, 41, 
2004,  604-605.o. 
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VII. fejezet: A gazdasági és monetáris unió létrejöttének három szakaszos 

folyamata  

1. A GMU-ra vonatkozó rendelkezések a Szerz dés alapelvei között

Az EUSz.-t megel z en a GMU célja csupán az Egységes Európai Okmány 

preambulumában jelent meg, illetve a fogalom – igaz csak zárójelben – magába a szerz dés 

szövegébe is bekerült.305 Ehhez képest az EUSz. teljesen tiszta helyzetet teremtett, s t az EKSz.-t 

módosító rendelkezéseinek legnagyobb része kizárólag a GMU-nak az els dleges közösségi 

jogba integrálásával foglalkozik. Az új szerz dési helyek közül az alábbiakban azokat tekintem 

át, amelyek többek között a Szerz dés alapelvei között foglalnak helyet. 

Míg az EEO preambuluma csak közvetetten – egy 1972-es állam- és kormányf i döntésre 

hivatkozva – utalt a GMU fokozatos megvalósítására vonatkozó célkit zésre, az EUSz. 

preambuluma már félreérthetetlenül és világosan fogalmaz: 

„AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy meger sítik és közelítik egymáshoz 
gazdaságaikat, valamint hogy gazdasági és monetáris uniót hoznak létre, amely e 
szerz dés rendelkezéseivel összhangban egy közös és stabil valutát foglal 
magában,”

Az EU célkit zéseit meghatározó rendelkezések között pedig már az els  helyen szerepel 

a GMU létrehozása: 

„kiegyensúlyozott és fenntartható gazdasági és társadalmi fejl dés el mozdítása, 
különösen egy bels  határok nélküli térség létrehozása, a gazdasági és társadalmi 
kohézió meger sítése, valamint – e szerz dés rendelkezéseinek megfelel en – végs
soron egy közös valutát is magában foglaló gazdasági és monetáris unió 
létrehozása útján;”306

 Míg Maastricht el tt a Közösség feladatait és tevékenységi körét meghatározó EKSz. 2. 

és 3. cikkei a gazdaság- és monetáris politika szabályozásában az ún. funkcionális alárendelésr l

tanúskodtak307, addig az EKSz. módosítása révén gyökeresen változás történt.  

                                                          
305 Lásd az V. fejezet 2. pontját. 
306 EUSz. I. cím, B. cikk 
307 Lásd az I. fejezet 2.1. alpontját. 
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„A Közösség feladata, hogy közös piac, valamint gazdasági és monetáris unió 
létrehozásával[…]”308

Ezzel a rendelkezéssel a GMU létrehozása a Közösség új alapfeladata lett, amely a közös piac 

megvalósításával együtt kell, hogy szolgálja a 2. cikkben meghatározott sokrét  közösségi 

célkit zéseket.309 Ezt követ en egy új cikk beiktatásával meghatározásra kerültek a GMU két – a 

Delors-jelentés szerint egymással párhuzamosan megvalósítandó – pillérének az alapelvi szint

szabályai. 

„A 2. cikkben meghatározott célok megvalósítása érdekében a tagállamok és a 
Közösség tevékenysége[…]magában foglalja egy olyan gazdaságpolitika 
bevezetését, amely a tagállamok gazdaságpolitikájának szoros összehangolásán, a 
bels  piacon és a közös célkit zések meghatározásán alapul, és amelyet a szabad 
versenyen alapuló nyitott piacgazdaság elvével összhangban valósítanak meg. 

 Az el z ekkel párhuzamosan[…]ez a tevékenység magában foglalja az árfolyamok 
visszavonhatatlan rögzítését, ami egy közös valuta, az ECU bevezetéséhez vezet, 
valamint egy egységes monetáris és árfolyam-politika meghatározását és 
megvalósítását, amelynek els dleges célja az árstabilitás fenntartása és – e 
célkit zés sérelme nélkül – az általános gazdaságpolitika támogatása a Közösségen 
belül[…]”310

Ami a gazdasági uniós pillért illeti, emlékeztetnék arra, hogy a Werner-jelentés a GMU-nak ezt a 

pillérét is egy központosított modellben képzelte el, egy – az Európai Parlamentnek felel s – 

gazdaságpolitikai döntéshozó centrum felállításával.311 Ezzel szemben a Delors-bizottság által 

készített jelentésben a gazdasági unió alkotóelemei között az el bbi javaslatból már csupán a 

makrogazdaság-politikai koordináció, illetve a nemzeti költségvetési politikákra vonatkozó 

kötelez  szabályok megalkotásának szükségessége maradt meg. A kormányközi konferencián 

elfogadott fenti szerz dési hely alapján pedig a közösségi gazdaságpolitika az alábbi három 

elemre épül: 

- a tagállamok gazdaságpolitikáinak szoros koordinációjára, 

- a bels  piacra, 

- és a közös célkit zések meghatározására. 

                                                          
308 EKSz. 2. cikk 
309 Értve ezalatt a gazdasági tevékenységek harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejl dését, a 
foglalkoztatottság és szociális védelem magas szintjét, a férfiak és a n k egyenl ségét, a fenntartható és inflációt 
nem gerjeszt  növekedést, a gazdasági teljesítmények nagyfokú versenyképességét és konvergenciáját, a környezet 
magas szint  védelmét és javítását, az életszínvonal és életmin ség emelését, valamint a tagállamok közötti 
gazdasági és társadalmi kohéziót és szolidaritást. 
310 EKSz. 4. cikk (1)-(2) bekezdés 
311 Lásd a III. fejezet 2. pontját.  
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Selmayr szerint a gazdasági unió feladatát ez a megközelítés arra korlátozza, hogy a 

gazdaságpolitika számára világos, szabályozott keretek álljanak rendelkezésre a Közösségben, 

amelyen belül az autonóm nemzeti gazdaságpolitikai cselekvés továbbra is lehetséges, s t

szükséges. A GMU gazdaságpolitikai pillérének jogi vonatkozásait a dolgozat utolsó fejezetében 

elemzem majd részletesen. 

 A monetáris uniót illet en – összhangban mind a Werner-, mind a Delors-jelentéssel – 

legfontosabb követelményként a tagállamok valutái közötti árfolyamok visszavonhatatlan 

rögzítését jelöli meg a Szerz dés, kiegészítve ezt – az els dlegesen az árstabilitást célul kit z  - 

monetáris és árfolyam-politika közösségi szintre emelésével, amelyek együtt megteremtik a 

lehet ségét egy közös valuta bevezetésének. Ehhez szorosan kapcsolódva az alapelvi 

rendelkezések közé312 iktatta az EUSz. a KBER és az EKB létrehozását, amelyet a közös 

monetáris politika létrehozása és m ködése tett elkerülhetetlenné.313

2. A GMU els  szakasza, különös tekintettel a t ke és a fizetések szabad mozgásának 

teljes kör  megteremtésére

A GMU három lépcs ben történ  megvalósítása nem volt alapvet en új gondolat a 

Delors-bizottság tagjai részér l. Munkájuk során nagyban támaszkodhattak a közel húsz évvel 

korábbi Werner-jelentésre, amely szintén három fázisban képzelte el a GMU elérését. A 

nagyvonalakban már a hetvenes évek elején megszületett - és a Delors-jelentésben

visszaköszön  - elképzelésnek az volt a lényege, hogy az árfolyamok végleges és 

visszafordíthatatlan rögzítését megel z en, amely a GMU harmadik szakaszát jelenti, szükség 

van két el készít  fázisra. Ezek közül az els  szakasz olyan lépéseket tartalmaz, amelyek még 

nem igénylik a Szerz dés módosítását, hanem annak keretei között is végrehajthatók. Ezen 

periódus alatt kell kidolgozni az alapszerz dési módosításokat és sort keríteni a tagállami 

ratifikációkra. Csak az új szerz dés hatályba lépése után kezd dhet meg a második szakasz, 

amely már közvetlenül a harmadik fázis el készítését foglalja magába, beleértve annak 

gazdasági, intézményi és jogi feltételeinek a megteremtését. A Delors-jelentés – ellentétben 

el djével – a GMU mindhárom lépcs jére nézve konkrét javaslatokat tett, amelyek 

legnagyobbrészt bekerültek az EUSz.-be is. Az alábbiakban a GMU három szakaszban történ

                                                          
312 A közösségi intézményeket felsoroló szerz dési helyen kívüli önálló cikkben. 
313 A közös monetáris politika szervezeti hátterének egyes intézményi és jogi aspektusairól lásd a dolgozat III. 
részét.
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létrejöttének alapvet  intézményi és jogi vonatkozású kérdéseit tekintem át. A vizsgált id szak

az 1990. július 1. és a 2002. március 1. közötti periódust jelenti.

Szeretném hangsúlyozni, hogy a bevezet ben már említett ún. hosszú kilencvenes évek 

alatt az 1988. júniusi hannoveri Európai Tanácstól a 2002. márciusáig, az euró bankjegyek és 

érmék kizárólagos fizet eszközzé válásáig tartó id szakot tekintem. A folyamat szimbolikus 

kezdete és annak igencsak „kézzelfogható” befejezése között eltelt tizennégy év joggal 

nevezhet  a GMU létrejötte szemszögéb l a hosszú kilencvenes éveknek. 

Az els  szakasz jelenti a GMU megteremtésére irányuló folyamat kezdetét, amely tehát 

még a meglév  intézményi és jogi keretek között igyekszik el remozdítani a gazdasági 

teljesítmények nagyobb konvergenciáját. Az els  szakasz kezdetét nem egy közösségi 

jogszabály, hanem az Európai Tanács egy 1989. júniusi állásfoglalása határozta meg 1990. július 

1-ében.314  Az alábbiakban a Delors-jelentés eredeti koncepciója alapján tekintem át a tervezett 

lépéseket, összehasonlítva azokat a végül megvalósult elképzelésekkel.  

2.1. Az els  szakasznak a gazdasági uniót érint  fejleményei

A gazdasági unió területét érint en három alapvet  követelménynek kellett eleget tenni a 

jelentés szerint. Egyrészt 1992 végéig az EEO-nak megfelel en végre kellett hajtani a még 

fennálló fizikai, technikai és pénzügyi korlátok lebontásának bels  piaci programját, ami 

igényelte a közösségi versenypolitika meger sítését is. Másodsorban meg kellett reformálni a 

strukturális alapok rendszerét, jelent sen b vítve azok forrásait, hogy alapját képezhessék egy 

hatékony regionális politikának. Végül szükség volt az 1974-es ún. konvergencia-határozat315

módosítására is.

Ez utóbbira a Tanács egy 1990. márciusi határozatával316 került sor, amely felváltotta a 

74/120/EGK határozatot és a 74/121/EGK irányelvet.317 Ebben a jogszabályban jelent meg els

ízben az ún. többoldalú felügyeleti eljárás, amelynek vezérl  elvei voltak a gazdaságpolitika – 

már korábban megjelent318 - ún. „mágikus négyesének” elemei.319 Ezek a vezérl elvek kés bb

                                                          
314 Lásd: az 1989. június 26-27-i madridi Európai Tanács elnökségének következtetéseinek B/4. pontját. 
315 A Tanács 1974. február 8-i 74/120/EGK határozata az EGK tagállamok gazdaságpolitikái közötti konvergencia 
magas fokának elérésér l (HL L 63., 1974.03.05., 16.o.), lásd a III. fejezet 4. pontját. 
316 A Tanács 1990. március 12-i 90/141/EGK határozata a gazdaságpolitikák és teljesítmények fokozatos 
konvergenciájának elérésér l a gazdasági és monetáris unió els  szakaszában (HL L 78., 1990.03.27., 23.o.) 
317 Lásd a III. fejezet 4. pontját. 
318 Lásd az I. fejezet 2.3. alpontját.  
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magában a Szerz désben is megjelentek.320 A többoldalú felügyeletet – amely gazdaságpolitika 

minden vonatkozására kiterjed - a Tanács látja el, amelynek keretében évente legalább két 

alkalommal vizsgálja: 

- a Közösség és a tagállamok gazdasági helyzetét és kilátásait; 

- a gazdaságpolitikák tagállamok közötti, illetve a Közösségen belüli kompatibilitását; 

- végül a küls  gazdasági környezetet és annak kihatását a Közösség gazdaságára 

nézve.

A Tanács a felügyeleti eljárás eredményeit nyilvánosságra hozhatja, ezzel összefüggésben 

gazdaságpolitikai javaslatokat tehet, illetve a Bizottság javaslatára gazdaságpolitikai ajánlást 

bocsáthat ki. A Bizottságnak egyébként is fontos szerepe van a folyamatban, mivel a Tanács az 

általa – valamint a Monetáris Bizottság -  készített jelentések és elemzések alapján hozza meg 

döntéseit. A tagállamok költségvetési politikája tekintetében is új megközelítést alkalmaz a 

határozat: 

„A költségvetési politikák felülvizsgálatának lehet leg a nemzeti költségvetési 
tervezés el tt kell megtörténnie és különösen a költségvetési hiány nagyságára és 
finanszírozására, továbbá a költségvetési politika középtávú céljára kell irányulnia, 
a tekintetben, hogy eleget tesz-e a túlzottan magas hiány csökkentésének[...]”321

A többoldalú felügyelet eredményeir l a Tanács elnökének és a Bizottságnak rendszeresen be 

kell számolni az Európai Tanácsnak és az Európai Parlamentnek. Abban az esetben, ha a Tanács 

gazdaságpolitikai ajánlást bocsát ki, akkor a Tanács elnökét meg lehet hívni, hogy jelenjen meg 

az Európai Parlament illetékes bizottsága el tt. A tagállami kormányoknak pedig kötelességük a 

többoldalú felügyelet eredményeir l tájékoztatni a nemzeti parlamentjüket.  A kormányközi 

konferencia eredményeképpen a többoldalú felügyelet az EUSz.-sel az els dleges jog részévé 

vált322, amelyre a dolgozat utolsó részében majd még visszatérek. 

 Tekintettel arra, hogy a fenti kovergencia-határozat végrehajtása feltételezte, hogy a 

monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg területen következetes mutatók álljanak a Közösség 

rendelkezésére, ezért a Tanács 1991. februárjában létrehozta az ún. monetáris, pénzügyi és 

fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottságot, amely segíti a Bizottságot az erre a területre 

                                                                                                                                                                                          
319 A határozat 1. cikke alapján ezek az árstabilitás, a rendezett államháztartási és monetáris környezet, rendezett 
fizetési-mérleg és a nyitott, verseng  piacok. 
320 EKSz. 4. cikk (3) bekezdés: „A tagállamok és a Közösség ezen tevékenységei feltételezik a következ  irányadó 
elvek betartását. stabil árak, rendezett államháztartás és monetáris feltételek, valamint fenntartható fizetési 
mérleg.” 
321 Lásd a 90/141/EGK határozat 3. cikkét. A szerz  fordítása. 
322 Lásd az EKSz. 99. cikkét.  



74

vonatkozó többéves munkaprogram elkészítésében és végrehajtásában. A tagállamok és a 

Bizottság legfeljebb három-három képvisel jéb l álló új bizottság véleménynyilvánító szerepet 

kapott.323

2.2. Az els  szakasz és a  monetáris unió

 A monetáris uniót illet en a Delors-jelentés a hangsúlyt a pénzügyi integráció útjában 

álló még meglév  akadályok eltörlésére, valamint a nemzeti monetáris politikák közötti 

koordináció és együttm ködése fokozására helyezte. Kiemelt célja volt az els  szakasznak a 

jegybanki függetlenség el mozdítása a tagállami jogrendszerekben. Javasolta az ún. harmadik 

t keirányelv következetes végrehajtását egy egységes pénzügyi térség létrehozása érdekében.324

A jelentés fontosnak tartotta, hogy lehet leg minden közösségi valuta vegyen részt az EMR 

árfolyam-mechanizmusában325, valamint az ECU magánhasználatának útjában álló akadályok 

eltörlését.326

A jelentés javasolta a tagállami központi bankok együttm ködésér l szóló, a KBEB-t 

létrehozó 64/300/EGK tanácsi határozat327 módosítását is, annak érdekében, hogy kiterjesszék és  

meger sítsék a szerepét a monetáris integráció felé vezet  úton. Az új tanácsi határozattal328

jelent sen kib vítették a KBEB feladatkörét, amely addig csupán a konzultációkra és a 

rendszeres információcserékre korlátozódott. A GMU els  szakaszának eredményessége végett a 

KBEB az alábbi új feladatokat kapta: 

- egyrészt, hogy ösztönözze a tagállamok monetáris politikának összehangolását a 

pénzügyi stabilitás megteremtése érdekében; 

- továbbá, hogy véleményt nyilvánítson a monetáris- és árfolyampolitika átfogó 

irányáról, beleértve a tagállamokban bevezetett egyes intézkedéseket; 

- végül véleményeznie kell azokat a politikákat is, amelyek befolyással lehetnek a 

Közösség bels  és küls  monetáris helyzetére, illetve az EMR m ködésére

                                                          
323 A Tanács 1991. február 25-i 91/115/EGK határozata a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal 
foglalkozó bizottság létrehozásáról (HL L 059., 1991.03.06., 19.o.) , valamint a Tanács 1996. február 26-i 
96/174/EK határozata ennek módosításáról (HL L 051., 1996.03.01., 48.o.) 
324 Ehhez lásd a következ  alpontot. 
325 Ez az elvárás 1990-ben teljesül az angol font csatlakozásával, igaz részvétele csak két évig tartott az árfolyam-
mechanizmusban. Ehhez a kérdéshez lásd még a VI. fejezet 4.1. alpontját. 
326 A privát ECU-r l lásd a IV. fejezet 3.1. alpontját. 
327 Lásd a II. fejezet 3. pontját. 
328 A Tanács 1990. március 12-i 90/142/EGK határozata az EGK tagállamainak központi bankjai közötti 
együttm ködésr l szóló 64/300/EGK tanácsi határozat módosításáról (HL L 78., 1990.03.27., 25.o.) 
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Szintén a módosításnak köszönhet , hogy a KBEB-nek ezt követ en évente jelentéseket kellett 

készítenie tevékenységér l, valamint a Közösségen belül monetáris helyzetr l a Tanács, az 

Európai Parlament és az Európai Tanács számára. Ehhez kapcsolódóan jött létre a kés bb csak 

az „EKB és az Európai Parlament monetáris dialógusának” nevezett folyamat els  kezdeti 

formája, azzal, hogy az új szabályok alapján a KBEB elnökét felkérhették, hogy az éves jelentés 

bemutatása alkalmából jelenjen meg a Parlament, vagy annak illetékes bizottsága el tt.329

 A módosítás lehet vé tette azt is, hogy a KBEB albizottságokat hozzon létre és saját 

kutatási részleget tartson fenn. Ennek el zményeként még a Delors-jelentés javasolta, hogy a 

koordinációs mechanizmus hatékonyabb m ködtetése érdekében a KBEB hozzon létre három 

albizottságot330, amelyeket a jogszabályi felhatalmazást követ en még 1990-ben felállítottak. 

 Végül röviden érdemes megemlíteni, hogy a Delors-bizottság néhány tagja a GMU els

szakaszában javasolta egy ún. Európai Tartalék Alap (a továbbiakban: ETA) létrehozását, 

amelyet a jöv beli KBER el futárának szántak. Az ETA-nak lett volna egy - a résztvev

tagállami jegybankok elnökeib l álló - igazgatótanácsa, egy végrehajtó bizottsága és három 

másik bizottsága, amelyek megegyeztek a KBEB keretén belül létrehozott albizottságokkal és 

végül két osztálya.331 A GMU tervét felvázoló bizottság tagjainak másik része azonban nem 

tartotta szükségesnek az ETA létrehozását. Legmeggy z bb ellenérvük jogi természet  volt, 

utalva az EEO által módosított RSz. vonatkozó rendelkezésére, amely az intézményi 

változásokkal járó el relépést csak az alapszerz dés módosítása útján engedélyezi.332 Ennek, 

valamint a többi érvnek333 köszönhet en az ETA ebben a formában nem is jött létre a GMU els

szakaszában.334

2.3. A t ke és a fizetések szabad mozgásának új közösségi jogi szabályozása

A GMU els  szakaszának legf bb célja a t ke és fizetési m veletek útjában álló nemzeti 

korlátozások felszámolása és e területen is – hasonlóan a másik három alapszabadsághoz – a 

teljes liberalizáció megteremtése volt. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy az els  szakasz 

                                                          
329 Az EKB és az Európai Parlament monetáris dialógusáról lásd b vebben a dolgozat XIV. fejezetének 3. pontját. 
330 A három albizottság a következ  volt: a monetáris politikai albizottság, a deviza-politikai albizottság és végül a 
bankfelügyeleti kérdésekkel foglalkozó tanácsadó albizottság. 
331 Egy deviza és tartalék osztály, valamint egy monetáris politikai osztály. 
332 Lásd az V. fejezet 2.4. alpontját. 
333 Bírálták a javaslatot arra hivatkozással is, hogy túl nagy hangsúlyt helyez a küls  tényez kre, valamint, hogy az 
ETA tervezett feladatainak legnagyobb részét a kib vített hatáskör  KBEB is el tudja majd látni. 
334 Az ETA-r l lásd b vebben a Delors-jelentés 53. és 54. pontját. 
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kezd  és befejez  dátumát is a t kem veletek liberalizációjához kapcsolódó valamely közösségi 

jogi szabályozásban bekövetkez  módosulás determinálta.  

Mint arra már korábban utaltam az els  szakasz kezdetét az Európai Tanács 1989. júniusi 

madridi ülése nem véletlenül határozta meg 1990. július 1-ében. Ez volt ugyanis a végs

implementálási határideje a Tanács 88/361/EGK irányelvének, amely az ún. harmadik 

t keirányelv néven vált ismertté. Ennek megszületését közvetlenül még nem a GMU létrehozása 

indokolta, hanem az EEO által el írt bels  piaci program végrehajtása. Az irányelv 

f szabályként kimondta, hogy a tagállamok eltörlik a tagállamokban honos személyek közötti 

t kemozgásokra vonatkozó korlátozásokat. Lehet séget adott viszont a tagállamok számára 

óvintézkedések meghozatalára, abban az esetben ha a kivételes nagyságú, rövid távú 

t kemozgások a devizapiacokon súlyos feszültséget, illetve az érintett tagállam monetáris és 

árfolyam-politikájában komoly zavarokat okoznának.335

  A harmadik t keirányelv is jelent s el relépés volt a korábbi állapotokhoz képest, 

azonban a t ke és fizetési m veletek teljes liberalizációjának megteremtéséhez szükség volt a 

RSz. eredeti rendelkezéseinek gyökeres módosítására, illetve az erre vonatkozó közösségi jogi 

szabályozás új alapokra helyezésére. Ezt a feladatot az EUSz. hajtotta végre, amely teljesen 

átszabta a Szerz dés ezzel foglalkozó fejezetét. Az új rendelkezések azonban csak 1994. január 

1-t l, vagyis éppen a GMU második szakaszának kezdetével léptek hatályba. A korábbi 

els dleges jogi szabályozás nem mondta ki a tagállamok közötti t kemozgások szabadságát, 

hanem annak elérését csupán egy határid höz nem kötött célként fogalmazta, azzal - a 

funkcionális alárendelésr l tanúskodó – lényeges megszorítással, hogy amennyiben az a közös 

piac megfelel  m ködéséhez szükséges. A tagállamok és a harmadik államok közötti 

viszonylatban pedig csupán a liberalizáció lehet  legmagasabb fokára törekvésben merült ki a 

közösségi jog célkit zése. A harmadik t keirányelv már bizonyos értelemben meghaladta a 

Szerz dés e rendelkezéseit, azonban egyértelm  helyzetet csak az új megfogalmazás hozott, 

amely már nem okozhatott értelmezési problémákat. 

„E fejezet rendelkezéseinek keretei között tilos a tagállamok, valamint a tagállamok 
és harmadik országok közötti t kemozgásra vonatkozó minden korlátozás.
E fejezet rendelkezéseinek keretei között tilos a tagállamok, valamint a tagállamok 
és harmadik országok közötti fizetési m veletekre vonatkozó minden korlátozás.”336

                                                          
335 A mechanizmus hasonlított az I. fejezet 2.6. alpontjában részletezett fizetésimérleg-válság esetén alkalmazható 
eljáráshoz, valamint az EUSz.-sel újraszabályozott – a t ke és fizetési m veletekre vonatkozó - els dleges jogi 
rendelkezésekhez. 



77

Ezzel a rendelkezéssel megtörtént a t ke és fizetési m veletek szabad mozgásának teljes kör

liberalizációja, amely alapvet  feltétele volt a GMU megteremtésének. Ezzel kapcsolatban 

Várnay kiemeli, hogy a Szerz dés azzal, hogy ezt a szabadságot a harmadik államok 

viszonylatában is megteremti, gyakorlatilag lebontja a közös piac küls  határát.337 Az új 

el írásoknak köszönhet en változás történt az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatában is, amely 

korábban – utalva az eredeti szabályozásnak a többi alapszabadsághoz képest kevésbé 

kényszerít  rendelkezéseire338 – nem ismerte el a Szerz dés vonatkozó cikkei közvetlen hatályát. 

Az új értelmezés els  alkalommal egy spanyolországi büntet eljárás kapcsán felmerült el zetes

döntéshozatali eljárásban jelent meg 1995 végén, amelyben a Bíróság már elfogadta a Szerz dés 

56. cikkének közvetlen hatályát.339

 A fentiek értelmében tehát a tagállamok közötti viszonylatban f szabályként abszolút a 

t ke és a fizetések szabad mozgása, amely téren – ellentétben a harmadik országok esetével – a 

Szerz dés alapján nincs lehet ség semmilyen kivételre vagy korlátozásra még átmeneti jelleggel 

sem.340 A tagállamok mozgástere e területen a Szerz dés alapján mindössze az alábbiakra 

korlátozódik:

„Az 56. cikk rendelkezései nem érintik a tagállamoknak azt a jogát, hogy:
a) alkalmazzák adójoguk azon vonatkozó rendelkezéseit, amelyek a lakóhely vagy 

a t kebefektetés helye alapján az adózók között különbséget tesznek;341

b) meghozzák a szükséges intézkedéseket a nemzeti törvények és rendeletek 
megsértésének megakadályozására, különösen az adózás és a pénzügyi 
szervezetek prudenciális felügyelete terén, vagy hogy eljárásokat alakítsanak ki 
a t kemozgások igazgatási vagy statisztikai célú bejelentésére, illetve hogy a 
közrend vagy a közbiztonság által indokolt intézkedéseket hozzanak.”342

                                                                                                                                                                                          
336 EKSz. 56. cikk 
337 Várnay Ern  – Papp Mónika, Az Európai Unió joga, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2001, 
394.o. 
338 Lásd a már említett 203/80. sz. ügyet (EBHT 1981., 2595.o.) 
339 A ’Criminal proceedings against L.E.S.de Lera, R.D.Jiménez and F. Kapanoglu’ C-163/94., C-165/94., és C-
250/94. sz. ügyekben 1995. december 14-én hozott ítélet 42. pontja (EBHT 1995., I-4821.o.)  
340 Más kérdés, hogy a Bíróság gyakorlata szerint a lehetséges korlátozások estei nem sz kíthet k le csupán a 
Szerz dés által lehet vé tett kivételekre, hanem azt tágabban is lehet értelmezni. 
341 Várnay szerint ez az el írás sérti a bels  piac alapeszméjét, hiszen akár diszkriminatív intézkedéseket is 
megengedhet nek tart az adójog területén és kérdéses, hogy összeegyeztethet -e a diszkriminatív adóztatás 
tilalmával. Lásd: Várnay, i.m., 397.o. 
342 EKSz. 58. cikk (1)-(2) bekezdés 
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Annak érdekében pedig, hogy ez a cikk ne szolgálhasson jogi kiskapuként, a Szerz dés rögzíti, 

hogy az e körben megtett nemzeti lépések nem jelenthetik a t ke és fizetési m veletek rejtett 

korlátozását, illetve nem lehetnek alapjai önkényes megkülönböztetésnek.343

 A szoros értelemben felfogott korlátozás csak a tagállamok és a harmadik országok 

közötti viszonylatban lehetséges. Ezen kivételek egyik része az 1993. december 31-én fennálló 

bizonyos nemzeti vagy közösségi korlátozások továbbélését teszi lehet vé.344 Ezzel 

összefüggésben a Tanács felhatalmazást kapott intézkedések meghozatalára, azzal, hogy a 

liberalizáció tekintetében visszalépést jelent  döntés meghozatalához egyhangúság szükséges. A 

korlátozások egy másik esete már közvetlenül a GMU m ködéséhez kapcsolódik. 

„Ha rendkívüli körülmények fennállása esetén a harmadik országokba irányuló 
vagy onnan származó t kemozgás a gazdasági és monetáris unió m ködésében
súlyos nehézségeket okoz vagy azzal fenyeget, a Tanács a Bizottság javaslata 
alapján, az EKB-val folytatott konzultációt követ en min sítet többséggel 
védintézkedéseket hozhat harmadik országokkal szemben hat hónapot meg nem 
haladó id szakra, amennyiben ezek az intézkedések feltétlenül szükségesek.”345

Várnay felhívja a figyelmet, hogy a „feltétlenül szükséges” kitételt itt úgy kell értelmeznünk, 

mint az arányosság elvének megnyilvánulását, amelynek megsértése a védintézkedés 

megsemmisítését eredményezheti.346 Elfogadva ezt az értelmezést, mégis er sen kétséges 

számomra, hogyan lehet jogi szempontból megítélni az arányosság kérdését a tekintetben, hogy 

egy t kemozgás okoz-e súlyos nehézséget a GMU m ködésében vagy esetleg fenyeget-e ezzel. 

Véleményem szerint ennek eldöntése inkább közgazdasági, mintsem jogi megközelítést igényl

kérdés. Így ennek során az Európai Bíróságnak bár joga van az arányossági teszt elvégzésére, 

mégsem vagyok meggy z dve arról, hogy az ilyen irányú esetleges aktivitása kívánatosnak 

tekinthet -e.347

 A harmadik államokkal szemben alkalmazható korlátozások utolsó esete az EU közös 

kül- és biztonságpolitikájához kapcsolódik348, amely lehet vé teszi az ún. sürg s intézkedéseket 

                                                          
343 EKSz. 58. cikk (3) bekezdés. Ennek értelmezésér l lásd pl. a Bíróságnak a 2004. szeptember 7-én a C-319/02. sz. 
ügyben hozott ítéletét.
344 Ezek közül csak azokét, amelyek közvetlen befektetéssel – ideértve az ingatlanbefektetéseket is -, letelepedéssel, 
pénzügyi szolgáltatások nyújtásával vagy értékpapírok t kepiacra történ  bevezetésével függnek össze. Lásd az 
EKSz. 57. cikk (1) bekezdését. 
345 EKSz. 59. cikk
346 Várnay, i.m., 395.o. 
347 Lásd még ehhez a XV. fejezet 3.1. alpontját. 
348 Az EKSz. 301. cikke szerint: „Ha az Európai Unióról szóló Szerz dés közös kül- és biztonságpolitikára 
vonatkozó rendelkezéseinek megfelel en elfogadott valamely közös álláspont vagy együttes fellépés egy vagy több 
harmadik országgal fennálló gazdasági kapcsolatok felfüggesztésére, korlátozására vagy teljes megszakítására 
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a t kemozgások és a fizetési m veletek vonatkozásában is. A védintézkedések és a sürg s

intézkedések szabályozása alapján megállapítható, hogy a t ke és fizetési m veletek terén a 

harmadik államokkal szemben alkalmazható korlátozások bevezetésének joga kizárólagos 

közösségi hatáskörré vált. Ezen az a rendelkezés sem változtat, amely felhatalmazza a 

tagállamokat, hogy a Tanács döntéséig vagy annak hiányában „komoly politikai okból és 

sürg sségi alapon” egyoldalúan korlátozásokat vezethessen be, amelyekr l a Bizottságot és a 

többi tagállamot is értesíteni kell. A Tanács ugyanis utóbb dönthet ezen intézkedések 

módosításáról vagy eltörlésér l is.349 Ilyen sürg s intézkedésre már volt példa 1998-ban 

Jugoszlávia kapcsán.350

3. A második szakasz jogi vonatkozásai, és egy átmeneti intézmény: az Európai 

Monetáris Intézet

A GMU második szakaszának megkezdéséhez az eredeti koncepció szerint már szükség 

volt az EUSz. hatálybalépésére.351 A Delors-jelentés így fogalmazta meg ennek a fázisnak a 

lényegét:

„A második szakaszt egy átmeneti id szaknak kell tekinteni a végs  szakasz felé és 
els dlegesen egy, a kollektív döntéshozatal felé vezet  tanulófolyamatnak kell 
lennie, azzal hogy az e területen hozott döntésekért való alapvet  felel sség ebben a 
szakaszban a nemzeti hatóságoknál marad.”352

Ellentétben a GMU els  szakaszával a második fázis minden alapvet  jogi normáját már a 

Szerz dés határozta meg. Így volt ez a kezd  id pont meghatározásával is: „A gazdasági 

és monetáris unió megvalósításának második szakasza 1994. január 1-én kezd dik.”353

Fontos megemlíteni, hogy valamennyi tagállam részt vett a GMU második szakaszában, 

vagyis e téren nem volt különbség a kimaradási joggal rendelkez k és a többi tagállam 

között.

                                                                                                                                                                                          
irányuló fellépésr l rendelkezik a Tanács megteszi a szükséges sürg s intézkedéseket. A Tanács a Bizottság 
javaslata alapján min sített többséggel jár el.” 
349 EKSz. 60. cikk 
350 A Tanács 1998. június 22-i 1295/98/EK rendelete a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság és a Szerb Köztársaság 
kormányai külföldön tartott anyagi eszközeinek befagyasztására vonatkozóan (HL L 178., 1998.06.23., 33.o.); 
valamint a Tanács 1999. június 15-i 1294/1999/EK rendelete a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságra vonatkozóan a 
pénzkészletek befagyasztásáról és a befektetések tilalmáról (HL L 153., 1999.06.19., 63.o.) 
351 Az EUSz. - mint ismeretes – 1993. november 1-én lépett hatályba. 
352 Lásd a Delors-jelentés 55. pontját. A szerz  fordítása. 
353 EKSz. 116. cikk (1) bekezdés 
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3.1. A második szakasznak a gazdasági uniót érint  szabályai

 A Delors-jelentés három területen irányzott el  módosításokat a GMU második 

szakaszában. Egyrészt a bels  piaci program 1992. végéig történ  végrehajtását követ en 

szükségesnek tartotta annak folyamatos tökéletesítését. Másrészt szorgalmazta a strukturális és 

kohéziós politikák hatékonyságának növelését, különös tekintettel a kutatási és az 

infrastrukturális közösségi programokra. Végül a makrogazdasági politikát érint en el irányozta

a korábbi konvergencia-határozatok revízióját magában a Szerz dés szövegében. Ez utóbbi 

keretében a jelentés javasolta a költségvetési hiányok és finanszírozásuk terén pontos, de még 

nem kötelez  normák felállítását. Az elfogadott EUSz. nagymértékben követte ezeket a 

javaslatokat.

 Megállapítható, hogy a GMU gazdasági uniós pillérére vonatkozó közösség jogi 

szabályozás nagy része már a második szakasz kezdetét l alkalmazandóvá vált. Az alábbiakban 

ezeket tekintem át röviden. 

                                                          

Ekkortól váltak alkalmazandóvá a Szerz dés – az el z  pontban részletezett - új szabályai a 

t ke és a fizetési m veletek vonatkozásában. 

Már az új Szerz dés hatálybalépésével megszületett - az EKSz. 98. és 99. cikkében 

szabályozott - ún. gazdaságpolitikai koordinációs mechanizmus, amelynek középpontjában 

az ún. átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások és a többoldalú felügyelet áll.354 Ezzel sor 

került a Tanács 90/141/EGK határozatával létrehozott többoldalú felügyeleti eljárás355

els dleges jogi szintre emelésére és újraszabályozására. 

Hatályba lépett az ún. monetáris finanszírozás tilalma, amely f szabályként megtiltja a 

jövend  EKB és a tagállamok központi bankjai számára, hogy bármilyen hitelt nyújtsanak a 

közösségi intézmények és a tagállamok számára.356 Ez a rendelkezés megtalálható még a 

KBER és az EKB alapokmányának 21. cikkében is. Selmayr szerint ez biztosítja, hogy a 

354 Err l részletesen lásd a dolgozat IV. részének 2. pontját. 
355 Lásd e fejezet 2.1. alpontját. 
356 Az EKSz. 101. cikke szerint: „(1) Az EKB, illetve a tagállamok központi bankjai nem nyújthatnak 
folyószámlahitelt vagy bármely más hitelt a közösségi intézmények vagy szervek, a tagállamok központi 
kormányzata, regionális vagy helyi közigazgatási szervei, közjogi testületei, egyéb közintézményei vagy 
közvállalkozásai részére, továbbá ezekt l közvetlenül nem vásárolhatnak adósságinstrumentumokat. (2) Az (1) 
bekezdés nem alkalmazható a köztulajdonban lév  hitelintézetekre, amelyeket a jegybanki pénzkínálat 
vonatkozásában a nemzeti központi bankoknak és az EKB-nak a magántulajdonban lév  hitelintézetekkel azonos 
elbánásban kell részesíteniük.” 



81

mind a Közösség, mind a tagállamok egy hitelfelvétel esetén alávessék magukat a piac 

törvényeinek és ne alkalmazhassák a bankóprés klasszikus módszerét.357

Az el z höz szorosan kapcsolódóan bevezetésre került a tagállamok pénzügyi 

szervezetekhez való ún. privilegizált hozzáférésének a tilalma is.358 Ennek részletes 

szabályait a Tanács egy 1993-as rendelete határozza meg.359

A második szakasz kezdetét l alkalmazandó az ún. „no bail out” szabály, amelynek lényege, 

hogy a fiskális politikájukért teljes egészében a tagállamok felel sek és sem a Közösség, sem 

egy tagállam nem felel egy másik tagállam ilyen jelleg  kötelezettségeiért.360

M ködésbe lépett a túlzott hiány eljárás is, azonban néhány jelent s eltéréssel. Az egyik 

ilyen kivétel, hogy a második szakaszban a tagállamoknak még csupán „törekedniük kell” a 

túlzott költségvetési hiány elkerülésére.361 Ezzel a csekély joghatással bíró megfogalmazással 

már találkoztunk a RSz. eredeti rendelkezéseiben a tagállamok és a harmadik államok közötti 

t kemozgásokra vonatkozó szabályozásnál. A másik eltérés, hogy a Tanács nem szólíthatja 

fel az érintett tagállamot a hiány csökkentésére és ami a legfontosabb, hogy nem 

alkalmazhatóak a Szerz dés által lehet vé tett szankciók sem a szabálysért  tagállammal 

szemben. 362

3.2. Az Európai Monetáris Intézet létrehozása és jogi keretei

A Delors-jelentés eredetileg már a GMU második szakaszára javasolta létrehozni a 

KBER-t, amelynek kulcsfeladata lett volna, hogy megkezdje az átmenetet a KBEB által az els

                                                          
357 Selmayr, i.m., 228.o., Lásd még ehhez: a Tanács 1993. december 13-i 3603/93/EK rendeletét a Szerz dés 104. 
cikkében és a 104b. cikke (1) bekezdésében említett tilalmak alkalmazásához szükséges fogalmak meghatározásáról 
(HL L 332., 1993.12.31., 1.o.) 
358 Az EKSz., 102. cikk (1) bekezdése szerint: „Tilos minden olyan intézkedés, amely nem prudenciális 
megfontoláson alapul, és amely a Közösség intézményeinek vagy szerveinek, a tagállamok központi 
kormányzatának, regionális vagy helyi közigazgatási szerveinek, közjogi testületeinek, egyéb közintézményeinek 
vagy közvállalkozásainak kiváltságos hozzáférést biztosít a pénzügyi szervezetekhez.” Az EKSz.-hez csatolt, 
Portugáliáról szóló jegyz könyv egy kivételt fogalmaz meg ez alól a szabály alól, amelynek értelmében a portugál 
nemzeti bank továbbra is nyújthat kamatmentes hitelt az Azori-szigetek és Madeira autonóm területeknek azzal, 
hogy Portugália mindent elkövet ennek miel bbi megszüntetése érdekében. 
359 A Tanács 1993. december 13-i 3604/93/EK rendelete a Szerz dés 104a. cikkében említett kiváltságos hozzáférés 
tilalmának alkalmazásához szükséges fogalmak meghatározásáról (HL L 332., 1993. 12.31., 4.o.) 
360 Az EKSz. 103. cikk (1) bekezdésének els  mondata alapján: „A Közösség nem felel a tagállamok központi 
kormányzatának, regionális vagy helyi közigazgatási szerveinek, közjogi testületeinek, egyéb közintézményeinek 
vagy közvállalkozásainak kötelezettségeiért, és nem vállalja át azokat; ez nem   sértheti a valamely meghatározott 
projekt közös megvalósítására vonatkozó kölcsönös pénzügyi garanciákat.” Ugyanez érvényes a tagállamok egymás 
közötti viszonylatában is. 
361 EKSz. 116. cikk (4) bekezdés 
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szakaszban megkezdett független, nemzeti monetáris politikák koordinációjától a közös 

monetáris politikának a KBER általi létrehozása és végrehajtása felé, amelyre az utolsó fázisban 

kerül sor. Erre azonban nem kerülhetett sor. A GMU-val foglalkozó kormányközi konferencián 

ugyanis néhány tagállamnak fenntartásai voltak ezzel az elképzeléssel szemben. Mint Smits is 

utal rá, a német és a holland delegáció attól tartott, hogy a KBER-nek már a második szakaszban 

történ  létrehozása – amikor még a monetáris politikát érint  nemzeti szuverenitás sértetlen 

marad – hatásköri konfliktusokat okozhat a tagállami jegybankok és a KBER között, ezért 

indítványozták egy – végül elfogadásra került – átmeneti szerv létrehozását.363

3.2.1. Létrehozása, felépítése és székhelye

A fenti megállapodásnak megfelel en jött létre az Európai Monetáris Intézet (a 

továbbiakban: EMI), amely az EKSz. 117. cikke alapján a GMU második szakaszának 

kezdetével – 1994. január 1-én - kezdte meg m ködését, amely egészen a KBER és az EKB 

létrejöttéig tartott. Az EMI-re vonatkozó alapvet  közösségi szabályokat egyrészt maga a 

Szerz dés, másrészt az EKSz.-hez csatolt jegyz könyv tartalmazza.364 Az EMI tagjai a 

tagállamok nemzeti központi bankjai365 lettek és létrehozásával egy id ben a KBEB és az EMEA 

megsz nt.

Az EMI-t az elnökéb l és a nemzeti központi bankok elnökeib l álló Tanács irányította, 

amelyek közül az egyikük az alelnöki tisztséget töltötte be,. Az elnök kinevezésének 

körülményei és feltételei legnagyobbrészt megegyeztek az EKB Igazgatótanácsának tagjaira 

vonatkozó szabályozással, különös tekintettel a tagállamok állam- és kormányf inek

konszenzusát el író követelményre.366 Az EMI székhelyr l az alapokmány 13. cikke értelmében 

1992 végéig kellett volna dönteniük az állam és kormányf knek, azonban ez a megállapodás egy 

évet késett és csak 1993. novemberében született – egy politikai kompromisszum eredményeként 

- döntés arról, hogy az EMI-nek és a leend  EKB-nak Frankfurtban lesz a székhelye.367

                                                                                                                                                                                          
362 A túlzott hiány eljárásról részletesen lásd a dolgozat IV. részének 3. pontját. 
363 Smits, i.m., 47.o. 
364 Jegyz könyv az Európai Monetáris Intézet alapokmányáról 
365 Luxemburg esetében ez a Luxemburgi Monetáris Intézet volt, amely azonban a harmadik szakasz kezdetére 
átalakult központi bankká. 
366 Lásd a KBER és az EKB alapokmányának 11.2. alpontját. 
367 Decision taken by a common Agreement between the Representatives of the Governments of the Member States, 
meeting at Head of State and Government level, on location of the seats of certain bodies and departments of the 
European Communities and of Europol, (HL C 323., 1993.11.30., 1.o.) 
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3.2.2. Célkit zései és alapvet  feladatai

Az EMI legfontosabb célkit zése volt, hogy hozzájáruljon a GMU harmadik szakaszába 

történ  átmenethez szükséges feltételek megteremtéséhez, különösen három tevékenységi 

körben: a monetáris politikák összehangolásának er sítésében, a KBER létrehozásához 

szükséges el készületekben és az ECU-vel kapcsolatban. Ez utóbbi esetén el segítette és 

felügyelte annak használatát, illetve a leend  közös pénz bankjegyeinek technikai el készületeit.

Az EMI alapokmánya alapelvként mondta ki, hogy a tevékenysége nem érinti a hatáskörrel 

rendelkez  nemzeti hatóságoknak az egyes tagállamokon belüli monetáris politika folytatása 

terén fennálló felel sségét. Az EMI-nek tehát nem volt szupranacionális karaktere, 

létrehozásával nem sz nt meg a tagállamok monetáris szuverenitása.  

A monetáris politikák koordinációja keretében az EMI-nek a következ  feladatokat kellett 

ellátnia: 

- a nemzeti központi bankok közötti együttm ködés er sítése; 

- a tagállamok monetáris politikái összehangolásának er sítése az árstabilitás 

biztosítása céljából; 

- az EMR m ködésének felügyelete; 

- konzultációk tartása a nemzeti központi bankok hatáskörébe tartozó, a pénzügyi 

szervezetek és piacok stabilitását érint  kérdésekben; 

- az EMEA feladatainak átvétele;368

- rendszeres konzultációk tartása a monetáris politikák irányáról és a monetáris 

politika eszközeinek használatáról.  

A KBER és a közös monetáris politika el készítése terén pedig az alábbiakkal bízták meg: 

- legkés bb 1996 végéig annak a szabályozási, szervezeti és logisztikai keretetnek a 

kialakítása, amely a harmadik szakaszban a KBER feladatainak ellátásához 

szükséges; 

- azon eszközök és eljárások kidolgozása, amelyek a harmadik szakaszban az egységes 

monetáris politika megvalósításához szükségesek; 

- a hatáskörébe tartozó területeken a statisztikai adatok gy jtésére, összeállítására és 

terjesztésére vonatkozó szabályok és gyakorlatok összehangolásának el mozdítása; 

                                                          
368 Err l lásd a III. fejezet 4. pontját. 
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- a nemzeti központi bankoknak a leend  KBER keretében végzend  m veletei

szabályainak kidolgozása; 

- végül a határokon átnyúló fizetési m veletek hatékonyságának el mozdítása. 

3.2.3. Az EMI jogállása, jogi aktusai, konzultatív szerepe és bírósági felülvizsgálata

Az EMI jogi személyiséggel rendelkezett és már megjelent esetében a jegybanki 

függetlenség intézményi oldalának „el szele”:

„Az EMI Tanácsának azon tagjai, akik intézményeiket képviselik, tevékenységüket 
saját felel sségükre folytatják. Az EMI Tanács az e szerz dés és az ezen 
alapokmány által ráruházott hatáskörök gyakorlása, valamint az ilyen feladatok és 
kötelességek teljesítése során nem kérhet, illetve nem fogadhat el utasítást a 
közösségi intézményekt l vagy szervekt l, illetve a tagállamok kormányaitól. A 
közösségi intézmények és szervek, valamint a tagállamok kormányai vállalják, hogy 
tiszteletben tartják ezt az elvet és nem kísérlik meg az EMI Tanácsának 
befolyásolását feladatai teljesítése során.”369

Az EMI függetlenségére vonatkozó szabályok azonban nagyon kezdetlegesnek t nnek a KBER 

és az EKB függetlenségének garanciáihoz képest, amelyek kiterjednek – többek között - a 

nemzeti központi bankokra, illetve azok és az EKB legf bb döntéshozó szervei tagjainak 

személyére is.370

A feladatai ellátása céljából az EMI-t jogalkotási hatáskörrel is felruházták. Az EMI 

Tanácsa négyféle jogi aktust bocsáthatott ki. Egyrészt véleményeket és ajánlásokat fogadhatott 

el, amelyek nem voltak kötelez ek.371 Másrészt a nemzeti központi bankoknak címzett nem 

kötelez  iránymutatásokat372, valamint kötelez  határozatokat hozhatott. A határozatoknak 

ugyanazon formai követelményeknek kellett eleget tenni, mint a származtatott közösségi 

jogszabályoknak.373 Louis felhívja rá a figyelmet, hogy a határozatok és az iránymutatások 

közötti különbségtétel a kormányközi konferencián létrejött biztosítéknak volt tekinthet ,

amelynek azonban a gyakorlatban nem lett különösebb jelent sége, mivel az EMI m ködése 

                                                          
369 Az EMI alapokmányának 8. cikke.  
370 A KBER és az EKB függetlenségének közösségi jogi szabályozásáról lásd részletesen a dolgozat XIII. fejezetét. 
371 Vélemény két tárgykörben kerülhetett kiadásra: 1. az egyes tagállamok monetáris és árfolyam-politikájának 
általános irányáról, valamint az általuk hozott kapcsolódó intézkedésekr l; 2. A tagállamok kormányai és a Tanács 
részére olyan politikákra vonatkozóan, amelyek befolyásolhatják a Közösség bels  vagy küls  monetáris helyzetét, 
és különösen az EMR m ködését. Ajánlások szintén a fenti esetekben voltak kiadhatók, kiegészülve a tagállamok 
monetáris hatóságai által követett politikák esetével. 
372 A KBER feladatainak a harmadik szakaszban történ  ellátásához szükséges feltételek megvalósításának 
módszereivel kapcsolatos iránymutatásokat a kés bb felállt EKB-hoz kellett benyújtani határozathozatalra. 
373 Ezekr l a követelményekr l lásd az EKSz. 253. és 254. cikkét. 
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során minden esetben meghagyta a végs  döntés jogát az EKB-nak.374 Figyelemre méltó még, 

hogy míg a kés bbi EKB esetében a döntéshozatal – egyedülállóan a közösségi jogalkotással is 

felruházott intézmények között – f szabályként az egyszer  többség elvére épül és csak 

kivételesen ír el  ennél nagyobb szavazati arányt375, addig az EMI Tanácsa a véleményeit és 

ajánlásait, valamint egyes határozatait és iránymutatásait tagjainak kétharmados többségével 

hozta, s t több fontos kérdésben egyhangú döntés volt szükséges.376

A Szerz dés mind a Tanács, mind a tagállamok hatóságai számára kötelez vé tette, hogy 

konzultáljanak az EMI-vel a hatáskörébe tartozó minden közösségi jogi aktus, illetve nemzeti 

jogszabály tervezetér l.377 Ez az EKB esetén is fennmaradt konzultációs funkció különösen 

fontos volt az EMI esetében, mivel a harmadik szakaszra való áttérés számtalan közösségi és 

nemzeti jogalkotási lépést indukált. Ezen kötelezettségnek a tagállamok irányában fennálló 

részletes szabályairól a Tanács 1993. novemberében alkotott határozatot.378 A jogszabály 

felsorolja azokat az eseteket, ahol egyértelm en fennáll ez a konzultációs kötelezettség379 és 

meghatározza, hogy mit kell nemzeti jogszabálytervezeten érteni. A tagállamoknak biztosítaniuk 

kellett, hogy az EMI a nemzeti jogalkotási folyamat megfelel  stádiumában nyilváníthassa ki 

véleményét, amely - bár nem kötelez  - lehet leg figyelembe kell venni a döntéshozatal során. 

A Szerz dés és az alapokmány lehet vé tették az Európai Bíróság számára, hogy 

felülvizsgálja és értelmezze az EMI aktusait és esetleges mulasztásait, ahogy az EMI is 

megkapta bizonyos esetekben a keresetindítás jogát.380 Ezzel szintén az EKB-ra vonatkozó 

kés bbi el írások elevenedtek meg, amelyre a dolgozatban még részletesen ki fogok térni.381 Az 

EMI bírósági felülvizsgálatának azonban nem alakult ki gyakorlata, mivel m ködésének négy és 

fél éve alatt nem került ilyen ügy az Európai Bíróság elé.  

                                                          
374 Louis, Jean-Victor, A legal and institutional approach for building a monetary union, Common Market Law 
Review, 35, 1998, 37.o. 
375 Lásd a KBER és az EKB alapokmányának 10.2. és 10.3. cikkeit. 
376 Lásd még az EMI alapokmányának 10. cikkét. 
377 EKSz. 116. cikk (6) bekezdés 
378 A Tanács 1993. november 22-i 93/717/EK határozata a tagállami hatóságoknak Európai Monetáris Intézettel a 
jogszabálytervezetekr l történ  konzultációjáról (HL L 332., 1993.12.31., 14.o.) 
379 Ezek közé tartozik a valutaszabályozás, az ECU és a fizetési eszközök státusza; a nemzeti központi bankok 
jogállása és hatáskörei, illetve a monetáris politika eszközei; a monetáris, pénzügyi, banki és fizetési mérleggel 
összefügg  statisztikákkal kapcsolatos kérdések; a fizetési rendszerek, különös tekintettel a határokon átnyúló 
tranzakciókra; és végül a pénzügyi szervezeteket érint  szabályok, amennyiben azok hatással lehetnek a pénzügyi 
szervezetek és a piacok stabilitására.  
380 Lásd az EKSz. 117. cikk (9) bekezdését, valamint az EMI alapokmányának 19. cikkét. 
381 Lásd a XV. fejezet 3. pontját. 
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Az EMI-nek a harmadik szakasz el készítésében játszott szerepér l és tevékenységér l a 

következ  fejezetben lesz még szó.382

4. A harmadik szakaszba történ  átlépéssel összefügg  jogi és intézményi kérdések

A GMU harmadik és egyben végs  szakaszának kezdetével a monetáris területen 

megtörténik a résztvev  valuták közötti átváltási árfolyamok visszavonhatatlan rögzítése. 

M ködésbe lép a közös monetáris politika és annak intézményi letéteményese, a KBER is teljes 

jogkörrel megkezdi a tevékenységét. A végs  fázisban történik meg a nemzeti fizet eszközöknek

a közös európai valutával való felváltása is. A gazdaságpolitika tekintetében pedig a 

legjelent sebb változás, hogy hatályba lépnek a túlzott hiány eljárás kényszerít  és 

szankcionálási jelleg  rendelkezései. Mivel a dolgozat harmadik része teljes egészében a GMU 

végs  szakasza m ködésének egyes intézményi és jogi kérdéseivel foglalkozik, ezért ez a fejezet 

csupán azt mutatja be, hogy az átmenet milyen sajátos közösségi jogi problémákat hozott 

felszínre.

4.1. Döntés a harmadik szakasz kezdetér l és ennek jogi meghatározottsága

 A GMU végs  szakaszának kezdetét illet en a Szerz dés két alternatívát vázolt fel. Az 

els  szerint az állam, illetve kormányf i összetételben ülésez  Tanácsnak legkés bb 1996 végéig 

min sített többséggel döntenie kellett arról, hogy vajon a tagállamok többsége teljesíti-e a közös 

valuta bevezetéséhez szükséges feltételeket és indokolt-e, hogy a Közösség a harmadik 

szakaszba lépjen. Amennyiben az el z  két kérdésre pozitív válasz született volna, akkor 

ugyanez a testület határozhatott volna annak pontos dátumáról.383 Ha csupán ennyi lett volna a 

Szerz désben, akkor védhet  lenne a német alkotmánybíráknak az nem kell en megalapozott 

érvelése, miszerint az EUSz.-b l nem következik a harmadik szakaszba való automatikus áttérés, 

hanem az még további – tagállamok által is befolyásolható - döntésekt l függ.384

A Szerz dés kidolgozói azonban helyesen úgy döntöttek, hogy szükséges egy végs

határid t is rögzíteni, annak érdekében, hogy garantált legyen a harmadik szakasz megkezdése és 

                                                          
382 Az EMI jogi vonatkozásaihoz és tevékenységéhez lásd még: Gros-Thygesen, i.m., 428-431.o.; Smits, i.m., 47-
51.o.; Selmayr, i.m., 238-241.o.; Louis, i.m., 33-50.o.; Hahn, Hugo, The European Monetary Institute’s Annual 
Reports: Fact-finding, means of control, incentive, Common Market Law Review, 32, 1995, 1079-1088.o.;  Tóth G. 
László, Az Európai Monetáris Intézet tevékenysége, Bankszemle, 1996/7-8, 1-18.o. 
383 EKSz. 121. cikk (3) bekezdés 
384 Lásd a VI. fejezet 4.3. alpontját. 
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az ne kizárólag egy politikai döntést l függjön. Éppen ezért az EKSz. 121. cikk (4) 

bekezdésének els  mondata kimondja, hogy „Ha 1997 végéig a harmadik szakasz kezdetének 

id pontja nem kerül meghatározásra, a harmadik szakasz 1999. január 1-én kezd dik.” Ez

esetben már irreleváns volt, hogy hány tagállam teljesíti a feltételeket. Ezért akár az – az els

látásra abszurdnak t n  - helyzet is el fordulhatott volna, hogy úgy veszi kezdetét a harmadik 

szakasz, hogy egyetlen tagállam sem teljesíti a szükséges feltételeket. Ez azonban nem 

akadályozta volna meg a Közösséget, hogy a GMU végs  fázisába lépjen, csupán valamennyi 

tagállam az ún. eltéréssel rendelkez  állam státuszába került volna. Erre az elvi lehet ségre 

Selmayr is utalt, aki azzal érvelt, hogy a Szerz dés határozott különbséget tett a GMU harmadik 

szakaszába való áttérés joghatásai és a közös valuta bevezetése között, mivel az utóbbi még 

további konkrét döntésekt l is függött.385 A Szerz dés alkotóinak az a szándéka, hogy legkés bb

1999. január 1-én mindenképpen megkezd djön a harmadik szakasz kit nik az EKSz.-hez csatolt 

egyik jegyz könyvb l is: 

„Következésképpen valamennyi tagállam[…]köteles tiszteletben tartani a Közösség 
azon szándékát, hogy miel bb belépjen a harmadik szakaszba, és ezért egyetlen 
tagállam sem akadályozza meg a harmadik szakaszba történ  belépést. Ha 1997 
végéig nem határozzák meg a harmadik szakasz kezdetének id pontját, az érintett 
tagállamok, a közösségi intézmények és az egyéb érdekelt szervek 1998 folyamán 
szorgalmazzák az el készít  munkálatok elvégzését annak érdekében, hogy lehet vé
tegyék a Közösség számára a harmadik szakaszba történ  visszavonhatatlan 
belépést 1999. január 1-én, valamint lehet vé tegyék az EKB és a KBER számára, 
hogy ett l az id ponttól kezdve teljes kör en megkezdjék m ködésüket.”386

 A két lehetséges kezd dátum közötti választás már jóval az 1996 végi határid  el tt

eld lni látszott, köszönhet en az 1995. decemberi madridi Európai Tanácsnak, amelyen már 

gyakorlatilag egy el zetes döntés született arról, hogy a 1999. január 1. legyen a GMU harmadik 

szakaszának kezd  id pontja. Az állam, illetve kormányf k ezt az elhatározásukat azzal is 

meger sítették, hogy részletes „forgatókönyvet” dolgoztak ki az 1995. decembere és a 2002. 

júliusa közötti periódusra az átmenet kérdéseir l.387 Ez az álláspont meger sítést nyert 1996. 

júniusában a firenzei csúcstalálkozón388, illetve az 1996. decemberében megrendezett dublini 

Európai Tanácson is. Ez utóbbi találkozón számos, a GMU szempontjából dönt  fontosságú 

kérdésben is megállapodtak, közte az új árfolyam-mechanizmus rendszerér l, az euró-használat 

                                                          
385 Gondoljuk pl. a végleges átváltási árfolyamok meghatározására. Selmayr, i.m., 245.o. 
386 Jegyz könyv a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszába történ  átmenetr l.
387 Lásd az 1995. december 15-16-i madridi Európai Tanács elnökségének következtetéseit és a hozzájuk csatolt 1. 
számú mellékletet a közös pénzre való áttérés forgatókönyvér l.
388 Lásd az 1996. június 21-22-i firenzei Európai Tanács elnökségének következtetéseit. 
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jogi keretinek alapelemeir l, illetve a Stabilitási és növekedési egyezmény f  elveir l.389 Ezek 

közül az utóbbi kett r l még részletesen lesz szó, azonban a GMU harmadik szakaszának 

megkezdésével egyidej leg m ködésbe lépett új árfolyam-mechanizmus, az ún. ERM II. 

ismertetése és elemzése már túllépné a dolgozat terjedelmi kereteit. Az új árfolyam-

mechanizmus jogi vonatkozású kérdései Svédország kapcsán már említést nyertek, ezért most 

csak utalok a rendszer két jogi alapdokumentumára.390

 Dublinban az állam, illetve kormányf i összetétel  Tanács keretében megszületett tehát 

formálisan is - a Szerz dés által el írt kérdésekben való –  döntés, amely szerint a tagállamok 

többsége 1996 végén még nem teljesítette a közös valuta bevezetéséhez szükséges feltételeket, 

amely miatt a GMU harmadik szakasza 1997-ben még nem kezd dhetett meg.391

4.2. A konvergenciakritériumok, különös tekintettel a jogi konvergenciára

 A Szerz dés szerint csak azok a tagállamok csatlakozhatnak a GMU harmadik 

szakaszához és vezethetik be a közös pénzt, amelyek megfelelnek bizonyos gazdasági és jogi 

követelményeknek, amelyek összefoglalóan a maastrichti konvergenciakritériumok néven váltak 

ismertté. Ennek keretében négy gazdasági és egy jogi kritériumot állított fel a Szerz dés és a 

kapcsolódó jegyz könyv.392 Nézzük els ként a gazdasági feltételeket: 

                                                          

Az árstabilitás magas fokának elérése.393

Az állam pénzügyi helyzetének fenntarthatósága.394

Az EMR árfolyam-mechanizmusában történ  részvétel.395

389 Lásd az 1996. december 13-14-i dublini Európai Tanács elnökségének következtetéseit és a hozzájuk csatolt 1. 
számú mellékletben az Gazdaság- és Pénzügyminiszterek Tanácsának az Európai Tanács számára készített jelentését 
a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszára való felkészülésr l.
390 Az Európai Tanács 1997. június 16-i állásfoglalása az árfolyam-mechanizmus létrehozásáról a gazdasági és 
monetáris unió harmadik szakaszában (HL C 236., 1997.08.02., 5.o.); Az Európai Központi Bank és az eurózónán 
kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai közötti 1998. szeptember 1-i megállapodás a gazdasági és monetáris 
unió harmadik szakaszában m köd  árfolyam-mechanizmusról (HL C 345., 1998.11.13., 6.o.) 
391 A Tanács 1996. december 13-i 96/736/EK határozata a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszának az 
Európai Közösséget létrehozó szerz dés 109j. cikke (3) bekezdésével összhangban történ  megkezdésér l (HL L 
335., 1996.12.24., 48.o.) 
392 Lásd az EKSz, 121. cikk (1) bekezdését, illetve az Európai Közösséget létrehozó szerz dés 121. cikkében 
említett konvergenciakritériumokról szóló jegyz könyvet. 
393 Ez akkor áll fenn, ha egy tagállam fenntartható árstabilitással és a vizsgálatot megel z  egy éves id szakon 
keresztül az árstabilitás illet en legjobb eredményt felmutató legfeljebb három tagállam átlagos inflációs rátáját 
legfeljebb 1.5 százalékponttal meghaladó inflációs rátával rendelkezik. 
394 Ez akkor áll fenn, ha a vizsgált id szakban a tagállam nem áll a túlzott hiány fennállásáról szóló határozat hatálya 
alatt. Ilyen határozat az esetben hozható a Szerz dés 104. cikke alapján, ha a tervezett vagy a tényleges költségvetési 
hiány meghaladja a bruttó hazai termék 3%-át; vagy ha az államadósság meghaladja a bruttó hazai termék 60%-át. 
395 Ez azt feltételezi, hogy egy tagállam valutája a vizsgálatot megel z  legalább két éven keresztül komoly 
feszültségek nélkül az EMR árfolyam-mechanizmusa által el írt normál ingadozási sávon belül maradt és különösen 
azt, hogy ezen id szak alatt a tagállam saját kezdeményezésére nem értékelte le valutájának bilaterális 
középárfolyamát valamely másik tagállam valutájával szemben. 
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A hosszú távú kamatszint konvergenciája.396

A gazdasági kritériumokat tárgyaló szakirodalom rendkívül gazdag, azonban a dolgozat 

természeténél fogva nem kíván ezzel foglalkozni, csupán utal ennek sokrét ségére.397

Számunkra a legérdekesebb kutatási téma ebben a vonatkozásban az ún. jogi 

konvergenciakritérium, amelyr l a Szerz dés mindössze annyit mond, hogy ennek vizsgálata 

kiterjed arra, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai – nemzeti központi bankjaik statútumait is 

beleértve – összeegyeztethet ek-e a Szerz dés 108. és 109. cikkével és a KBER 

alapokmányával. A 108. cikk a jegybanki függetlenség intézményi oldalát fogalmazza meg398,

míg a 109. cikk magának a jogi konvergenciának a kötelezettségét rögzíti.399

A jogi konvergenciakritérium tartalmát az EMI ún. konvergencia-jelentései részletezik, 

különös tekintettel az 1998. márciusában kiadott jelentésre.400 A jelentés hangsúlyozza, hogy a 

Szerz dés tehát nem igényel teljes jogharmonizációt, csupán a nemzeti jogi szabályozásnak a 

Szerz déssel és a KBER alapokmányával való összeegyeztethet ségét.401

Az EMI jelentése a jogi konvergencia fennállását három területre osztva vizsgálta: 

Az els  a nemzeti központi bankok függetlensége. Ezen belül a jelentés tartalmazott 

egy részletes felsorolást, amelyben számba vette a jegybanki függetlenség 

intézményi, személyi és pénzügyi oldalának legfontosabb összetev it. Ez a 

követelmény következik a Szerz dés azon rendelkezéséb l is, amely alapján „A 

396 Ez azt jelenti, hogy egy tagállam a vizsgálatot megel z  egy éves id szakon keresztül az árstabilitást illet en
legjobb eredményt felmutató legfeljebb három tagállam átlagos nominális hosszú távú kamatát legfeljebb 2 
százalékponttal meghaladó kamattal rendelkezett. A kamatokat a hosszú lejáratú államkötvények vagy azokkal 
összehasonlítható értékpapírok alapján kell meghatározni. 
397 A konvergenciakritériumokhoz lásd többek között: Smits, i.m., 121-128.o.; Selmayr, i.m., 315-341.o.; Gros-
Thygesen, i.m., 431-439.o.; Grauwe, Paul De, Economics of Monetary Union, Oxford University Press, New York, 
2000, 130-136.o.; Snyder, Francis, EMU revisited: Are we making a constitution? What constitution are we 
making? In: The evolution of EU law, edited by Paul Craig and Gráinne de Búrca, Oxford University Press, Oxford, 
1999, 442-448.o.; Cameron, David, R, Economic and Monetary Union: Transitional Issues and Third-Stage 
Dilemmas, European Policy Paper Series, May 1997;  L rincné, i.m., 163-166.o.; Horváth Ágnes – Szalai Zoltán, 
Gazdasági és Monetáris Unió, MNB M helytanulmányok 12., 1997, 38-59.o.; Európai közjog és politika, 
Szerkesztette: Kende Tamás és Sz cs Tamás, Osiris Kiadó, Budapest, 2002, 616-620.o.; Rácz Margit, Töprengés és 
start el tt a Gazdasági és Monetáris Unióról, közgazdasági szemle, 1998. június, 583-590.o.; Horváth Ágnes – 
Szapáry György, Az európai Gazdasági és Monetáris – I. rész, Külgazdaság, 1999. február, 30-34.o.; Lányi Kamilla, 
A globális konvergencia változatai: Washington és Maastricht – II. rész, Külgazdaság, 1997/12, 4-19.o.; valamint 
Polland, Patricia S., EMU – Will it Fly?, Review (Federal Reserve Bank of Saint Louis), Jul/Aug1995, Vol77 Issue 
4, 3-17.o. 
398 Err l részletesen lásd a XIII. fejezet 2.1. alpontját. 
399 Az EKSz. 109. cikke szerint: „Valamennyi tagállam biztosítja, hogy legkés bb a KBER létrehozásának 
id pontjáig nemzeti jogszabályai – nemzeti központi bankjának statútumát is beleértve – összeegyeztethet ek
legyenek e szerz déssel és a KBER alapokmányával.” 
400 Convergence Report 1997, Report required by Article 109j of the Treaty establishing the European Community, 
March 1998, European Monetary Institute, www.ecb.int
401 Lásd a jelentés 289.oldalát. 
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második szakaszban a 109. cikknek megfelel en minden tagállam szükség szerint 

megindítja a központi bankjának függetlenségéhez vezet  folyamatot.”402 Ennek az 

el írásnak már a KBER és az EKB felállításának idejére meg kellett felelni a 

tagállamoknak. 

                                                          

A második nemzeti központi bankoknak a KBER-be történ  jogi integrációja, 

amelyet a harmadik szakasz kezdetéig kellett véghezvinni. Ez következett a KBER és 

az EKB alapokmányának 14.3. cikkéb l, amelynek els  mondata kimondta, hogy  „A 

nemzeti központi bankok a KBER szerves részét képezik és az EKB iránymutatásainak 

és utasításainak megfelel en tevékenykednek.”  Ez különösen olyan intézkedéseket 

tehetett szükségessé, amelyek biztosítják a nemzeti jegybankoknak a KBER tagságból 

fakadó végrehajtási jelleg  feladatainak ellátását. Ezen belül az EMI három kiemelt 

területen vizsgálta, hogy van-e olyan nemzeti jogi el írás

- amely akadályozhatja a KBER követelményeinek a nemzeti központi bankok 

általi teljesítését; 

- vagy a tagállami jegybankok elnökei - mint az EKB Kormányzótanácsa tagjai 

- számára feladataik maradéktalan ellátását; 

- illetve amely nem tartja tiszteletben az EKB el jogait.

Végül a nemzeti központi bankok alapokmányain kívüli tagállami jogszabályok. Itt 

olyan normákról van szó, amelyek a harmadik szakaszba való átmenettel 

kapcsolatosak, különös tekintettel a következ  területekre: bankjegyek, érmék, 

tartalék-politika, árfolyam-politika és titkosság. 

A konvergenciakritériumoknak való megfelelést a harmadik szakasz kezdete el tt a 

Bizottság és az EMI jelentése alapján els ként a Tanács tárgyalta, majd a végs  szót – az 

Európai Parlamenttel való konzultációt követ en – az állam, illetve kormányf i szinten ülésez

Tanács mondta ki 1998. májusában.403 A határozat nem foglalkozott az Egyesült Királysággal és 

Dániával, mivel e két kimaradási joggal rendelkez  ország jelezte, hogy 1999. január 1-én nem 

kívánnak továbblépni a GMU harmadik szakaszába, így esetükben nem is végezték el az 

értékelést. A többi tagállam közül Görögország egyetlen gazdasági kritériumnak sem felelt meg, 

míg Svédország tudatosan nem vett részt az EMR árfolyam-mechanizmusában, hogy ne lehessen 

402 EKSz. 116. cikk (5) bekezdés 
403 A Tanács 1998. május 3-i 98/317/EK határozata a Szerz dés 109j. cikk (4) bekezdésével összhangban (HL L 
139., 1998.05.11., 30.o.) 
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értékelni az ezzel összefügg  feltételt.404 A határozat ennek megfelel en kimondta, hogy 

tizenegy tagállam405 megfelel a közös valuta 1999. január 1-én történ  elfogadásához szükséges 

feltételeknek. 

 A harmadik szakasz beindulását követ en pedig a Bizottság és az EKB legalább 

kétévente egyszer, illetve az érintett tagállam kérésére jelentést tesz arról, hogy az eltéréssel 

rendelkez  tagállamok közül melyek teljesítik a fenti kritériumokat. Arról, hogy az adott 

tagállam esetében meg lehet-e szüntetni az „eltéréssel rendelkez ” státuszt, vagyis csatlakozhat-e 

a GMU harmadik szakaszához, a Tanács a Bizottság javaslata alapján, az Európai Parlamenttel 

folytatott konzultációt és az állam, illetve kormányf i összetételben ülésez  Tanácsban folytatott 

vitát követ en min sített többséggel határoz.406 Els  alkalommal ez az eljárás Görögország 

esetén került alkalmazásra pozitív végeredménnyel.407 A különbség tehát mindössze annyi, hogy 

itt már formálisan nem az állam, illetve kormányf k döntenek, hanem az ECOFIN. 

4.3. Az eltéréssel rendelkez  tagállamok jogi helyzete

 Érdemes röviden kitérni az ún. eltéréssel rendelkez  tagállamok státuszára, különös 

tekintettel arra, hogy a 2004-es b vítés következtében – ha csak átmenetileg is, de - többségbe 

kerültek azok a tagállamok, amelyek rövidebb-hosszabb ideig nem vesznek részt a GMU 

harmadik szakaszában.408 A Szerz dés szerint az alábbi cikkek nem vonatkoznak, tehát nem 

keletkeztetnek jogokat és kötelezettségeket ezen tagállamok számára:409

A túlzott hiány esetén alkalmazandó eljárásban a Tanács nem szólíthatja fel a túlzott 

hiány csökkentésére és nem alkalmazhat szankciót. 

A KBER célkit zési rendszere, alapvet  feladatai, valamint a bankjegy- és 

érmekibocsátás szabályozása. 

Az EKB jogalkotó tevékenysége. 

A Tanács árfolyampolitikával kapcsolatos hatásköre. 

Az EKB Igazgatósága tagjainak kinevezése. 

                                                          
404 Lásd a VI. fejezet 4.4. alpontját. 
405 Belgium, Németország, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, 
Portugália és Finnország. 
406 EKSz. 122. cikk (2) bekezdés  
407 A Tanács 2000. június 19-i 2000/427/EK határozata az euró Görögország általi 2001. január 1-i bevezetésér l
(HL L 167., 2000.07.07., 19.o.) 
408 Emlékeztetnék rá, hogy az Egyesült Királyság és Dánia, mint kimaradási joggal rendelkez  tagállamok 
helyzetére külön jegyz könyvek vonatkoznak, amelyek alapján azonban Dánia egyben eltéréssel rendelkez
tagállamnak is min sül. Lásd a VI. fejezet 4.1. és 4.2. alpontjait. 
409 EKSz. 122. cikk (3) bekezdés 
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A Szerz dés szerint a vonatkozó tanácsi határozatok meghozatalánál az eltéréssel rendelkez

tagállamok szavazati jogát felfüggesztik.410

 A 2004. október 29-én aláírt alkotmánytervezet a fentieket további területekkel 

egészítette ki, amelyek a következ k:411

Az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások azon részeinek elfogadása, amelyek 

általános jelleggel az euró-övezetre vonatkoznak. 

A GMU szempontjából jelent s közös álláspontot létrehozó európai határozatok a 

hatáskörrel rendelkez  nemzetközi pénzügyi intézmények és konferenciák számára. 

Azok az intézkedések, amelyek a nemzetközi pénzügyi intézményekben és 

konferenciákon való egységes képviselet biztosítását célozzák. 

A GMU harmadik szakaszában résztvev  tagállamoknak címzett a többoldalú felügyelet 

keretében tett ajánlások, valamint a túlzott hiány eljárásban tett intézkedések. 

4.4. A KBER és az EKB felállításával összefügg  döntések

A Szerz dés a harmadik szakasz sikeres elindítása érdekében úgy rendelkezett, hogy az 

id pontra, illetve a résztvev  tagállamokra vonatkozó döntés meghozatala után közvetlenül az 

eltéréssel nem rendelkez  tagállamok kormányai nevezzék ki az EKB elnökét, alelnökét és az 

Igazgatóság többi tagját. Az Igazgatóság tagjainak els  alkalommal történ  kinevezésére a 

KBER és az EKB alapokmánya külön – az általánostól eltér  – szabályokat írt el , amelynek 

lényege az volt, hogy bár az alapokmány 11.2. pontja szerint az Igazgatóság tagjainak 

megbízatása nyolc évre szól, addig az els  alkalommal az alelnököt csak négy, míg a többi az 

elnök kivételével a többi tagot ött l nyolc évig terjed  id szakra nevezik ki. A leend  elnök 

kapcsán pedig született egy „gentleman aggreement”, amely szerint  sem fogja kitölteni a teljes 

                                                          
410 EKSZ. 122. cikk (5) bekezdés. Lásd még ehhez a KBER és az EKB alapokmányának 43. cikkét. 
411 KK 2003/2004 – Az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerz dés tervezetének egységes szerkezetbe 
foglalt, ideiglenes változata, CIG 86/04, Brüsszel, 2004. június 25. (a továbbiakban: alkotmánytervezet) Lásd: a III-
91. cikk (2) – (4) bekezdését 
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hivatali idejét, hanem félid ben átadja a helyét egy francia kollégájának.412 1998. májusában 

ilyen feltételek mellett került sor az EKB Igazgatósága tagjainak kinevezésére.413

Az Igazgatóság tagjainak kinevezése 1998. június 1-t l vált hatályossá és ezen a napon 

jött létre – a Szerz désnek megfelel en - a KBER és az EKB is, azzal a feladattal, hogy 

el készítsék a teljes kör  m ködésüket, amelyre a harmadik szakasz kezdetét l került sor. Az 

EKB létrehozásával az EMI felszámolásra került és feladatait szükség szerint átvette az új 

monetáris hatóság. Az 1998. június 1. és december 31. közötti id szakban tehát a KBER és az 

EKB úgy végezte munkáját, hogy a monetáris politika irányítása még nemzeti szinten maradt, 

ezért tevékenysége els sorban arra irányult, hogy el készítse a közös pénz bevezetését. 

4.5. Az euró bevezetésének közösségi jogi háttere

4.5.1. A közös pénz végleges elnevezése körüli jogi bonyodalmak

Sokáig úgy t nt, hogy az 1979-ben megalkotott új valutakosár, az ECU lesz egyben az új 

közös európai valuta névadója is. Ez következett volna az EUSz.-sel módosított els dleges 

közösségi jogi szabályozásból is, amely mindvégig következetesen ECU-r l beszél. Lássunk 

néhány példát: 

 „[…]ez a tevékenység magában foglalja az árfolyamok visszavonhatatlan 
rögzítését, ami egy közös valuta, az ECU bevezetéséhez vezet.”414

 „A harmadik szakasz el készítése céljából az EMI a következ  feladatokat látja el: 
[…] - felügyeli az ECU-bankjegyek technikai el készületeit.”415

 „A harmadik szakasz kezdetének napján a Tanács[…]elfogadja azokat az átváltási 
arányokat, amelyeken valutájukat visszavonhatatlanul rögzítik, és amelyeken az 
ECU e valuták helyébe lép és önálló valutává válik. A Tanács … meghozza az 
ECU-nek az említett államok közös valutájaként történ  gyors bevezetéséhez 
szükséges egyéb intézkedéseket.”416

                                                          
412 A CMLR szerkeszt i kommentárja ennek kapcsán megjegyezte, hogy az EKB els  elnökének kinevezése körüli 
konfliktus a Közösség elavult döntéshozatali eljárásának tipikus példája lett, amelyek nem is els sorban
személyekr l, hanem a nemzeti büszkeségr l szóltak. Lásd: The birth of the Euro, Editorial Comments, Common 
Market Law Review 35, 1998, 585.o.  Az elnökváltás végül meg is történt, igaz a tervezettnél valamivel kés bb, 
2003-ban. Err l lásd az eurót elfogadó tagállamok kormányainak államf i, illetve kormányf i szinten közös 
megegyezéssel hozott 2003. október 16-i 2003/767/EK határozatát az EKB elnökének kinevezésér l (HL L 277., 
2003.10.28., 16.o.) 
413 Az eurót elfogadó tagállamok kormányainak államf i, illetve kormányf i szinten közös megegyezéssel hozott 
1998. május 26-i 98/345/EK határozata az EKB elnökének, alelnökének és Igazgatósága többi tagjának 
kinevezésér l (HL L 154., 1998.05.28., 33.o.) 
414 EKSz. 4. cikk (2) bekezdés 
415 EKSz. 117. cikk (3) bekezdés 
416 EKSz. 123. cikk (4) bekezdés 
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Azonban els sorban német nyomásra az 1995. decemberi madridi Európai Tanácson a 

szerz dési rendelkezéseket egy meglehet sen kreatív módón „értelmez ” és gyakorlatilag 

felülíró döntés született: 

„Az új valuta neve fontos elemét képezi a közös valutára történ  áttérés 
el készületeinek, mivel részben meghatározza a gazdasági és monetáris unió 
társadalmi elfogadottságát. Az Európai Tanács úgy véli, hogy a közös valuta 
nevének az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén - figyelembe véve a 
különböz  ábécék létezését – azonosnak, valamint egyszer nek és Európát 
szimbolizálónak kell lennie. Az Európai Tanács ezért úgy döntött, hogy a harmadik 
szakasz kezdetétével az európai valutát eurónak hívják. Ez egy teljesen önálló nevet 
jelent, nem pedig egy el tagot, amihez hozzá lehet csatolni a nemzeti valuták neveit. 
Az euró elnevezést kell használni a Szerz dés által az európai valutaegységre 
használt általános értelm  ECU helyett. A tizenöt tagállam kormánya közös 
megállapodásra jutott abban, hogy ez a döntés a Szerz dés vonatkozó 
rendelkezéseinek kölcsönösen elfogadott végleges értelmezését jelenti.”417

Ez az eljárás jogi szempontból er sen megkérd jelezhet . Nem más történt ugyanis, 

minthogy a jogalkotási hatáskörrel f szabályként nem rendelkez  Európai Tanács figyelmen 

kívül hagyta az els dleges jogi szabályozást, illetve azt egy politikai kompromisszumnak 

megfelel en „értelmezte”. Az értelmezés, mint fogalom már önmagában is kifogásolható az 

Európai Tanács esetében, hiszen a Szerz dés ilyen hatáskört csupán az Európai Bíróság számára 

állapít meg. Azonban, még ha lett volna is ilyen felhatalmazása az állam, illetve kormányf knek,

akkor sem értelmezhették volna úgy a Szerz dést, hogy az annak kvázi módosítását 

eredményezze. Az ECU-nek ezt a politikai okokból történ  „átkeresztelését” er sen kritizálja 

Selmayr is.418

A madridi döntést követ en az euró egy közösségi jogszabályban els  ízben a Tanácsnak 

az euró bevezetésével kapcsolatos egyes rendelkezésekr l szóló 1104/97/EK rendeletében jelent 

meg419, amely 2. cikkében az alábbiakat mondta ki: „A jogi eszközökben a Szerz dés 109g 

cikkében meghatározott, és a 3320/94/EK rendeletben meghatározott ECU-re való 

hivatkozásokat 1 euró = 1 ECU arányban felváltja az euróra való hivatkozás.” Ezzel továbbra is 

fennállt azon abszurd jogi helyzet, hogy egy másodlagos jogi aktus kívánta felülírni a Szerz dés

rendelkezéseit.  Egy magánszemély emiatt két ízben is semmisé nyilvánítási eljárást indított az 

Európai Bíróságon a fenti rendelettel szemben, azonban kérelmét – a közvetlen és egyéni 

                                                          
417  Lásd az 1995. december 15-16-i madridi Európai Tanács elnökségi következtetéseinek 2. pontját. A szerz
fordítása. 
418 Selmayr, i.m., 405-409.o. 
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érdekeltség hiányára hivatkozva – érdemben nem tárgyalták.420 Beaumont és Walker ezzel 

kapcsolatban megjegyzik, hogy a Szerz désben célszer bb lett volna nagyobb mozgásteret 

biztosítani a másodlagos jogalkotás számára, amely talán túl részletesen foglalkozott ezzel a 

kérdéssel.421

Ezt a jogi szempontból megnyugtatónak nem nevezhet  helyzetet kívánja rendbe tenni az 

alkotmánytervezet, amely már egyértelm en kimondja, hogy az EU kizárólagos hatáskörrel 

rendelkezik a monetáris politika terén az eurót bevezet  tagállamok tekintetében, valamint hogy 

az „Az Unió pénze az euró.”422

4.5.2. Az euró törvényes fizet eszközként való bevezetésével összefügg  egyes jogi kérdések

A GMU harmadik szakaszának részletes menetrendjével és feladataival, különös 

tekintettel a közös pénz bevezetésének legkülönböz bb aspektusaira els  ízben a Bizottság ún. 

Zöld Könyve423, illetve az EMI jelentése foglalkozott.424 Ezek alapján az Európai Tanács 1995. 

decemberi madridi találkozóján az tagállamok vezet i elfogadták a közös pénre való áttérés 

menetrendjét, amelyben id rendileg négy fázisra bontva határozták meg a meghozandó 

döntéseket, amelyekhez hozzárendelték azokat a közösségi és/vagy nemzeti hatóságokat, 

intézményeket is, amelyek az adott feladat elvégzéséért és végrehajtásáért felel sek.425

Az áttérés egyik kiemelt kérdése volt a közös pénz bevezetéséhez szükséges jogi keretek 

megteremtése. A közös pénz törvényes fizet eszközzé nyilvánítását részben maga a Szerz dés

végezte el, mikor kimondta, hogy „Kizárólag az EKB és a nemzeti központi bankok által 

kibocsátott bankjegyek min sülnek törvényes fizet eszköznek a Közösségen belül.”426

Az els dleges jogi rendelkezéseken túl az euró jogi kereteit alapvet en két tanácsi 

rendelet alkotja. Az egyik ezek közül a Tanács 1997. június 17-i 1103/97/EK rendelete az euró 

                                                                                                                                                                                          
419 A Tanács 1997. június 17-i 1103/97/EK rendelete az euró bevezetésével kapcsolatos egyes rendelkezésekr l (HL 
L 162., 1997.06.19., 1.o.) 
420 George Berthu két beadványáról részletesen lásd: Selmayr, i.m., 414-417.o. 
421 Beaumont, Paul – Walker, Neil, The Euro and European Legal Order, In: Beaumont – Walker (editors), Legal
Framework of the single European Currency, Hart Publishing, Oxford-Portland, 1999, 185.o. 
422 Lásd az alkotmánytervezet I-6a. cikkét és az I-12. cikk (1) bekezdését. 
423 Green Paper on the practical arrangements for the introduction of the single currency, 31 May 1995 
424 The Changeover to the Single Currency, Nov 1995 
425 Az 1995. december 15-16-i madridi Európai Tanács elnökségének következtetéseihez csatolt 1. számú melléklet 
a közös pénzre való áttérés forgatókönyvér l
426 EKSz. 106. cikk (1) bekezdés harmadik mondata, valamint lásd még ehhez a VIII. fejezet 3.1. alpontját. 
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bevezetésével kapcsolatos egyes rendelkezésekr l.427 Ebben került sor egyrészt a jogi 

eszközökben az ECU-re való hivatkozások euróra való cserélésére, valamint az átváltás és 

kerekítés szabályainak a megállapítására.428 A legf bb célja azonban az volt, hogy az euró 

bevezetése kapcsán véglegesen rendezze azt a kérdést, hogy mi lesz azoknak a szerz déseknek a 

sorsa, amelyeket a megsz n  nemzeti valutákban, illetve ECU-ben kötöttek meg. Ez különösen 

azért volt indokolt, mert a szakirodalomban meglehet sen kiterjedt polémia bontakozott ki ennek 

a jogi helyzetnek az értelmezésér l.429 A rendelet utalva arra az általános jogelvre, hogy a 

szerz dések és más jogi eszközök folytonosságát egy új valuta bevezetése nem befolyásolja, a 

jogbiztonság érdekében egyértelm en kimondta a szerz dések és más jogi eszközök 

folytonosságának elvét a nemzeti valuták és az euró, valamint az ECU és az euró között.430

1998. május 3-án, amikor a Tanács elfogadta azt a – e fejezet 4.2. alpontjában említett - 

határozatát, amely kimondta, hogy mely tagállamok felelnek meg a 

konvergenciakritériumoknak, egyidej leg megalkotta a 974/98/EK rendeletet is az euró 

bevezetésér l.431 A rendelet egyrészt határoz a résztvev  tagállamok valutáinak euróra történ

cseréjér l, amikor kimondja, hogy „1999. január 1-t l a résztvev  tagállamok valutája az 

euró.”, valamint „Az euró az átváltási árfolyamnak megfelel en a résztvev  tagállamok 

valutájának helyébe lép.”432 Várnay ezzel kapcsolatban egy meglehet sen személetes hasonlattal 

hívja fel a figyelmet arra, hogy ez a tagállamok bels  jogában közvetlenül hatályos és 

közvetlenül alkalmazandó jogszabály itt nem a Közösség, hanem csak a résztvev  tagállamok 

                                                          
427 HL L 162., 1997.06.19., 1.o., valamint a Tanács 2000. november 27-i 2596/2000/EK rendelete ennek 
módosításáról (HL L 300., 2000.11.29., 2.o.) 
428 Lásd a rendelet 2., 4., és 5. cikkeit. 
429 Lásd ehhez egyebek mellett: Baltazár Béla – Király Gábor, Az euró bevezetésével kapcsolatos fontosabb jogi 
vonatkozások, Bankvilág, 1998/4, 4-12.o.; Bamford, Colin, The Change to a Single Currency: Legal Problems and 
Solutions, In: Andeneas – Goermley – Hadjiemmanuil – Harden (editors), European Economic and Monetary 
Union: The Institutional Framework, Kluwer Law International, London, 1997, 69-81.o.; Dunnett, D.R.R., Some 
legal principles applicable to the transition to the single currency, Common Market Law Review, 33, 1996, 1133-
1167.o.; Emery, Steven H., Euro Conversion Legislation: An inadequate Means to protect Parties to Derivatives 
Contracts, Case Western Reserve Journal of International Law, Winter 2000, 79-99.o.; Freis, James H., Continuity 
of contracts after the introduction of the Euro: the United States response to European Economic and Monetary 
Union, Business Lawyer, May 1998, 701-766.o.; Wittelsberger, Helmut, Legal Aspects of the Changeover to a 
Single Currency, In: Andeneas – Goermley – Hadjiemmanuil – Harden (editors), European Economic and Monetary 
Union: The Institutional Framework, Kluwer Law International, London, 1997, 24-31.o.; Wölker, Ulrich, The
continuity of contracts in the transition to the third stage of Economic and Monetary Union, Common Market Law 
Review, 33, 1996, 1117-1132.o. 
430 A rendelet 3. cikke szerint: „Az euró bevezetése nem jár olyan hatással, ami a jogi okmányok bármely feltételét 
módosítja, vagy valamely jogi okirat értelmében fennálló teljesítést elenged vagy az alól mentesít, illetve olyan jogot 
sem biztosít a feleknek, hogy az okiratot egyoldalúan módosítsák vagy felmondják. A felek e rendelkezést l egyez
akarattal eltérhetnek.” 
431 HL L 139., 1998.05.11., 1.o., valamint a Tanács 2000. november 27-i 2596/2000/EK rendelete ennek 
módosításáról (HL L 300., 2000.11.29., 2.o.) 
432 Lásd a rendelet 2. és 3. cikkeit. 
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törvényes fizet eszközeként nevezi meg az eurót.433 Ebben a kérdésben azonban az 

alkotmánytervezet némi elmozdulást hoz annak kinyilvánításával, hogy „Az Unió pénze az 

euró.”434 A rendelet legnagyobb része ezen túlmen en az átmenet szabályait rögzíti, amely 

szerint a GMU harmadik szakaszának kezdetét követ en még több mint három évig435 a a 

résztvev  tagállamok nemzeti pénzei – mint az euró nemzeti valutaegységben denominált 

bankjegyei és érméi – is  törvényes fizet eszközök maradnak területi határaik között.436 Ennek 

alapján a nemzeti valuták 1999. január 1-ét l már nem voltak jogi értelemben önálló 

pénznemnek tekinthet k. A rendelet kimondta még, hogy az euró bankjegyek és érmék csak 

2002. január 1-ét l kerülhetnek forgalomba és meghatározta az ezzel összefügg  alapvet

rendelkezéseket.437

Az euró jogi keretei között végül kiemelend  az átváltási árfolyamok tekintetében 

meghozott döntés. Ennek alapja a Szerz dés azon el írása volt, mely szerint a harmadik szakasz 

kezdetének napján a Tanács az eltéréssel nem rendelkez  tagállamok egyhangú határozatával 

elfogadja azokat az átváltási arányokat, amelyeken valutájukat visszavonhatatlanul rögzítik és 

amelyeken az euró e valuták helyébe lép és önálló valutává válik.438 A Tanács ennek a 

felhatalmazásnak az 1998. december 31-én elfogadott rendeletével tett eleget.439

                                                          
433 Várnay Ern , Az euró pénzrendszer, Az európai monetáris unió intézményi-jogi dimenziójáról, ELTE Jogi 
Továbbképz  Intézet, Budapest, 2000, 60.o. 
434 Lásd az alkotmánytervezet I-6a. cikkét. 
435 A madridi „forgatókönyv” szerint az id szak akár 2002. június 30-ig is tarthatott volna, azonban a tagállamok a 
pénzcsere gyorsabb és zökken mentesebb lebonyolítása érdekében kés bb ezt a véghatárid t 2002. ferbuár 28-ban 
határoztak meg. 
436 Lásd a rendelet 9. és 15. cikkeit. 
437 Lásd a rendelet 10-12. cikkeit 
438 EKSz. 123. cikk (4) bekezdés 
439 A Tanács 1998. december 31-i 2866/98/EK rendelete az euró és az eurót bevezet  tagállamok valutái közötti 
átváltási arányokról (HL L 359., 1998.12.31., 1.o.), valamint a Tanács 2000. június 19-i 1478/2000/EK rendelete 
ennek módosításáról (HL L 167., 2000.07.07., 1.o.) 



98

HARMADIK RÉSZ: A KÖZÖS MONETÁRIS POLITIKA SZERVEZETI HÁTTERÉNEK 

EGYES ASPEKTUSAI A KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNY- ÉS JOGRENDSZERBEN 

VIII. fejezet: A KBER célkit zései és alapvet  feladatai 

1. A célkit zések rendszere

1.1. Az árstabilitás, mint els dleges cél

Az alapelvek között a Szerz dés 4. cikkének (2) bekezdése, illetve a monetáris 

politikával foglalkozó fejezet 105. cikkének (1) bekezdése
440

 fogalmazza meg a KBER 

célkit zési rendszerét, amelynek értelmében: „A KBER els dleges célja az árstabilitás 

fenntartása.” Ez az a célkit zés, amely az egész rendszer alapját jelenti és – többek között – 

ennek köszönhet en születtek meg a jegybanki függetlenség minden korábbit meghaladó szint

közösségi jogi biztosítékai,
441

 amelyeknek célja, hogy a KBER teljesíthesse az árstabilitásra 

vonatkozó célkit zését. Herdegen szerint ennek köszönhet en a monetáris stabilitás az EU és 

tagállamainak egyfajta „alapnormájává” n tte ki magát.
442

Mint Várnay írja, az árstabilitás fenntartásának célja nem abszolút jelleg  meghatározás, 

amely gyakorlatilag a 0%-os inflációs szint elérését és fenntartását igényelné, hanem hagy 

bizonyos mozgásteret a KBER számára.
443

 Ennek alapján a KBER maga határozhatta meg, hogy 

pontosan mit is ért az árstabilitás fogalma alatt.
444

 Amtenbrink és Haan emiatt úgy vélik, hogy az 

EKB nem csak a monetáris politika végrehajtásában tekinthet  függetlennek (eszköz-

függetlenség), hanem bizonyos mértékig annak alakításában is (cél-függetlenség).
445

   Ezzel 

összefüggésben felvet dik a kérdés, hogy ennek a döntésnek lehetséges-e valamilyen 

felülvizsgálata vagy a KBER-nek, illetve az EKB-nak teljesen szabad mérlegelési joga van e 

                                                          
440 Valamint ezzel megegyez en a KBER és az EKB alapokmányának 2. cikke.  
441 Lásd b vebben a XIII. fejezetet. 
442 Herdegen, Matthias J., Price stability and budgetary restraints in the economic and monetary union: the Law as 

guardian of economic wisdom, Common Market Law Review, 35, 1998, 21.o. 
443 Várnay Ern , Az európai monetáris unió intézményi-jogi aspektusa – immár magyar szemmel is, Jogtudományi 

Közlöny, 2000. július-augusztus, 282.o. 
444 Az EKB Kormányzótanácsának egy 1998-as döntése az árstabilitást az ún. harmonizált fogyasztói árindex 2% 

alatti éves emelkedéseként határozta meg, mint középtávon fenntartandó célkit zést. Ez a definíció 2003-ban tovább 

finomodott, amelyr l lásd b vebben „Az EKB monetáris politikája – 2004” cím  kiadvány 50-51.oldalát az EKB 

honlapján. 
445 Amtenbrink, Fabian – Haan, Jakob de, The European Central Bank: an independent specialised organisation of 

community law – a comment, Common Market Law Review, 39, 2002, 67.o. 
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tekintetben. Smits szerint bár az elvi lehet sége megvan annak, hogy az Európai Bíróság is 

értelmezze az árstabilitás követelményét, mégis – tekintettel a kérdés speciális jellegére – nem 

valószín , hogy vállalkozna erre a feladatra.446 Véleményem szerint ez olyan alapvet en 

közgazdasági szempontokat igényl  döntés, mint amilyen pl. az arányosság megítélése a t ke és 

fizetések szabad mozgása körében a harmadik államokkal szembeni esetleges védintézkedések 

alkalmazása esetén. Ez utóbbi esetben már szintén arra a következtetésre jutottam, hogy bár az 

Európai Bíróság de jure felülvizsgálhatja ugyan ez ilyen ügyben hozott döntést, mégis 

szerencsésebb, ha nem teszi ezt jogi értelmezés tárgyává.447

1.2. Az általános gazdaságpolitika támogatása, mint kiegészít  célkit zés és ennek 

problematikája

Az el z  pontban idézett jogszabályi helyek, az árstabilitásnak, mint els dleges

célkit zésnek a rögzítése után kimondják, hogy „Az árstabilitási cél veszélyeztetése nélkül a 

KBER támogatja a Közösségen belüli általános gazdaságpolitikát azzal a céllal, hogy 

hozzájáruljon a 2. cikkben megállapított közösségi célkit zések megvalósításához.” A

megfogalmazásból világosan kit nik, hogy a Közösségen belüli általános gazdaságpolitika 

támogatása kiegészít  és alárendelt szerepet játszik, hiszen ez a kötelezettség csupán akkor áll 

fenn, ha nincs ellentétben az árstabilitásra irányuló els dleges célkit zéssel. Kiemelend

továbbá, hogy ez az el írás nem öncélú, hanem a általános közösségi célok megvalósítását kell 

szolgálnia448, amelyek közül „az inflációt nem gerjeszt  növekedés” követelménye teljes 

koherenciában van a KBER els dleges céljával. 

Az alapvet  probléma ezzel a célmeghatározással az, hogy a GMU maastrichti 

konstrukciójában a gazdaságpolitikai döntéshozatal a tagállamok hatáskörében maradt, mivel a 

Delors-jelentés és az azt követ  kormányközi konferencia is – ellentétben a W erner-bizottság 

elképzeléseivel - úgy vélte, hogy nincs szükség a legfontosabb gazdaságpolitikai döntések 

szupranacionális szintre emelésére, hanem elegend  a tagállami politikák koordinációja, illetve a 

költségvetési politika vonatkozásában néhány kötelez  és elvileg szankcionálható el írás. Így 

jöhetett létre az a helyzet, hogy nem beszélhetünk egy egységes közösségi gazdaságpolitikáról, 

amelyet a KBER támogatni tudna, amit Gál úgy jellemzett, hogy így az EKB „a történelem els

                                                          
446 Smits, i.m., 186.o. 
447 Lásd még a XV. fejezet 3.1. alpontját. 
448 Az EKSz. 2. cikke alapján ezek a következ k: a gazdasági tevékenységek harmonikus, kiegyensúlyozott és 
fenntartható fejl dése; a foglalkoztatottság és a szociális védelem magas szintje; a férfiak és a n k egyenl sége; a 
fenntartható és inflációt nem gerjeszt  növekedés; a gazdasági tevékenységek nagyfokú versenyképessége és 
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kormányzati felügyelet, illetve hozzárendelt gazdaságpolitika nélkül m köd  központi bankja 

lehet.”
449 Az EKB „magányosságából” fakadó kihívásokra és kockázatokra Delors is utalt egy 

el adásában.450 Bár kétségtelen, hogy ez a szituáció a KBER-nek nagyobb mozgásteret biztosít, 

mintha létezne és hatékonyan m ködne a Werner-jelentés által tervezett gazdaságpolitikai 

döntéshozó centrum.451

1.3. A szabad versenyen alapuló nyitott piacgazdaság elvének szerepe

„A KBER a szabad versenyen alapuló nyitott piacgazdaság elvével összhangban 

tevékenykedik, ezáltal el segítve az er források hatékony elosztását és tiszteletben 

tartva a 4. cikkben meghatározott alapelveket.”
452

A Szerz dés 98. cikke szó szerint ugyanezt mondja ki a tagállamok és a Közösség 

gazdaságpolitikai tevékenysége tekintetében is. A szabad versenyen alapuló nyitott piacgazdaság 

elve meghatározó jelent ség  a gazdasági integráció egésze szempontjából, hisz a közös piac 

megfelel  m ködése feltételezi ennek érvényesülését. A jogalkotók ezért tartották fontosnak ezt 

rögzíteni mind a GMU gazdasági, mind a monetáris pillérének alapnormái között, ideértve az 

EKSz. 4. cikkének rendelkezéseit is.453 A KBER-nek tehát feladatai ellátása során folyamatosan 

figyelembe kell vennie ezt az elvet.454

                                                                                                                                                                                          
konvergenciája; a környezet magas szint  védelme és javítása; az életszínvonal és életmin ség emelése; valamint a 
tagállamok közötti gazdasági és társadalmi kohézió és szolidaritás. 
449 Gál Péter, Az európai monetáris unió és az államok cselekvési szabadsága, In: A magyar gazdaság a változó 
világban, Szerk: Honvári János és Solt Katalin, Aula Kiadó, Budapest, 1999, 42.o. 
450 Delors, Jacques, The Economic and Monetary Union, Series of conferences in the United States 26 March – 4 
April 2001, www.notre-europe.asso.fr/fichiers/DiscoursVII01-en.pdf, 13-14.o. 
451 Smits ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy bár jogi értelemben ez a nagyobb játéktér valóban fennáll, gazdasági 
szempontból megnehezíti a KBER els dleges céljának elérését, mert a közös gazdaságpolitika hiánya miatt a 
monetáris politikai döntések országonként eltér  hatásokat eredményezhetnek. Smits, i.m., 187.o.  
452 EKSz. 105. cikk (1) bekezdés és az alapokmány 2. cikk 
453 Az EKSz. 4. cikkének elemzését lásd a VII. fejezet 1. pontjában. 
454 A szabad versenyen alapuló nyitott piacgazdaság elvéhez lásd még: Smits, i.m., 190-192.o.; Seidel, Martin, Legal 

aspects of European Economic and Monetary Union, Policy Paper B 23, Centre for European Integration Studies, 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn, 2002, www.zei.de/ download/zei_wp/B02-23.pdf, 14-15.o.; 
Pernice, Ingolf, Wirtschaftsverfassungsrechtliche Implikationen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, 

1998, www.rewi.hu-berlin/de/WHI/papers/stolle/stolle.pdf, 9-11.o.; valamint Thematt, Pieter ver Loren van, Some 

Propositions on the Legal Aspects of the Planned Economic and Monetary Union int its Political, Economic and 
Social Context before and after the Ratification of the Treaty of Maastricht, In: Snyder, Francis (editor), 
Constitutional Dimensions of European Economic Integration, Kluwer Law International, London, 1996, 5-7.o. 
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2. A KBER alapvet  feladatai

A KBER alapvet  feladatai a Szerz dés 105. cikkének (2) bekezdése alapján a következ k:

- a Közösség monetáris politikájának meghatározása és végrehajtása; 

- a devizam veletek végzése a 111. cikk rendelkezéseinek megfelel en;

- a tagállamok devizatartalékainak tartása és kezelése; 

- a fizetési rendszerek zavartalan m ködésének el mozdítása.  

2.1. A monetáris politikát érint  feladatkör

A KBER-nek a monetáris unióból következ  legfontosabb feladata a monetáris politika 

meghatározása és végrehajtása, amelyet a GMU harmadik szakaszának els  napjától kezd d en

lát el. A tagállamok így – a prudenciális szabályozás és felügyelet kivételével -  teljes mértékben 

lemondtak a monetáris szuverenitásukról455 és azt közösségi szintre ruházták át. A monetáris 

politika alakításának joga így – a kimaradási joggal vagy eltéréssel rendelkez  államokat 

kivéve456 – kizárólagos közösségi hatáskörbe került, amelyet a készül  alkotmánytervezet is 

egyértelm en meger sít.457

A tagállamoknak az érmekibocsátáson kívül semmilyen érdemi monetáris hatásköre nem 

maradt, s t ez utóbbi tevékenységet sem gyakorolhatják szabadon, mert a kibocsátható érmék 

mennyiségét - EKSz. 106. cikk (2) bekezdése alapján - az EKB hagyja jóvá. Továbbá ez a cikk 

felhatalmazza a Tanácsot, hogy az érmék címletére és m szaki el írásaira vonatkozóan 

harmonizációs intézkedéseket hozzon.458 Várnay is utal rá, hogy emiatt a tagállamoknál egy 

„meglehet sen kiürült jog marad”, hiszen a kibocsátható mennyiség tekintetében az EKB, míg a 

                                                          
455 A monetáris szuverenitás – Várnay nyomán – a következ  területeken történ  döntési szabadságot és jogot 
jelenti: a pénz megnevezése; a pénz kibocsátásának, illetve bevonásának rendezése; a pénz mennyiségének, illetve 
min ségének befolyásolásával összefügg  el írások; a fizetési-elszámolási rendszer szabályozása; a pénz más 
pénzekhez való viszonyának rendezése és végül a prudenciális szabályozás és felügyelet. Lásd részletesen: Várnay 
Ern , Az euró pénzrendszer, Az európai monetáris unió intézményi-jogi dimenziójáról, ELTE Jogi Továbbképz
Intézet, Budapest, 2000, 2-5.o. 
456 Lásd a VI. fejezet 4. pontját. 
457 Az alkotmánytervezet I-12. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy „Az Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a 

következ  területeken: […] c) monetáris politika azon tagállamok tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az 

euró; […]” 
458 A Tanács 1998. május 3-i 975/98/EK rendelete az euró forgalmi érmék címleteir l és technikai jellemz ir l (HL 
L 139., 1998.05.11., 6.o.) 
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m szaki jellemz kr l a Tanács dönt.459 A tagállamok ezért itt pusztán végrehajtási jelleg

tevékenységet látnak el. 

A Szerz dés maga nem részletezi a monetáris politika végrehajtásának mibenlétét, így az 

erre vonatkozó szabályokat az alapokmány IV. fejezete tartalmazza, amelynek értelmében az ún. 

monetáris politikai eszköztár az alábbiakból tev dik össze: az EKB és a nemzeti központi 

bankok

- számlát nyithatnak hitelintézeteknek, közigazgatási intézményeknek és más piaci 

szerepl knek;

- nyíltpiaci m veleteket hajthatnak végre; 

- hitelt nyújthatnak hitelintézeteknek és más piaci szerepl knek;460

- az EKB kötelez  tartalék elhelyezését írhatja el  a tagállami hitelintézetek számára 

az EKB-nál és a nemzeti központi bankokban lév  számláikon;461

- az EKB Kormányzótanácsa egyéb monetáris politikai eszközökr l is dönthet; 

- végül lehet ség van ún. küls  m veletekre is.462

A monetáris politika meghatározása és végrehajtása összefoglalóan tehát a fenti m veletek 

gyakorlását jelenti, amelynek részletes szabályairól 2000. augusztusában alkotott az EKB egy 

iránymutatást.463

2.2. A devizam veletekkel összefügg  feladatok

A KBER másik alapvet  feladata a devizam veletek végzése, amely lényegében a 

külföldi devizapiacokon történ  tranzakciókat, illetve intervenciókat jelenti, amelyek 

szükségesek lehetnek az árstabilitás eléréséhez, illetve meg rzéséhez.

                                                          
459 Várnay, i.m., 15.o. 
460 A közszféra monetáris finanszírozására vonatkozó tilalom figyelembevételével. Lásd az EKSz. 101. és az 
alapokmány 21. cikkét, valamint a dolgozat VII. fejezetének 3.2. alpontját. 
461 Ehhez lásd: a Tanács 1998. november 23-i 2531/98/EK rendeletét a kötelez  tartalékok Európai Központi Bank 
által történ  alkalmazásáról (HL L 318., 1998.11.27., 1.o.) és az EKB 1998. december 1-i EKB/98/15 (2818/98/EK) 
rendeletét a kötelez  tartalék képzésér l (HL L 356., 1998.12.30., 1.o.) 
462 Ennek keretében az EKB és a nemzeti központi bankok: - kapcsolatot létesíthetnek más államok bankjaival és 
pénzügyi szervezeteivel, és szükség szerint nemzetközi szervezetekkel; - azonnali és határid s ügylet keretében 
bármilyen devizaeszközt és nemesfémet vásárolhatnak és adhatnak el, valamint rendelkezhetnek ezen eszközökkel 
és kezelhetik azokat; - végül harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel bármilyen banki ügyletet 
lebonyolíthatnak, beleértve a hitelnyújtási és hitelfelvételi m velteket. (Alapokmány 23. cikk) 
463 Az EKB 2000. augusztus 31-i EKB/2000/7 iránymutatása az Euró-rendszer monetáris politikai eszközeir l és 
eljárásairól (HL L 310., 2000.12.11., 1.o.) A monetáris politikai eszköztárról b vebben lásd többek között : Smits, 
i.m., 223-296.o.; L rincné, i.m., 326-348.o.; Grauwe, Paul De, Economics of Monetary Union, Oxford University 
Press, New York, 2000,  177-193.o.; Horváth – Szalai, i.m., 66-75.o. 



103

A Szerz dés szerint a devizam veletek alkalmazása során a KBER-nek figyelembe kell 

venni az EKSz. 111. cikkében foglaltakat. Ez utóbbi cikk a Közösség harmadik államokkal 

szemben folytatott árfolyam-politikájára tartalmaz el írásokat, részletezve e körben a Bizottság, 

az EKB, a Parlament és az ECOFIN feladatait.464 Kiemelend , hogy az árfolyam-politika az 

egyetlen olyan terület a GMU-t érint en, ahol a Tanácsnak is jelent s szerepe van. Ez, illetve a 

KBER-nek a devizam veletekkel kapcsolatos tevékenysége képezi az alapját a Közösség küls

monetáris hatásköreinek, amellyel a dolgozat – tekintettel a téma összetettségére és a terjedelmi 

korlátokra – nem kíván részletesen foglalkozni, mindössze utalni kíván a vonatkozó 

szakirodalom egyes fontosabb m veire.465

2.3. A tagállami devizatartalékok tartása és kezelése

A következ  – szintén hagyományos központi banki – feladata a KBER-nek a tagállamok 

hivatalos devizatartalékainak tartása és kezelése, amely azonban a Szerz dés szerint nem érinti a 

devizában tartott technikai egyenlegeknek a tagállami kormányok által történ  tartását és 

kezelését.466 A monetáris unió természetes velejárója, hogy a hivatalos devizatartalékok kezelése 

is közössé váljon, amely nem mellékesen lehet vé teszi az el z  feladatkör hatékony ellátását is, 

megteremtve annak pénzügyi alapjait.  

Az alapokmány 30. cikke értelmében az eltéréssel nem rendelkez  tagállamok nemzeti 

központi bankjai 50 milliárd eurónak megfelel  összegben devizatartalékokat megtestesít

eszközökkel látják el az EKB-t.467 Az egyes nemzeti központi bankok hozzájárulásának mértékét 

az EKB jegyzett t kéjéb l való részesedésének aránya határozza meg. A nemzeti központi 

bankok így a hozzájárulásuk mértékével megegyez  követeléshez jutnak, amelynek 

denominációját és kamatozását a Kormányzótanács határozza meg.468 Várnay szerint ez úgy 

értékelhet , hogy a nemzeti központi bankok kötelez , lejárat nélküli betétet helyeznek el az 

                                                          
464 Ennek alapján a Tanács az EKB vagy a Bizottság ajánlása alapján hivatalos megállapodásokat köthet az ECU és 
a Közösségen kívüli valuták közötti árfolyamrendszerr l; valamint elfogadhatja, kiigazíthatja vagy megszüntetheti 
az ECU középárfolyamait az árfolyamrendszeren belül; illetve azon küls  valuták vonatkozásában, amelyek 
esetében nem létezik ilyen árfolyamrendszer, kialakíthatja az árfolyam-politika általános irányait. 
465 A GMU küls  viszonyaihoz lásd többek között: Smits, i.m., 365-455.o.; Rutsel Silvestre J., Martha, The fund 

agreement and the surrender of monetary sovereignty to the European Community, Common Market Law Review,
30, 1993, 749-786.o.; Rochére, Jacqueline Dutheil de la, EMU: Constitutional Aspects and External Representation, 
Yearbook of European Law, 19, 1999/2000, 427-446.o.; Zilioli, Chiara – Selmayr, Martin, The external relations of 

the euro area: legal aspects, Common Market Law Review, 36, 1999, 273-349.o. 
466 Ennek a kivételnek az indoka, hogy ezek az eszközök a kormányok számára egy bizonyos pénzügyi mozgásteret 
biztosítanak a napi tranzakciókban, amely szükséges lehet a hatékony kormányzati tevékenységhez. 
467 Az EKB részére átadott devizatartalékot megtestesít  eszközök nem állhatnak a tagállamok valutájából, euróból, 
IMF-tartalékpozícióból és SDR-b l.
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EKB-nál.469  Az EKB korlátlanul jogosult a részére átadott devizatartalékok tartására és 

kezelésére, továbbá arra is lehet sége van, hogy ezt meghaladó tartalékok átadására hívjon fel, 

ezt azonban  csak a Tanács által meghatározott kereteken belül teheti meg.470

 Felvet dik még a devizatartalékok tulajdonlásának kérdése is, amelynek kapcsán 

megállapítható, hogy a Szerz dés és az alapokmány is csak azok „tartásáról és kezelésér l”

beszél, ezért azok a tagállami jegybankok tulajdonában maradnak. A tulajdonosi jogok azonban 

jelent sen korlátozottak, mivel az EKB-nak átadott devizatartalékok felhasználásáról a közös 

európai jegybank dönthet471 és a tagállami nemzeti központi bankoknál maradt eszközök esetén 

is csorbulnak ezek a jogosítványok. Az alapokmány 31.2. cikke szerint ugyanis a nemzeti 

központi bankoknál maradó devizatartalékokkal végzend  valamennyi m velethez472 – egy 

meghatározott összeghatáron felül – meg kell szerezni az EKB jóváhagyását, annak érdekében, 

hogy az összhangban legyen a Közösség árfolyam- és monetáris politikájával. 

2.4. A fizetési rendszerek felügyelete

A KBER negyedik alapvet  feladataként a fizetési rendszerek zavartalan m ködésének

el mozdítását jelöli meg a Szerz dés, amely szintén bevett jegybanki feladatkör, illetve - Smits 

szavaival – az els dleges monetáris funkciók természetes velejárója.473 Az alapokmány 22. cikke 

felhatalmazza az EKB-t, hogy rendeletet alkosson a Közösségen belüli és a más államokkal 

szemben létez  fizetési rendszerek hatékony és megbízható m ködésének biztosítása érdekében. 

Az EKB mindezidáig nem élt ezzel a lehet séggel.

A GMU harmadik szakaszának kezdetét követ en azonban – 1999. január 4-én –

megkezdte m ködését a tagállamok közötti euróban végzett elszámolásokra szolgáló ún. 

TARGET474 rendszer, amely a tagállamokban m köd , valós idej  bruttó elszámolás alapján 

                                                                                                                                                                                          
468 Ehhez lásd még: Decision of the ECB of 18 December 2003 laying down the measures necessary for the 
contribution of the ECB’s reserves and provisions and for adjusting the national central banks’ claims equivalent to 
the transferred foreign reserve assets (ECB/2003/21, 2004/47/EC, HL L 9., 2004.01.15., 36.o.) 
469 Várnay, i.m., 28.o. 
470 Ehhez lásd: 1010/2000/EC Council Regulation of 8 May 2000 concerning further calls of foreign reserve assets 
by the European Central Bank (HL L 115., 2000.05.16., 2.o.) 
471 Lásd ehhez: az EKB 2000. február 3-i EKB/2000/1 iránymutatását az EKB devizatartalékokat megtestesít
eszközeinek nemzeti központi bankok általi kezelésér l, valamint az EKB devizatartalékokat megtestesít  eszközeit 
érint  m veletek jogi dokumentációjáról (HL L 207., 2000.08.17., 24.o.), valamint az ennek módosításáról szóló 
2001. június 21-i EKB/2001/5 iránymutatást (HL L 190., 2001.07.12., 26.o.) 
472 Továbbá - az EKSz. 105. cikk (3) bekezdése által említett - a tagállamoknak a devizában tartott technikai 
egyenlegeihez kapcsolódó m veleteihez. 
473 Smits, i.m., 202.o. 
474 A TARGET az alábbi angol kifejezés rövidítése: Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express 
Transfer system, vagyis transzeurópai automatizált valós idej  bruttó elszámolási rendszer. 
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üzemel  fizetési rendszerekb l, valamint az ezek között összeköttetést biztosító rendszerb l áll.  

A TARGET jogi kereteit két dokumentum rögzíti. Az egyik az ún. TARGET-r l szóló  

jegybanki megállapodás, amelyet egyrészt az EKB és a résztvev  nemzeti központi bankok, 

másrészt az euróövezeten kívül maradó tagállamok jegybankjai kötöttek. A másik jogi norma 

pedig – az alapokmányi felhatalmazás ellenére – nem rendeleti szinten született meg, hanem az 

EKB 2001. áprilisában egy iránymutatást hozott a TARGET további szabályozására.475

Az EKB Kormányzótanácsa 2002. október 24-én elfogadta az ún. TARGET 2 

létrehozásáról szóló stratégiát, amely többek között az EU b vítése tett szükségessé. Az új 

rendszer a tervek szerint az évtized második felében kezdi majd meg m ködését.476

3. A KBER és az EKB további feladatai

3.1. A bankjegy és érmekibocsátás szabályozása

A Szerz dés 106. cikkének (1) bekezdése szól a bankjegykibocsátásról: 

„A Közösségen belül kizárólag az EKB jogosult bankjegyek kibocsátásának az 

engedélyezésére. Ilyen bankjegyek kibocsátására az EKB és a nemzeti központi 

bankok jogosultak. Kizárólag az EKB és a nemzeti központi bankok által 

kibocsátott bankjegyek min sülnek törvényes fizet eszköznek a Közösségen belül.” 

A Szerz dés alapján tehát a GMU harmadik szakaszában résztvev  tagállamokban  az EKB 

kizárólagos hatáskörébe tartozik a bankjegykibocsátás engedélyezése, amelynek megtörténte 

után a tényleges bankjegykibocsátást vagy maga az EKB, vagy jellemz  módón a nemzeti 

központi bankok végzik el.477 Az eddigi gyakorlat szerint a bankjegykibocsátás jogával csupán 

az EKB élt. Ennek nem mond ellent az, hogy a bankjegyek forgalomba hozását és onnan történ

kivonását, valamint fizikai kezelését kizárólag a nemzeti központi bankok végzik. Erre utal az 

EKB-nak egy 2001-es, az euróbankjegyek kibocsátásáról szóló határozata is: 

„Az alapokmánynak az Euró-rendszer m veleteinek decentralizálása elvét 

megállapító 9.2. és 12.1. cikke alapján, a nemzetik központi bankok feladata 

                                                          
475 Az EKB 2001. április 26-i EKB/2001/3 iránymutatása a transzeurópai automatizált valós idej  bruttó elszámolási 
rendszerr l (HL L 140., 2001.05.24., 72.o.), valamint az ennek módosításáról szóló 2003. április 4-i EKB/2003/6 
iránymutatás (HL L 113., 2003.05.07., 10.o.) 
476 A TARGET-r l és a tervezett új generációjáról az EKB honlapján találhatók részletes információk. 
477 Kivétel ez alól, hogy az EKSz.-hez csatolt, Franciaországról szóló jegyz könyv értelmében Franciaország 
továbbra is rendelkezik a pénzkibocsátás el jogával a tengerentúli területein és kizárólagosan jogosult a CFP-frank 
paritásának meghatározására. 
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valamennyi euróbankjegy forgalomba hozatala és forgalomból történ  kivonása, 

beleértve az EKB által kibocsátott bankjegyeket is. A decentralizálás elvével 

összhangban az euróbankjegyek fizikai kezelését is a nemzeti központi bankok 

végzik.”
478

 Ez utóbbi megoldást és gyakorlatot élesen kritizálja Heinsohn és Steiger, akik szerint ez is arra 

bizonyíték, hogy az EKB csupán egy „jegybanki torzó”, mivel nem maga végzi a 

bankjegykibocsátást.479 A szerz k azonban figyelmen kívül hagyják az említett érveket. A fenti 

szerz dési hely eleget tett a törvényes fizet eszközzé nyilvánítás igényének is. Ezt meger sítette 

a Tanácsnak az euró bevezetésér l szóló 974/98/EK rendeletének480 10. cikke is, amely 

kimondja, hogy 2002. január 1-ét l az EKB és a résztvev  tagállamok központi bankjai 

forgalomba hozzák az euróban denominált bankjegyeket és – az átmeneti id szakot követ en - 

kizárólag ezek rendelkeznek törvényes fizet eszköz min séggel a tagállamokban.481

Az érmekibocsátást a 106. cikk (2) bekezdése szabályozza: 

„A tagállamok pénzérméket bocsáthatnak ki az EKB által jóváhagyott 

mennyiségben. A Tanács a 252. cikkben megállapított eljárásnak megfelel en és az 

EKB-val való konzultációt követ en intézkedéseket fogadhat el, hogy a Közösségen 

belüli zavartalan forgalomhoz szükséges mértékben harmonizálják minden 

forgalomba hozatalra szánt pénzérme címletét és m szaki el írásait.”

Mint arra már korábban utaltam482, ez a tagállami felhatalmazás pusztán végrehajtási jelleg ,

hiszen a kibocsátható pénzmennyiség tekintetében az EKB483, míg a m szaki jellemz kr l a 

Tanács dönt.484

                                                          
478 Az EKB 2001. december 6-1 2001/913/EK (EKB/2001/15) határozata az euróbankjegyek kibocsátásól (HL L 
337., 2001.12.20., 52.o.), lásd a preambulum (8) bekezdését. 
479 Heinsohn, Gunnar – Steiger, Otto, The European Central Bank and the Eurosystem: An analysis of the Missing 

Central Monetary Institution in European Monetary Union, ZEI Working Paper B 09, 2003, www.zei.de, 18-22.o. 
480 A Tanács 1998. május 3-i 974/98/EK rendelete az euró bevezetésér l (HL L 139., 1998.05.11., 1.o.) 
481 A GMU-n belüli bankjegykibocsátáshoz lásd még: Seidel, Martin, Konstitutionelle Schwächen der 

Währungsunion, Europarecht, November-Dezember/2000, 867-872.o. 
482 Lásd e fejezet 1.2.1. alpontját. 
483 Az EKB ezen hatáskörét az alábbi jogszabályokban gyakorolta: Decision of the ECB of 23 Decemeber 1999 on 
the approval of the volume of coin issuance in 2000 (EKB/1999/11, HL L 4., 2000.01.07., 18.o.); Decision of the 
ECB of 14 Decemeber 2000 on the approval of the volume of coin issuance in 2001 (EKB/2000/17, HL L 336., 
2000.12.30., 118.o.); Decision of the ECB of 20 Decemeber 2001 on the approval of the volume of coin issuance in 
2002 (EKB/2001/19, HL L 344., 2001.12.28., 89.o.); Decision of the ECB of 19 Decemeber 2002 on the approval of 
the volume of coin issuance in 2003 (EKB/2002/12, HL L 258., 2002.12.31.); Decision of the ECB of 28 November 
2003 on the approval of the volume of coin issuance in 2004 (EKB/2003/15, HL L 324., 2003.12.11.) 
484 A Tanács 1998. május 3-i 975/98/EK rendelete az euró forgalmi érmék címleteir l és technikai jellemz ir l (HL 
L 139., 1998.05.11., 6.o.) 
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3.2. Az EKB konzultatív és véleményez  funkciója

Az EKB jogalkotásban játszott konzultatív funkciója - az EMI hasonló feladatával 

megegyez en485 – kétirányú. Egyrészt fennáll a közösségi jogalkotási folyamatban, amely 

alapján az EKB-val konzultálni kell a hatáskörébe tartozó valamennyi közösségi jogi aktusra 

irányuló javaslattal kapcsolatban.486 Ez az el írás teljes mértékben érvényesül a gyakorlatban, 

mivel a közösségi jogalkotó szervek minden releváns esetben kikérik és többnyire figyelembe is 

veszik az EKB véleményét.487

A konzultatív funkció másik iránya a nemzeti jogalkotó szervek felé hoz létre 

kötelezettséget, amelynek részletes szabályairól a Tanács 1998. júniusában hozott határozatot.488

A határozat 2. cikke – a Szerz déssel összhangban - kimondja, hogy a tagállamok hatóságainak 

minden olyan jogszabálytervezetr l konzultálniuk kell az EKB-val, amely annak hatáskörébe 

tartozik. Szintén a 2. cikk ad egy hangsúlyozottan nem taxatív felsorolást ezen területekr l489,

amely értelemszer en b vebb, mint az EMI esetében volt. A határozat - amely az Egyesült 

Királyságot leszámítva az EK valamennyi tagállamában alkalmazandó – lehet vé teszi a 

tagállami hatóságok számára, hogy f szabályként egy hónapnál nem rövidebb határid t

szabjanak az EKB-nak véleménye közlésére. A tagállamoknak pedig biztosítaniuk kell, hogy a 

jogalkotási folyamat azon szakaszában konzultálnak az EKB-val, amely lehet vé teszi 

véleményének figyelembe vételét. Az elmúlt években ennek a konzultációs formának is kialakult 

a maga gyakorlata.490

A Szerz dés 105. cikkének (4) bekezdése biztosítja az EKB számára a fentiek mellett a 

saját kezdeményezésre történ  véleményezési, illetve tanácsadási jogot is: „Az EKB a 

hatáskörébe tartozó területeken véleményt terjeszthet a megfelel  közösségi intézmények és 

szervek, illetve a nemzeti hatóságok felé.” 

                                                          
485 Lásd a VII. fejezet 3.3.3. alpontját. 
486 EKSz. 105. cikk (4) bekezdés  
487 Lásd például: az EKB 2003. szeptember 19-i az EU Tanácsának kérésére adott véleményét az európai alkotmány 
létrehozásáról szóló szerz dés tervezetéhez (HL C 229., 2003.09.25., 7.o.) 
488 A Tanács 1998. június 29-i 98/415/EK határozata a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a 
jogszabálytervezetekr l történ  konzultációjáról (HL L 189., 1998.07.03., 42.o.) 
489 Ide tartoznak különösen: a valutaügyek; a fizet eszközök; a nemzeti központi bankok; a monetáris, pénzügyi, 
banki, fizetési rendszerrel és fizetési mérleggel kapcsolatos statisztikák gy jtése, összeállítása és szétosztása; a 
fizetési és elszámolási rendszerek; a pénzintézetekre vonatkozó szabályok, amennyiben azok lényegesen 
befolyásolják a pénzintézetek és pénzpiacok stabilitását; végül az eltéréssel rendelkez  tagállamok esetében a 
monetáris politika eszközei. 
490 Ilyen véleményre lásd például: az EKB 2004. január 20-i a Finn Parlament gazdasági bizottságának kérésére 
adott véleményét a „Suomen Pankki” törvényr l és más vonatkozó jogszabályokról (CON/2004/1) vagy az EKB 
2003. június 20-i a svéd pénzügyminisztérium kérésére adott véleményét a svéd banki és pénzügyi jog tervezett 
törvényhozási reformjáról (CON/2003/10). 
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3.3. Hozzájárulás a prudenciális felügyelethez 

A Szerz dés szerint a KBER támogatja a hatáskörrel rendelkez  hatóságokat a 

hitelintézetek prudenciális felügyeletére és a pénzügyi rendszer stabilitására vonatkozó politikák 

zavartalan megvalósításában.491 Várnay szerint e rendelkezésnek két gyakorlati következménye 

van. Egyrészt szükségessé teszi a KBER részér l a tagállami felügyeleti szervek egymás közötti, 

valamint a KBER-rel szemben fennálló együttm ködésének el segítését. Másrészt igényli a 

KBER és a felügyeleti szervek közötti – a bizalmas információkra is kiterjed  – 

információáramlást.492

Az EKSz. 105. cikkének (6) bekezdése nyitva hagyja annak lehet ségét, hogy az EKB a 

jelenlegi tanácsadó és konzultatív szerepét l eltér en493 valódi hatáskört kapjon ezen a területen: 

„A Tanács[…]határozatával külön feladatokat bízhat az EKB-ra a hitelintézetek és – a 

biztosítóintézetek kivételével – az egyéb pénzügyi szervezetek prudenciális felügyeletére 

vonatkozó politikákkal kapcsolatban.”  Ezzel a megoldással a Szerz dés lehet vé teszi, hogy a 

kés bbiekben az EKB kapjon feladatokat ezen a téren. Ennek szükségességér l azonban a 

szakirodalomban er sen megoszlanak a vélemények, tekintettel arra, hogy az EU különböz

nemzeti bankjait illet en sincs egységes szabályozás.494 Az utóbbi években ezért az a 

meggy z dés látszott uralkodóvá válni, hogy erre nincs is szükség. Emellett érvel Padoa-

Schioppa, aki szerint b ven elegend  a nemzeti bankfelügyeleti szervek közötti együttm ködés 

er sítése.495 Hasonló következtetésre jutott még – mások mellett - Hadjiemmanuil is.496 Ennek 

megfelel en jelenleg létezik egy intézményes együttm ködés, amely kiterjed az EKB-ra, a 

tagállami központi bankokra és a nemzeti bankfelügyeleti szervekre.497

                                                          

495 Lásd Tommaso Padoa-Schippa 1999. február 24-én, Londonban tartott „A GMU és a bankfelügyelet” cím
el adását, különösen annak VI. részét., www.ecb.int

491 EKSZ. 105. cikk (5) bekezdés 
492 Várnay, i.m., 25-27.o. 
493 Alapokmány 25.1. cikk. 
494 Várnay kiemeli, hogy az egykori tizenöt tagú Közösségben hat jegybank hatásköre nem terjedt ki a prudenciális 
felügyeletre. Várnay, i.m., 25.o. 

496 Hadjiemmanuil, Christos, The European Central Bank and banking supervision, Essays in International Financial 
& Economic Law, No. 3, September 1996, http:/iibf.law.smu/edu/hadji.pdf, 39.o. 
497 Lásd ehhez az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-i 2002/87/EK irányelvét a pénzügyi 
konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészít  felügyeletér l
[… ], 12. cikk (HL L 35., 2003.02.11.1.o.) 
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3.4. Statisztikai feladatok

Az utolsó nagyobb feladatkör a statisztikai adatok összegy jtése terén emelhet  ki, 

amelynek jelent sége abban áll, hogy a Közösség gazdasági folyamataira vonatkozó hiteles 

adatok nélkül a KBER nem tudna eleget tenni a monetáris politika meghatározásában és 

végrehajtásában megnyilvánuló feladatának. Ennek érdekében az EKB a nemzeti központi 

bankok közrem ködésével köteles gondoskodni a KBER feladatai megvalósításához szükséges 

statisztikai adatokról, amelyeket vagy a hatáskörrel rendelkez  nemzeti hatóságoktól vagy 

közvetlenül a gazdasági szerepl kt l szerezhet be.498 Mint arra az alapokmány 5.2. cikke is utal, 

a statisztikai adatgy jtést f szabályként a nemzeti központi bankok látják el. Az EKB 

tevékenysége e vonatkozásban leginkább a statisztikai adatok gy jtésére, összeállítására és 

terjesztésére vonatkozó jogi normák és a gyakorlat harmonizálására terjed ki499, valamint arra, 

hogy ennek értekében együttm ködjön a közösségi intézményekkel és szervekkel,500 a tagállami 

hatóságokkal, illetve harmadik országok hatóságaival és nemzetközi szervezetekkel. 

Az alapokmány 5.4. cikke a Tanácsot hatalmazta fel, hogy jogszabályt alkosson az 

adatszolgáltatási kötelezettség alapvet  rendelkezéseir l, különös tekintettel az ilyen 

kötelezettséggel terhelt természetes és jogi személyek körére, a titoktartási szabályokra, valamint 

a végrehajtásra vonatkozó rendelkezésekre. A Tanács ennek alapján alkotta meg 1998. 

novemberében a vonatkozó rendeletét501, amely rendezi ezeket a kérdéseket. A rendelet 

meghatározza az adatszolgáltatói kört képez  adatszolgáltatókat, valamint a kötelezettség 

részletes szabályait, amelynek fontos alapelve, hogy a tagállamok maguk szervezik meg a 

statisztikai adatszolgáltatást és teljes kör en kötelesek együttm ködni a KBER-rel. Figyelemre 

méltó még, hogy EKB-t ellen rzési és szankcionálási joggal is felruházta a jogszabály.502

                                                          
498 Alapokmány 5.1. cikk 
499 Az EKB e körben hozott jogi normái közül kiemelend ek a követez k: az EKB 2001. november 22-i 
EKB/2001/13 rendelete a monetáris pénzügyi intézmények ágazati összevont mérlegér l (HL L 333., 2001.12.17., 
31.o.); és a Regulation (EC) No 63/2002 of the ECB of 20 December 2001 concerning statistics on interest rates 
applied by monetary financial institutions to depostis and loans vis-á-vis households and non-financial corporations 
(ECB/2001/18, HL L 10., 2002.01.12., 9.o.)  
500 Itt els sorban az EK Statisztikai Hivatalára, a Bizottságon belül m köd  a Eurostat-ra és a dolgozat VII. 
fejezetének 2.2. alpontjában tárgyalt monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottságra 
kell gondolni. 
501 A Tanács 1998. november 23-i 2533/98/EK rendelete az Európai Központi Bank által végzett statisztikai 
adatgy jtésr l (HL L 318., 1998.11.27., 8.o.) 
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IX. fejezet: A KBER kétszint  szervezeti felépítése, az EKB és a tagállam i 

jegybankok viszonya 

1. Elméleti alapvetés

Az 1989-es Delors-jelentés nem tartalmazott javaslatokat a felállítandó új közösségi 

szint  monetáris intézmény szervezeti felépítésére és bels  struktúrájára vonatkozóan.503 A 

GMU létrehozásához szükséges közösségi jogi hátteret kidolgozó kormányközi konferencia így 

alapvet en két modell közül választhatott. Az egyik alapján egy teljesen centralizált rendszert 

kellett volna létrehozni, amelyben a létez  nemzeti központi bankok gyakorlatilag megsz ntek

volna és feladataikat teljes mértékben az új európai jegybank vette volna át. Ez a megoldás els

látásra inkább az unitárius államok esetén t nik kézenfekv nek, azonban a gyakorlat azt mutatja, 

hogy számos föderális berendezkedés  tagállamban is tisztán egységes jegybankrendszer 

m ködik.504 Ez utóbbi jelenséget Zilioli és Selmayr azzal magyarázza, hogy a jegybanki 

feladatok ellátása – mindenekel tt a monetáris politika alakítása – egységes döntéshozatalt és 

végrehajtást követel meg.505

A fenti érvelés elméletileg megállta volna a helyét a létrehozandó KBER esetében is. Az 

EUSz. kidolgozói mégsem ezt a megoldást választották. Nem lehetett ugyanis figyelmen kívül 

hagyni azt a tényt, hogy az EU még szövetségi államnak sem tekinthet , ezért a tagállami 

jegybankok felszámolása és egy teljesen egységes közösségi központi bank létrehozása nem lett 

volna elfogadható a tagállamok számára. Így született meg a KBER – alábbiakban ismertetend  - 

kétszint  szervezeti felépítése. Miel tt azonban erre rátérnénk, fontos, hogy röviden áttekintsük, 

milyen – számításba vehet  és esetleg követhet  - példák álltak a közösségi jogalkotók el tt. 

Ezen belül mindenekel tt az amerikai és a német megoldás érdemel figyelmet. 

                                                                                                                                                                                          
502 Ennek részletszabályait lásd a rendelet 6. és 7. cikkében. 
503 Leszámítva azt, hogy a jelentés végig KBER-r l beszél, vagyis nem egy egyedüli európai jegybankról, amely 
végül is megadta az alaphangot a kés bbi vitákhoz.  
504 Pl. Ausztriában vagy Belgiumban. 
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2. A Fed és a Bundesbank esete

2.1. A Fed létrejötte

Az Egyesül Államok központi jegybankrendszerét, a Federal Reserve System-et (a 

továbbiakban: Fed) 1913-ban hozták létre azzal a céllal, hogy m ködjön egy egész USA-ra 

kiterjed  központi bankrendszer. Érdekes módon a dollár, mint közös pénz már 1792-ben 

bevezetésre került, amely így több mint egy évszázadon keresztül valódi központi monetáris 

hatóság nélkül létezett.506 Dezséri és Rácz kiemelik, hogy a Fed létrehozását mindenekel tt az 

tette szükségessé, hogy a forgalomban lév  fizet eszközökkel kapcsolatban jelent s

megosztottság és átláthatatlanság uralkodott, a monetáris politikát pedig az egyes államok 

érdekei vezérelték.507

A Fed létrejöttével egy decentralizált központi bankrendszer kezdte meg a m ködését.

Ennek keretében a Washingtonban m köd  Kormányzótanács mellett jelenleg tizenkét ún. 

kerületi Fed létezik.508 Ezeket a kerületeket a Fed Kormányzótanácsa hozhatja létre, illetve 

változtathatja meg a hozzájuk tartozó – a tagállami határokat gyakran nem követ  - területet.509

1935-ig még ezek a kerületi jegybankok hozták az alapvet  monetáris döntéseket, azonban 

ekkortól megkezdte m ködését az ún. Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság510, amely a Fed 

Kormányzótanácsával együtt a legf bb döntéshozó fórummá vált.511 A két jegybankrendszer 

közti egyes f bb eltéréseket a dolgozatban a KBER-re és az EKB-ra vonatkozó szabályozás 

elemzése kapcsán fogom jelezni. A két szisztéma összevetése alapján mindazonáltal 

megállapítható, hogy bár jelent s eltérések figyelhet ek meg a két központi bankrendszer között, 

                                                                                                                                                                                          
505 Zilioli, Chiara – Selmayr, Martin, The European Central Bank, its System and its Law, Yearbook of European 
Law, 19, 1999/2000, 347-426.o. 
506 A dollár bevezetéséhez kapcsolódott, hogy 1791-ben megalapították az ún. „First Bank of the United States”-t,
majd 1816-ban a „Second Bank of the United States”-t Ezt követte 1863 és 1913 között az ún. „nemzeti banki 

id szak”, amely alatt a szövetségi kormány által létrehozott kvázi jegybankok voltak felhatalmazva 
bankjegykibocsátásra. Ezek azonban nem voltak mai értelemben központi banknak tekinthet k és nem is 
képezhették alapját egy ilyen létrehozásának. Ehhez lásd még: De Nederlandsche Bank, A comparative study of the 

Federal Reserve System and the ESCB as monetary policy institutions, Quarterly Bulletin, March 2001, 
www.dnb.nl/publicaties/pdf/kwbmrt01_uk.pdf, 56.o. 
507 Dezséri Kálmán – Rácz Margit, Az euró és a dollár, Európa Fórum, 2001/2, 16.o. 
508 A tizenkét Fed kerület központjai a következ k: Boston, New York, Philadelphia, Cleveland, Richmond, Atlanta, 
Chicago, St Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas, San Francisco. 
509 Lásd: Federal Reserve Act, 2. szakasz 
510 Angolul: Federal Open Market Committee 
511 A Fed történetéhez lásd még: Amtenbrink, Fabian, The Democratic Accountability of Central Banks, A 

Comparative Study of the European Central Bank, Hart Publishing, Oxford and Portland, 1999, 138-145.o.; 
Ruckriegel, Karlheinz – Seitz, Franz, The Eurosystem and the Federal Reserve System Compared: Facts and 

Challenges, ZEI Working Paper B 02, 2002, www.zei.de, 3-4-o.; valamint Heinsohn – Steiger, i.m., 9-10.o. 
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abban mindenképpen megegyeznek, hogy egy kétszint , decentralizált struktúrát testesítenek 

meg.512

2.2. A német Bundesbank példája

Az 1957-ben létrehozott német szövetségi jegybankra vonatkozó szabályozás – a Fed-hez 

hasonlóan – szintén nagymértékben inspirálta a GMU-ra vonatkozó közösségi joganyag 

kidolgozóit. Tagadhatatlan, hogy az árstabilitást minden más fölé helyez  célkit zés és ezzel 

összefüggésben a jegybanki függetlenség szabályozása német mintára született meg.513

A szervezeti felépítés terén azonban nem ilyen egyértelm  a helyzet. Az 1957-ben 

megszületett Bundesbankról szóló német törvény514 eredeti 1. cikke szerint a Bundesbank az ún. 

tartományi központi bankok egyesülése által jött létre. Korábban kilenc ilyen ún. tartományi 

jegybank m ködött. Ez a cikk a kés bbiekben hatályon kívül helyezésre került és napjainkban a 

tartományi jegybankok csupán a Bundesbank regionális hivatalaiként m ködnek.515 Emiatt Ziloli 

és Selmayr is úgy véli, hogy jogi szemszögb l a Bundesbank felépítése – a közvélekedéssel 

szemben - alapvet en unitárius jelleg .516 Ezért nem is lehetett e vonatkozásban követend  példa 

a KBER szervezeti szabályozásának kidolgozásánál.517

3. A maastrichti megoldás

Mint arra már utaltam, az EUSz. kidolgozói a KBER szervezetének létrehozásánál jórészt 

az amerikai mintát követték, amely egy olyan decentralizált központi bankrendszert 

eredményezett, amelyben a tagállami központi bankok továbbra is megmaradtak, azonban 

integrálták ket a KBER-be. A Szerz dés 107. cikk (1) bekezdése, valamint az alapokmány 1. 

cikke alapján a KBER az EKB-ból és a tagállamok nemzeti központi bankjaiból áll.518

                                                          
512 Dezséri és Rácz szerint – a Fed és a KBER esetén is - els sorban a földrajzi terület nagysága miatt keletkez
gazdasági kihívásoknak csak egy decentralizált központi bankrendszer képes igazán megfelelni. Lásd: Dezséri – 
Rácz, i.m., 17-18.o. 
513 Lásd ehhez: Pipkorn, Jörn, Legal arrangements in the treaty of Maastricht for the effectiveness of the Economic 
and Monetary Union, Common Market Law Review, 31, 1994, 281.o. 
514 Gesetz über die Deutsche Bundesbank, (Bundesgesetzblatt I, s. 1782) 
515 Lásd a törvény 8-9. cikkeit. 
516 Zilioli – Selmayr, i.m., 350.o., és a 296. lábjegyzet 
517 Lásd még ehhez:  Seidel, Martin, Legal aspects of European Economic and Monetary Union, Policy Paper B 23,
Centre for European Integration Studies, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn, 2002, 
www.zei.de/download/zei_wp/B02-23.pdf, 35-39.o. 
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Ezzel a megoldással a KBER egy kétszint  szervezetként jött létre, amelyben van egy 

nemzeti központi banki szint és az EKB által megtestesített szint. Az eldöntend  kérdés az volt, 

hogyan alakul a hatásköri megosztás a KBER-n belül, az EKB és nemzeti központi bankok 

között. Zilioli és Selmayr kifejtik, hogy az erre irányuló tárgyalásokon két változat merült fel. Az 

egyik szerint a KBER-t is fel kellett volna ruházni jogi személyiséggel, valamint saját 

döntéshozó szervekkel. Ebben a modellben az EKB és a tagállami jegybankok a KBER-re bízott 

feladatok teljesítésének két alternatív és egyenl  szintjét jelentették volna, amely hasonlított 

volna a föderális államokban megszokott hatásköri megosztáshoz. Ezzel szemben a többséget 

kapott elképzelés egyértelm  hierarchiát kívánt létrehozni az EKB és a nemzeti központi bankok 

között azzal, hogy a KBER ne kapjon se jogi személyiséget, se önálló döntéshozó szerveket.519

A Szerz dés ennek megfelel en – a KBER-rel szemben - csak az EKB-t ruházta fel jogi 

személyiséggel, továbbá kimondta, hogy a KBER-t az EKB döntéshozó szervei, a 

Kormányzótanács és az Igazgatóság irányítják.520 Ennek köszönhet en az EKB került a rendszer 

centrumába, amelyet – többek között - az is bizonyít, hogy központi szerepet játszik a vonatkozó 

közösségi jog kikényszerítésében is. Ez utóbbi keretében a Szerz dés ugyanolyan jogokkal 

ruházta fel, mint amilyenekkel a Bizottság rendelkezik a tagállamok elleni eljárásban. Az 

alapokmány 35.6. cikke alapján: 

„[…]Ha az EKB megítélése szerint valamely nemzeti központi bank az ezen 

alapokmányból ered  valamely kötelezettségét nem teljesítette, az ügyr l

indokolással ellátott véleményt ad, miután az érintett nemzeti központi banknak 

lehet séget biztosított észrevételei megtételére. Ha az érintett nemzeti központi bank 

az EKB által meghatározott határid n belül nem tesz eleget a véleményben 

foglaltaknak, az EKB a Bírósághoz fordulhat.” 

Az EKB és a nemzeti központi bankok bírósági felülvizsgálatainak kérdésére a dolgozat kés bbi

részében még részletesebben visszatérek.521

Az EKB központi szerepével kapcsolatban a szakirodalomban eléggé megoszlanak a 

vélemények. Az értelmezési skála egyik végén találjuk Ziliolit és Selmayr-t, akik szerint az 

EKB-nak a KBER-n belüli jogi pozíciója, beleértve a végrehajtással összefügg  kérdéseket is,522

megalapozza azt az álláspontot, hogy a nemzeti központi bankok jogilag alárendeltek az EKB-

                                                                                                                                                                                          
518 Luxemburg esetében központi banknak ismerték el a Luxemburgi Monetáris Intézetet, amely a harmadik szakasz 
kezdetére formálisan is átalakult központi bankká. 
519 Zilioli – Selmayr, i.m., 358.o. 
520 EKSz. 107. cikk (2)-(3) bekezdés 
521 Lásd a XV. fejezet 3. pontját. 
522 Ehhez lásd a XII. fejezetet. 
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nak és döntéshozó szerveinek. Emiatt véleményük szerint a KBER szervezeti felépítésére nem 

alkalmazható a föderális jelz , hanem egyfajta döntési centralizmus jellemz , amelyben jogilag 

az EKB irányítja a KBER-t.523 Találkozhatunk azonban olyan felfogással is, amely – más 

irányból közelítve a kérdést - ezt némileg eltér en látja. Heinsohn és Steiger a fentiekkel 

szemben például úgy vélik, hogy az EUSz. vonatkozó rendelkezései és az alapokmány a nemzeti 

központi bankok monopol helyzetét alapozták meg a pénzkibocsátásban az EKB-val szemben. 

Bírálják emellett azt is, hogy az EKB-nak nincs ún. végs  hitelez i funkciója. Ezek miatt úgy 

vélik, hogy az EKB nem emlékeztet egy valódi központi monetáris hatóságra, hanem csak egy 

„jegybanki torzónak” tekinthet .524

Annak eldöntéséhez, hogy a két álláspont közül melyik írja le pontosabban a tényleges 

helyzetet, szükséges vizsgálat tárgyává tenni az egyes nemzeti központi bankok KBER-n belüli 

helyzetét és jogállását, amelynek elvégzése után talán közelebb kerülünk a kérdés 

megválaszolásához. 

4. A tagállami jegybankok szerepe és jogi helyzete a KBER-ben

A nemzeti központi bankok egyik alapvet  funkciója, hogy kizárólag k jegyezhetik és 

birtokolhatják az EKB 5 milliárd eurós alapt kéjét.525 Ebb l fakadóan az EKB részvényesei a 

tagállami jegybankok. Ennek azonban csak annyiban van jelent sége, hogy t kejegyzésük

arányában kerül köztük felosztásra a nemzeti központi bankoknál felhalmozódó monetáris 

jövedelem összege, valamint az EKB keletkez  nettó nyereségének maradványa, illetve az 

esetleges  veszteség ilyen arányban írható jóvá a monetáris jövedelemb l.526 Egyéb tekintetben 

az EKB t kerészek tulajdonlása nem jár együtt azzal, hogy a nemzeti központi bankok 

gyakorolhatnák az általános részvényesi jogokat, beleértve az ellen rzési jogkört is. Az EKB 

részvényesei ugyanis nem dönthetnek például a vezet  tisztségvisel k – köztük az elnök – 

kinevezésér l, ahogy nem k határozzák meg az Igazgatóságba kerül  személyeket sem.527 Az 

alapokmány 28.4. cikke pedig kifejezetten megtiltja a nemzeti központi bankok EKB-n belüli 

                                                          
523 Zilioli – Selmayr, i.m., 360-365.o. 
524 Heinsohn – Steiger, i.m., 12-37.o.  
525 Az EKB t kéjének és annak jegyzésére vonatkozó szabályokról lásd: az alapokmány 28. és 29. cikkét; valamint: 
Decision of the ECB of 9 June 1998 laying down the measures necessery for the paying-up of the capital of the ECB 
(ECB/1998/2, HL L 8., 1999.01.14., 33.o.); Decision of the ECB of 1 December 1998 on the national central banks” 
percentage shares in the key for the capital of the ECB (ECB/1998/13, HL L 125., 1999.05.19. 33.o.); Decion of the 
ECB of 1 December 1998 laying down the measures necessery for the paying-up of the capital of the ECB by the 
non-participating national central banks (ECB/1998/14, HL L 110., 1999.04.28., 33.o.) 
526 Alapokmány 32. és 33. cikk 
527 Ennek részletes szabályairól lásd e fejezet 3. pontját. 
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részesedésének átruházását, zálogjoggal megterhelését és lefoglalását. Megállapítható tehát, 

hogy hiába jegyezhetik és birtokolhatják a nemzeti jegybankok az EKB alapt kéjét, ennek – a 

fentieket leszámítva - semmilyen gyakorlati jelent sége nincs.528

A t kejegyzési szabályok tehát nem visznek közelebb a kérdés megválaszolásához. 

Célravezet bb lehet, ha számba vesszük, hogy milyen érvek szólnak az EKB centrális szerepe 

mellett és emellett milyen funkciói vannak a tagállami jegybankoknak. A jogi alá-

fölérendeltségre számos bizonyítékot találhatunk. Az egyik ezek közül az alapokmány 14.3. 

cikke, amely kimondja, hogy  

„A nemzeti központi bankok a KBER szerves részét képezik és az EKB 

iránymutatásainak és utasításainak megfelel en tevékenykednek. A 

Kormányzótanács megteszi az EKB iránymutatásai és utasításai betartásának 

biztosításához szükséges lépéseket, és ehhez megköveteli a szükséges információk 

rendelkezésre bocsátását.”

Ezt támasztja alá az a már említett rendelkezés is, amely szerint az EKB hasonló jogokkal bír a 

nemzeti jegybankokkal szemben a közösségi jog kikényszerítésében, mint a Bizottság a 

tagállamok elleni eljárás során. Az EKB egyik f  döntéshozó szervének, a – következ  pontban 

tárgyalt - Igazgatóságnak az összetételére és tevékenységére sincs formális befolyásuk a 

tagállami központi bankoknak.529 Kiemelend  még a jogi konvergencia-kötelezettség530,

amellyel – Zilioli és Selmayr szerint – els  alkalommal történt meg, hogy a közösségi jog 

határozza meg egy formálisan nemzeti hatóság alapvet  szervezeti szabályait.531

 A fentieken túl azonban számos körülmény azt igazolja, hogy a nemzeti központi bankok 

az EKB-nak való jogi alárendeltségük mellett, illetve ellenére fontos szerepet játszanak a KBER 

m ködésében, valamint nagyobb befolyásuk és jelent ségük van, mint megfelel iknek más 

kétszint  jegybankrendszerekben. Ennek egyik legfontosabb bizonyítéka, hogy az EKB f

döntéshozó szervében, a Kormányzótanácsban jelent s többségben vannak a tagállami 

jegybankok kormányzói az Igazgatóság tagjaival szemben.532 Ez – mint arra Eijffinger is utal – 

egy meglehet sen decentralizált szavazási rendszert eredményezett, különös tekintettel az egy 

                                                          
528 A Fed-bankok alapt kéjét az egyes kerületekben m köd  magánjogilag szervezett tagbankok jegyzik és 
hasonlóan a KBER-hez, k sem gyakorolhatják a klasszikus részvényesi jogokat. Lásd még a Federal Reserve Act 
221. cikkét. 
529 Leszámítva, hogy konzultálni kell a tagok kinevezésér l az EKB Kormányzótanácsával. 
530 Lásd a VI. fejezet 4.2. alpontját. 
531 Zilioli – Selmayr, i.m., 371.o. 
532 Jelenleg az EKB Kormányzótanácsának 18 tagja van, amelyb l 6 f  az igazgatósági tagok száma és 12 a nemzeti 
jegybankok elnökeié. B vebben lásd a következ  pontot. 
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tag-egy szavazat elvének érvényesülésére.533 A Kormányzótanács összetétele elvileg magában 

hordozza a nemzeti érdekek el térbe kerülésének veszélyét, mégis több tényez  ez ellen hat. 

Wellink szerint els sorban az, hogy a tagállami jegybankok kormányzói - az eddigi tapasztalatok 

alapján - nem tekintik magukat országuk képvisel jének, továbbá „túl sokan” is vannak a 

Kormányzótanácson belüli hatékony érdekérvényesítéshez.534 Ezt az álláspontot támasztja alá a 

Kormányzótanács Magatartási Kódexe is, amely kimondja: „A Kormányzótanács tagjainak az 

euróövezet általános érdekében kell tevékenykedniük.”
535

 A tagállami központi bankoknak jelent s szerepük van az EKB döntéseinek 

el készítésében, ezen belül els sorban k felel sek a statisztikai adatok megfelel

összegy jtéséért és szolgáltatásáért, valamint az EKB döntéseinek végrehajtásában is 

megkerülhetetlen tényez k.536 Utalnék még a bankjegy- és érmekibocsátás terén fennálló - már 

elemzett – feladataikra, amelyek els sorban szintén végrehajtási jelleg ek. Az alapokmány 14.4. 

cikke lehet vé teszi, hogy a nemzeti központi bankok a Szerz désben és az alapokmányban 

foglaltakon kívül egyéb feladatokat is ellássanak, azzal a megszorítással, hogy a 

Kormányzótanács felülvizsgálhatja ezen tevékenységeket és megtilthatja gyakorlásukat, 

amennyiben azokat a KBER céljaival és feladataival ellentétesnek találja.537 Ilyen - a GMU 

közvetlen hatókörén kívüli - feladat lehet például a hitelintézetek prudenciális felügyelete és a 

pénzügyi rendszer stabilitására irányuló politika. Wellink ide sorolja még a kormányzat felé 

történ  gazdasági tanácsadási szerepkört is, amely szintén számos tagállamban létez

gyakorlat.538

 Az el z ekb l az a következtetés vonható le, hogy a GMU harmadik szakaszában 

résztvev  tagállamok nemzeti központi bankjai sajátosan Janus-arcú intézményekként 

m ködnek. Míg ugyanis a KBER-rel összefügg  feladataik ellátása során az EKB-nak és a 

közösségi jognak alárendelten tevékenykednek, addig egyéb területeken meg rizték a nemzeti 

jogrendek által szabályozott hatásköreiket.539 A KBER feladatkörét figyelembe véve nem értek 

                                                          
533 Eijffinger, Sylvester C.W., The Federal Design of a Central Bank in a Monetary Union: The Case of the 

European System of Central Banks, 2002, www.univie.ac.at/MULA/EIJFFIN.PDF, 3.o. 
534 Wellink, Nout, The role of national central banks within the European System of  Central Banks: The example of 
De Nederlandsche Bank, 2002,http://www2.oenb.at/tagung/vowi_2002/kf_lf/ rede_wellink_conference_version.pdf,
5-6.o. 
535 Lásd a Kormányzótanács tagjaira vonatkozó Magatartási Kódex 3.2. cikkét. (HL C 123., 2002.05.24., 9.o.), a 
szerz  fordítása. 
536 Az EKB által alkotott jog végrehajtásához lásd a XII. fejezetet. 
537 Ehhez kapcsolódik, hogy az EKSz.-hez csatolt Dániáról szóló jegyz könyv szerint az alapokmány 14. cikkének 
rendelkezései nem érintik a Dán Nemzeti Banknak azt a jogát, hogy ellása az országnak azokra a részeire vonatkozó 
meglév  feladatait, amelyek nem részei a Közösségnek. 
538 Wellink, i.m., 16-17.o. 
539 Erre az állapotra használja Zilioli és Selmayr az ún. „funkcionális megkett z dés” kifejezést. Lásd, i.m., 372.o. 
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egyet azzal a – Heinsohn és Steiger által képviselt - állásponttal, miszerint az EKB csak egy 

jegybanki torzó lenne. Ez a megközelítés figyelmen kívül hagyja a KBER kétszint  szervezeti 

felépítését, amelynek döntéshozatali rendje bár er teljesen centralizált, m ködésében mégis a 

decentralizáció számtalan jegyét viseli magán.540 A nemzeti központi bankok EKB-nak való jogi 

alárendeltsége kétséget kizáróan fennáll, mégis árnyalja ezt a helyzetet az EKB 

Kormányzótanácsának jelenlegi összetétele. 

5. Az Euró-rendszer fogalmának megjelenése és tartalma

A KBER-re vonatkozó közösségi joganyag abban a szellemben született, hogy hosszú 

távon minden tagállam csatlakozni fog a GMU harmadik szakaszához. Az EUSz. aláírásakor 

még egyedül az Egyesült Királyság kért és kapott – akkor még csak rövidtávra tervezett - 

kimaradási jogot, majd a ratifikáció során ugyanez vált szükségessé Dánia esetében is.541 A 

harmadik szakasz végül mégis csak tizenegy tagállam részvételével indult, majd 2001-re 

Görögország is teljesítette a csatlakozáshoz szükséges feltételeket. Így az  említett tagállamokon 

kívül még Svédország döntött – jogilag er sen vitatható módon – úgy, hogy egyenl re nem 

kívánja bevezetni a közös pénzt.542 A 2004-es keleti b vítéssel pedig már – ha csak ideiglenesen 

is, de – többségbe kerültek a kimaradási joggal vagy az eltéréssel rendelkez  tagállamok. Ez a 

helyzet nem maradhatott következmények nélkül a KBER, illetve az EKB szervezetét illet en

sem. 

Sajátos megoldás született ennek kapcsán az EKB t kéjének vonatkozásában. Az 

alapokmány 29.1. cikke szerint az EKB t kéjének jegyzésére vonatkozó kulcs meghatározásában 

valamennyi nemzeti központi bankhoz egy súlyt kell rendelni. Ez azt jelenti, hogy a GMU 

harmadik szakaszában részt nem vev  tagállamok jegybankjai is részvényesei az EKB-nak, 

ugyanakkor nem kell befizetniük az általuk jegyzett t két, kivéve ha az EKB Általános Tanácsa 

úgy határoz, hogy annak egy bizonyos részét – az EKB m ködési költségeihez való 

hozzájárulásként – mégis be kell fizetni.543 A Szerz dés 122. cikke, valamint az alapokmány IX. 

fejezete foglalkozik részletesen a monetáris szuverenitásukat meg rz  tagállamok létezése miatt 

                                                          
540 Eijffinger a decentralizáció azon aspektusára is felhívja a figyelmet, hogy 1999-ben az EKB személyi állománya 
csak mintegy 1.5%-át tette ki a KBER teljes alkalmazott létszámának (732 f  volt a teljes 49842-höz képest), amely 
jelent sen elmarad még a Fed washingtoni Kormányzótanácsának hasonló 6.8%-os mutatójától is. Lásd b vebben: 
Eiffinger, i.m., 4-13.o. 
541 Lásd az V. fejezet 4.1. és 4.2. alpontjait. 
542 B vebben lásd az V. fejezet 4.4. alpontját. 
543 Lásd az alapokmány: 48. cikkét, valamint az EKB már említett 1998. december 1-i EKB/1998/14 határozatát (HL 
L 110., 1999.04.28., 33.o.) 
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keletkez  jogi problémákkal és eltér  szabályozással, amelyek közül az - intézményi 

szempontból kiemelhet  – Általános Tanácsra a következ  pontban fogok majd kitérni.  

Ennek a helyzetnek az egyértelm  rögzítése céljából az EKB Kormányzótanácsa els

döntéseinek egyikeként 1999. januárjában bevezette az ún. Euró-rendszer fogalmát: 

„Az átláthatóság er sítése, valamint annak érdekében, hogy közvélemény számára 

könnyebben érthet  legyen az európai központi bankrendszer rendkívül összetett 

struktúrája, az EKB Kormányzótanácsa döntést hozott az ’Euró-rendszer’ 

fogalmának elfogadásáról, amely egy „felhasználó-barát” kifejezés azon összetétel 
megjelölésére, amelyben a KBER teljesíti alapvet  feladatait.”

 544

Az Euró-rendszer az EKB-t és a GMU harmadik szakaszában résztvev  tagállamok nemzeti 

központi bankjait foglalja magába.545 Az Euró-rendszer így egy nem-hivatalos elnevezésként 

használatos, annak érdekében, hogy – els sorban a külvilág felé – meg lehessen különböztetni az 

egyrészt a jelenleg nem teljesen egyforma jogállású tagállami jegybankok, másrészt az EKB által 

alkotott KBER-t l. Fontos hangsúlyozni, hogy az Euró-rendszer kifejezésnek semmilyen jogi 

vonatkozása és következménye nincs. Abban az esetben, ha majd valamennyi tagállam 

csatlakozik a közös pénz övezetéhez, akkor értelmét veszíti az Euró-rendszer elnevezés is, hisz 

az akkor egyet fog jelenteni a KBER-rel. Erre azonban a dolgok jelenlegi állása szerint még 

nagyon sokat kell várnunk. Valószín leg ez indokolhatta, hogy az alkotmánytervezetben is 

megjelenik ez a fogalom, miszerint: „Az Unió monetáris politikájának irányítója az Európai 

Központi Bank és azon tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyeknek hivatalos pénzneme az 

euró, és amelyek az Euró-rendszert alkotják.”
546

                                                          
544 Az EKB 1999. január havi jelentése, 7.o., a szerz  fordítása. 
545 Az EKB 2004. februárjában elfogadott új eljárási szabályzatának 1. cikkében is megjelenik az Euró-rendszer 
definíciója, miszerint „Az Euró-rendszer kifejezés az Európai Központi Bankot és azon tagállamok nemzeti központi 

bankjait jelenti, amelyeknek a fizet eszköze az euró.” Lásd az EKB 2004. február 19-i EKB/2004/2 határozatát az 
Európai Központi Bank eljárási szabályzatának elfogadásáról (HL L 80., 2004.03.18., 33.o.) 
546 Lásd az alkotmánytervezet I-29. cikk (1) bekezdését. 



119

X. fejezet: Az EKB bels  szervezeti felépítése és döntéshozatali rendszere 

1. A Kormányzótanács, mint a legf bb döntéshozó szerv

1.1. Összetétele

A Szerz dés és az alapokmány vonatkozó rendelkezése értelmében az EKB 

Kormányzótanácsa az EKB Igazgatóságának tagjaiból és a nemzeti központi bankok elnökeib l

áll.547 A „nemzeti központi bankok” alatt azonban – az alapokmány 43.4. cikke alapján - ez 

esetben csupán az eltéréssel nem rendelkez  tagállamok jegybankjait kell érteni. Ebb l az 

következik, hogy a Kormányzótanács teljes jogú tagjai közé - az Igazgatóság hat tagján kívül - 

csak a GMU harmadik szakaszában résztvev  tagállamok jegybankelnökei tartoznak.548

 A Kormányzótanács összetétele emiatt egyedülálló a közösségi intézmények és szervek 

között, mivel eltér még a vele leginkább egybevethet  Európai Beruházási Bank (a 

továbbiakban: EBB) Kormányzótanácsáétól is. Utóbbi esetében a tagok a tagállamok egy-egy 

miniszteri szint  képvisel jéb l kerülnek ki. Az EKB esetében viszont a közös pénzt használó 

tagállamok központi bankjainak kormányzói mellett megtaláljuk a teljesen szupranacionális 

jelleg  Igazgatóság tagjait is. Ez a megoldás jelent sen er síti a Kormányzótanács egészének 

nemzetek feletti jellegét. Ebb l a szempontból nincs különösebb jelent sége annak, hogy az 

igazgatósági tagok jelent s kisebbségben vannak a jegybankelnökökhöz képest.549

1.2. Feladatai

Az EKB Kormányzótanácsa, mint a legf bb döntéshozó szerv különösen az alábbi feladatok 

ellátásáért felel s: 

                                                          

Elfogadja a Szerz dés és az alapokmány alapján a KBER-re ruházott feladatok 

ellátásának biztosítása érdekében szükséges iránymutatásokat és határozatokat. 

A Kormányzótanács határozza meg a Közösség monetáris politikáját,550 továbbá 

meghatározza az ennek keretében hozott határozatok végrehajtásához szükséges 

iránymutatásokat. 

547 EKSz. 112. cikk (1) bekezdés, alapokmány 10.1. cikk 
548 A Kormányzótanácsnak így jelenleg 18 tagja van. 
549 Ehhez lásd még b vebben a IX. fejezet 4. pontját. 
550 Beleértve a közbüls  monetáris célokra, az irányadó kamatokra és a KBER-ben a jegybanki pénzkínálatra 
vonatkozó határozatokat. 
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Elfogadja az EKB eljárási szabályzatát, amely meghatározza a bank és a döntéshozó 

szerveinek bel  szervezeti felépítését.551

Ellátja az EKB konzultációs és véleményez  feladatait. 

A nemzetközi együttm ködés terén meghatározza a KBER képviseletének formáját, 

valamint jóváhagyja a nemzeti központi bankok részvételét nemzetközi monetáris 

intézményekben. 

Meghatározza az nemzeti központi bankok t kebefizetési kötelezettségének mértékét 

és formáját, valamint dönthet az EKB t kéjének emelésér l.552

Az EKB nevében a Kormányzótanács dönthet az Európai Bíróság el tt történ

keresetindításról.553

Meghatározza az EKB személyzetének alkalmazási feltételeit.554

1.3. A Kormányzótanácson belüli döntéshozatali és szavazási rendszer sajátosságai és jöv je

A Kormányzótanács határozatképességéhez a tagok legalább kétharmadának jelenléte 

szükséges. Ha nincs meg ez a létszám, akkor az elnök rendkívüli ülést hívhat össze, ahol már a 

résztvev k számától függetlenül lehet döntéseket hozni. F szabályként a Kormányzótanács 

minden egyes tagja egy szavazattal rendelkezik és a döntéseket egyszer  többséggel hozzák, 

szavazategyenl ség esetén pedig az elnök szavazata dönt.555

Bizonyos kérdésekben azonban556 min sített többségi döntést ír el  a szabályozás, amely 

esetben az igazgatósági tagoknak nincs szavazati joga.557 A min sített többség eléréséhez – az 

alapokmány 10.3. cikke alapján - az szükséges, hogy a döntés támogatói az EKB jegyzett 

                                                          
551 Lásd: az EKB 1999. április 22-i határozatát az EKB eljárási szabályzatáról (HL L 125., 1999.05.19., 34.o.); az 
EKB 1999. október 7-i határozatát ennek módosításáról (HL L 314., 1999.12.08., 32.o.); valamint az EKB 2004. 
február 19-i EKB/2004/2 határozatát az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának elfogadásáról (HL L 80., 
2004.03.18., 33.o.) továbbá az EKB 1998. szeptember 1-i határozatát az EKB Általános Tanácsának m ködési 
szabályzatáról (HL L 75., 1999.03.20., 36.o.); és az EKB 1999. október 12-i határozatát az EKB Igazgatóságának 
eljárási szabályzatáról (HL L 314., 1999.12.08., 34.o.) 
552 Ehhez lásd még a IX. fejezet 4. pontját. 
553 Az EKB bírósági felülvizsgálatának kérdéseit részletesen a XV. fejezet 3. pontjában fogom elemezni. 
554 Lásd az EKB 1998. június 9-i EKB/1998/4 határozatát az EKB személyzetének alkalmazási feltételeir l (HL L 
125., 1999.05.19. 32.o.), valamint az ennek módosításáról szóló 2001. július 5-i EKB/2001/6 határozatot (HL L 
201., 2001.07.26., 25.o.) 
555 Alapokmány 10.2. cikk 
556 A min sített többséget igényl  ügyek a következ k: az EKB t kéjének felemelésével kapcsolatos döntések; az 
EKB t kéjének nemzeti központi bankok általi jegyzésére vonatkozó kulcs meghatározásához és végrehajtásához 
szükséges intézkedések; a devizatartalékokat megtestesít  eszközök EKB-nak való átadása; a nemzeti központi 
bankok monetáris jövedelmének felosztása; az EKB nettó nyereségének és veszteségének felosztásával összefügg
kérdések; valamint ez utóbbi esetén bizonyos eltér  szabályozás lehet sége, amely azonban – az alapokmány 51.2. 
cikke értelmében - csak 2003. december 31-ig volt alkalmazható. 
557 Pontosabban szavazatukat nullával kell súlyozni. Ezzel szemben a súlyozást a Kormányzótanács többi tagjának 
szavazatánál az EKB jegyzett t kéjében való részesedés arányában kell elvégezni. 
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t kéjének legalább a kétharmadát és a részvényeseknek legalább a felét képviseljék. Ez tehát egy 

speciális kett s többséget jelent, amely szintén el remutató megoldásnak bizonyult. Kiemelend

e tekintetben, hogy az Európai Konvent eredeti javaslatának szelleme, valamint a kormányközi 

konferencián végül elfogadott tervezet a tanácsi szavazási rendszer átalakítására mutat bizonyos 

hasonlóságot ezzel a szisztémával.558

A Nizzai Szerz déshez vezet  tárgyalások során nyilvánvaló vált, hogy a 

Kormányzótanácson belüli az egy tag egy szavazat elve – a Közösség közelg  keleti b vítése 

miatt – nem tartható fenn sokáig. A Kormányzótanács eredményes m ködése érdekében ki 

kellett dolgozni egy olyan döntéshozatali eljárást, amely biztosítja annak hatékonyságát, 

függetlenül attól, hogy a kés bbiekben hány tagállam csatlakozik az euróövezethez. Szükségessé 

vált ezért egy új döntéshozatali rendszer kialakítása, amelynek részleteiben azonban a 

tagállamok a Nizzai Szerz dés elfogadásáig nem tudtak megállapodni. Annak érdekében, hogy 

ez a kés bbiekben kormányközi konferencia összehívása nélkül megtörténhessen, beiktattak az 

alapokmányba egy olyan rendelkezést, amely meghatározta a kés bbi módosítás speciális 

eljárási rendjét. 

„A 10.2. cikket az EKB ajánlása alapján és az Európai Parlamenttel, valamint a 

Bizottsággal folytatott konzultációt követ en[…]az állam- illetve kormányf i

összetételben ülésez  Tanács egyhangú határozattal módosíthatja. A Tanács ezeket 

a módosításokat elfogadásra ajánlja a tagállamoknak. Ezek a módosítások azt 

követ en lépnek hatályba, hogy azokat alkotmányos követelményeiknek megfelel en 
valamennyi tagállam meger sítette.”

559

Az alapokmány 41. cikke már eredetileg is lehet vé tette az ún. egyszer sített módosítási 

eljárást, amely azonban csak kisebb jelent ség  kérdésekre terjedhet ki, ezért nem is igényel 

tagállami ratifikációt, csupán az Európai Parlament hozzájárulását. A szavazási rend viszont már 

a rendszer egyik alappillérét jelenti, így ennek kormányközi konferencia keretein kívül történ

módosítása egyedülálló eljárást igényelt, amely abban is megnyilvánul, hogy az EKB e tárgyban 

tett ajánlásához a Kormányzótanács tagjainak egyhangú szavazata szükséges, amely kivételt 

                                                          
558 Az eredeti konventi tervezet értelmében a tanácsi min sített többségi döntéshozatalában is a kett s többség elvét 
vezetnék be, amely szerint egy döntés akkor tekinthet  elfogadottnak, ha azt a tagállamok több mint fele támogatja, 
amelyek egyben az EU népességének legalább 60%-át képviselik. Az utóbb módosított alkotmánytervezet 1-
24.cikke szerint pedig: „A min sített többséghez a Tanács tagjai legalább 55%-ának – legalább tizenöt és az Unió 

lakosságának legalább 65%-át magába foglaló tagállamot képvisel  – szavazata szükséges. A blokkoló 

kisebbségnek a Tanács legalább négy tagjából kell állnia, ennek hiányában a min sített többséget elfogadottnak kell 
tekinteni.”

Az analógia a módosítás ellenére kétséget kizáróan fennáll, hisz a nemzeti központi bankok kormányzóinak 
súlyozott szavazatának mértéke – ellentétben a tagállamok Tanácson belüli súlyozott szavazataival – teljesen 
objektív alapokon (a népesség és a GDP Közösségen belüli arányán) nyugszik. 
559 Alapokmány 10.6. cikk 
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jelent az egyszer  és min sített többségi döntéshozatal dualizmusára épül  szavazási 

rendszerben.560 Várnay is utal rá, hogy itt tulajdonképpen egy speciális szerz dés-módosítási 

eljárással állunk szemben, amely „rendelkezik a nemzetközi közjogi szerz déskötés szükséges 

attribútumaival.”
561

A Nizzai Szerz déshez csatolt egyik nyilatkozat sürgette, hogy a lehet  legrövidebb id n

belül kezd djön meg ez az eljárás.562 A 10.6. cikk ugyan elvben lehet vé tette, hogy Bizottságé 

legyen a kezdeményezési jog, mégsem merült fel, hogy ne az EKB tegye meg az ajánlásban 

megnyilvánuló els  lépést. Ennek megtörténtéhez azonban meg kellett várni a Nizzai Szerz dés 

hatálybalépését, amelyre 2003. február 1-én került sor. Két nappal ezt követ en született meg az 

EKB vonatkozó ajánlása, amely tartalmazta a javasolt tanácsi határozat komplett normaszövegét 

is.563 A Kormányzótanács tagjai által egyhangúlag támogatott határozattervezet minden részében 

elfogadhatónak  t nt az állam- és kormányf k számára is, akik ennek alapján 2003. márciusában  

hozták meg a szavazási rendszer gyökeres reformját eredményez  határozatukat.564

Ez a szavazási szisztéma egy meglehet sen bonyolult rotációs rendszert vezet be. Az 

alapokmány új 10.2. cikke háromféle megoldást vezet be, attól függ en, hogy a 

Kormányzótanácsnak éppen hány tagja van. Mivel az igazgatósági tagok létszáma állandó, ezért 

csak akkor növekedhet a testület, ha b vül a közös pénzt használó tagállamok köre. 

                                                          

Addig az id pontig, amíg Kormányzótanács tagjainak száma nem haladja meg a 21-et 

– vagyis az eurót bevezet  államok legfeljebb 15-en vannak – marad a jelenlegi 

szabályozás, ami alapján továbbra is érvényesül az egy tag egy szavazat elve. 

Az új rendszer els  üteme f szabályként akkor lép hatályba, mikor a tagok száma 

túllépi a 21 f t.565 Az igazgatósági tagok ezután továbbra is meg rzik a szavazati 

jogukat, azonban a szavazati joggal rendelkez  jegybankelnökök száma 15 f ben

maximálásra kerül. A szavazati jog gyakorlására pedig egy rotációs megoldást 

vezetnek be. Ennek lényege, hogy a jegybankelnököket két csoportba osztják a 

560 Az egyhangúság el írása valóban kivételes az EKB esetében, ugyanakkor nem példa nélküli. Az említett 
egyszer sített módosítási eljárás – az alapokmány 41.2. cikkében - ugyancsak vétójogot biztosít a Kormányzótanács 
tagjainak. 
561 Várnay, i.m., 135.o. 
562 Lásd: a Nizzai Szerz déshez csatolt nyilatkozatot a KBER és az EKB alapokmányának 10.6. cikkér l.
563 Recommendation, under Article 10.6 of the Statute of the ESCB and of the ECB, for a Council Decision on an 
amendment to Aritcle 10.2 of the Statute of the ESCB and of the ECB, EKB/2003/1, (HL C 29., 2003.02.07., 6.o.) 
564 Az állam- illetve kormányf i összetételben ülésez  Tanács 2003. március 21-i 2003/223/EK határozata a KBER 
és az EKB alapokmánya 10.2. cikkének módosításáról (HL L 83., 2003.04.01., 66.o.) 
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tagállamaik - bizonyos gazdasági mutatók által meghatározott566 – Közösségen belüli 

sorrendjében. Az els  csoportba öt kormányzó kerül, akiknek összesen 4 szavazati 

joguk lesz; míg a többi jegybankelnök alkotja a második csoportot összesen 11 

szavazati joggal. 

                                                                                                                                                                                          

A rotációs mechanizmus harmadik és egyben végs  fázisa akkor lép majd 

m ködésbe, ha a Kormányzótanács tagjainak száma eléri a 28 f t, ami azt jelenti, 

hogy 22-re n  a GMU harmadik szakaszában résztvev  tagállamok száma. Ekkortól 

kezdve a nemzeti banki kormányzók már három csoportra oszlanak az el z  pontban 

tárgyalt sorrend alapján. Az els  csoport továbbra is öt f b l áll majd összesen 4 

szavazati joggal. A második csoportba az összes jegybankelnök felének megfelel

számú kormányzó kerül 8 szavazattal. Végül a harmadik csoportot a többi nemzeti 

bankelnök alkotja 3 szavazati joggal. 

A rotációs elv érvényesülését hivatott biztosítani az a szabály, amely szerint minden csoporton 

belül a jegybankelnököknek azonos ideig kell szavazati joggal rendelkezniük.567

Megállapíthatjuk, hogy ennek a rotációs szisztémának két vitathatatlan el nye van. Egyrészt 

elvileg „végs ” megoldást jelent, vagyis függetlenül az eurózóna jöv beli kib vülését l,

megnyugtatóan szabályozza a döntéshozatali és szavazási rendszert. Másrészt gazdaságilag is 

racionálisnak t nik, hogy figyelembe veszi az egyes tagok gazdasági súlyát elkerülve, hogy – 

például az egyenl  rotáció alkalmazásával – olyan helyzet alakuljon ki, amelyben az egész 

eurózóna gazdaságának csak egy kis részét képvisel k hoznák meg a mindenkire kiterjed

monetáris politikai döntéseket. Összefoglalva megállapítható, hogy a Kormányzótanácson belüli 

döntéshozatal jöv beni szabályozásáról olyan példamutató döntés született, amely modellként 

szolgálhatna más közösségi intézmények – mindenekel tt a Bizottság – tervezett reformja 

számára is. 

565 A rendelkezések lehet vé teszik ugyanakkor, hogy a Kormányzótanács tagjainak kétharmados többségével 
elhalassza a rotációs rendszer els  ütemének bevezetését, erre azonban csak addig van lehet sége, amíg a testület 
létszáma nem haladja meg a 24 f t.
566 Egyrészt figyelembe veszik a tagállam összesített GDP-jének, másrészt a monetáris pénzügyi intézmények 
összesített mérlegének a Közösségen belüli arányát. A két mutató súlyát 5/6-od és 1/6-od arányban határozták meg 
egymáshoz képest. A GDP-számításra vonatkozóan pedig az alapokmánynak az EKB t kejegyzése kapcsán 
megismert szabályai alkalmazandók. 
567 Az új szavazási rendszer áttekint  táblázatokkal történ  bemutatását lásd az EKB 2003. májusi hírlevelének 78-
79. oldalain. 



124

2. Az Igazgatóság, mint a teljes szupranacionalitás megtestesít je

2.1. Összetétele

Az EKB másik döntéshozó szerve az Igazgatóság, amely összetételét tekintve egyedülálló 

formáció a közösségi struktúrában. Az Igazgatóságnak ugyanis csupán hat tagja van: az EKB 

elnöke, az alelnöke és négy további tag.568 Ezzel – mint arra többen is utalnak569 – az 

Igazgatóság az els  olyan közösségi döntéshozó testület, amelyben nem a tagállami képviseleten 

alapul, hanem teljes mértékben nemzetek feletti elven szervez dik. A tagok kinevezése ennek 

megfelel en szokatlanul magas szinten történik. 

„Az elnököt, az alelnököt és az Igazgatóság többi tagját a [a szerz  beszúrása: a
GMU harmadik szakaszában résztvev ] tagállamok kormányai állam- illetve 

kormányf i szinten, közös megegyezéssel, a Tanácsnak az Európai Parlamenttel és 

az EKB Kormányzótanácsával folytatott konzultációt követ  ajánlása alapján olyan 

személyek közül nevezik ki, akik monetáris vagy banki területen elismert szakmai 
tekintéllyel és tapasztalattal rendelkeznek.”

570

Az alapokmány 43.3. cikke értelmében csak az eurót bevezet  tagállamok állampolgárai 

lehetnek tagjai az Igazgatótanácsnak, akiknek a megbízatása – a jegybanki függetlenség 

kés bbiekben részletezett elvével összhangban – a közösségi tisztségvisel k között a 

leghosszabb id re, nyolc évre szól és nem újítható meg. 

2.2. Tevékenysége és döntéshozatala

Az Igazgatóság tevékenysége – többek között – az alábbiakra terjed ki: 

                                                          

Az Igazgatóság legf bb feladata, hogy Kormányzótanács által meghatározott monetáris 

politika végrehajtása érdekében kiadja a szükséges utasításokat a nemzeti központi 

bankok számára. 

Felel s az EKB folyó ügyeinek intézéséért. 

Rendelkezhet – a Kormányzótanács határozata alapján - bizonyos átruházott 

hatáskörökkel is. 571

Az Igazgatóság felel s a Kormányzótanács üléseinek el készítéséért. 

568 EKSz. 112. cikk (2) bekezdés a) pont 
569 Lásd: Zilioli – Selmayr, i.m., 382.o. és Ferkelt Balázs, Az Európai Központi Bank és a szupranacionális 

monetáris politika aktuális problémáiról, Külgazdaság, 2001. április, 62.o. 
570 EKSz. 112. cikk (2) bekezdés b) pont 
571 Figyelembe véve e vonatkozásban az EKB eljárási szabályzatának 14.1. cikkét is. 
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Összeállítja az EKB éves beszámolóját, amelyet ez alapján a Kormányzótanács fogad 

majd el. 

Javaslatot tesz a Kormányzótanácsnak az EKB személyzetének alkalmazási feltételeire, 

valamint annak végrehajtása érdekében  személyzeti szabályzatot fogad el.572

A Kormányzótanáccsal való konzultáció után az Igazgatóság dönt az EKB szervezeti 

egységeinek számáról nevér l és hatáskörér l. Ehhez kapcsolódik, hogy az EKB minden 

szervezeti egysége az Igazgatóság irányítása alatt áll.573

Végül kiemelhet  még, hogy az EKB személyzetére kötelez  szervezeti szabályokat, ún. 

„Adminisztratív Körleveleket” fogad el, valamint felel s az ún. „Magatartási Kódex” 

elkészítéséért is.574

Az Igazgatóság – a Kormányzótanáccsal ellentétben575 –  folyamatosan m ködik, így az EKB 

állandó döntéshozatali szervének tekinthet . A határozatképesség tekintetében a 

Kormányzótanácsnál már megismert szabályok alkalmazandók. Minden tag egy szavazattal 

rendelkezik, a döntéseket pedig eltér  rendelkezés hiányában egyszer  többséggel hozzák, 

egyel ség esetén itt is az elnök szavazata dönt. 

3. Az Általános Tanács, mint az EKB ideiglenes szerve

3.1. Létrejöttének oka és összetétele

A GMU harmadik szakaszából kimaradó tagállamok miatt az alapokmány az átmeneti 

rendelkezések között el írta, hogy az EKB harmadik döntéshozó szerveként létre kell hozni az 

Általános Tanácsot, amely mindaddig m ködni fog, amíg léteznek kimaradási joggal vagy 

eltéréssel rendelkez  tagállamok. Azon a napon tehát, amikor az utolsó tagállam is csatlakozik 

majd a közös pénz övezetéhez, az Általános Tanács feloszlatásra kerül.576

Az Általános Tanács tagjai az EKB elnöke, alelnöke, valamint a nemzeti központi 

bankok elnökei, beleértve azokat is, amelyeknek országa még nem része az euróövezetnek. Az 

üléseken az Igazgatóság többi tagja is részt vehet, de – hasonlóan a Tanács elnökéhez és a 

Bizottság egy tagjához - ott nincs szavazati joguk. 

                                                          
572 Az utóbbihoz lásd az EKB eljárási szabályzatának 21.3. cikkét, valamint a Part 1.2. of the ECB Staff Rules 
containing the rules on professional conduct and professional secrecy (HL C 236., 2001.08.22., 13.o.) 
573 Lásd az EKB eljárási szabályzatának 10. cikkét  
574 Az utóbbihoz lásd az EKB Magatartási Kódexét (HL C 76., 2001.03.08., 12.o.) 
575 Ahol az alapokmány 10.5. cikke minimálisan csupán évi  tíz ülést ír el .
576 Lásd az Általános Tanács eljárási szabályzatának 11. cikkét. 



126

3.2. Feladatai

Az EKB Általános Tanácsa – az alapokmány 47. cikke alapján - nem tekinthet  valódi 

döntéshozó szervnek, mivel – néhány kivételt l eltekintve - önálló hatáskörrel gyakorlatilag nem 

rendelkezik, tevékenysége legnagyobbrészt a véleményezésben testet ölt  közrem ködésben

merül ki.577

                                                          

Az egyik önállóan végzett feladatköre, hogy ellátja az EKB ún. átmeneti feladatait. 

Az EKB átmeneti feladatai közé azok az EMI-t l átvett a tevékenységek tartoznak, 

amelyeket egy vagy több tagállam eltérése következtében a GMU harmadik 

szakaszában is végre kell hajtani.

- Ez alapján figyelemmel kíséri és id szakosan áttekinti az EMR II. m ködését,

illetve az euróövezeten kívüli közösségi valuták és az euró közötti bilaterális 

árfolyamkapcsolatok fenntarthatóságát. 

- Konzultációs fórumot biztosít a KBER-n belül az Eurórendszer és a kívülmaradó 

tagállamok jegybankjai közötti párbeszédnek. 

Az Általános Tanács - a Kormányzótanácsnál ismertetett min sített többséggel - 

határozhat arról, hogy az eltéréssel rendelkez  tagállamok központi bankjai is 

fizessék be az EKB általuk jegyzett t kéjének egy minimális százalékát, annak 

érdekében, hogy így hozzájáruljanak az EKB m ködési költségeihez.578

Végül maga fogadhatja el eljárási szabályzatát.579

Közrem ködik továbbá: 

- az EKB konzultációs és tanácsadási feladatai ellátásában; 

- a statisztikai adatgy jtésben;

- az EKB jelentéstételi kötelezettségében; 

- a Kormányzótanácsnak az EKB éves beszámolója érdekében történ

tevékenységében;

- az EKB t kejegyzési kulcsának meghatározásához szükséges egyéb 

intézkedésekben; 

577 Az Általános Tanácsra vonatkozó szabályokat az Egyesült Királyság esetében néhány eltéréssel kell alkalmazni. 
Ehhez lásd az egyes Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára vonatkozó rendelkezésekr l szóló 
Jegyz könyv 9. cikkét. 
578 Alapokmány 48. cikk 
579 Lásd az EKB 1998. szeptember 1-i határozatát az EKB Általános Tanácsának eljárási szabályzatáról (HL L 75., 
1999.03.20., 36.o.); valamint az EKB ezt felváltó 2004. június 17-i határozatát az Európai Központi Bank Általános 
Tanácsának eljárási szabályzatáról (HL L 230., 2004.06.30., 61.o.) 



127

- az EKB személyzete alkalmazási feltételeinek megállapításában; 

- végül közrem ködik egy eltéréssel rendelkez  tagállam valutaárfolyamának az 

euróhoz való visszavonhatatlan rögzítéséhez szükséges el készületekben.580

Minden fenti esetben, ha az Általános Tanácsot a Kormányzótanács vagy az 

Igazgatóság felkéri véleményezésre, akkor elegend  id t kell biztosítani számára 

észrevétele megtételéhez.581

XI. fejezet: Az EKB normaalkotó hatáskörének sajátosságai 

1. A jogi normák csoportosítása

 Az EKB létrejöttével a közösségi jogalkotás addigi kizárólagos aktorai – vagyis az EK 

politikai intézményei mellé – egy új szerepl  lépett. Ez mindenképpen figyelemreméltó 

fejleménynek tekinthet , amely indokolja ennek részletesebb elemzését. Az EKB jogalkotó 

hatásköre több tekintetben is sajátos, különösen az általa kibocsátható normák körét érint en, 

amely ugyan nem fedi le teljesen a másodlagos közösségi jogforrásrendszert, azonban több új 

jogi eszközt is magába foglal. 

 Az EKB jogalkotó hatáskörének részletes szabályait az EKSz., a KBER és az EKB 

alapokmánya, valamint az EKB eljárási szabályzata tartalmazza. Az EKSz. az EKB-t 

felhatalmazza – az alábbiakban részletezett módon – rendeletek, határozatok, ajánlások és 

vélemények kibocsátására.582 A felsorolásból látszik, hogy ez alapján egyértelm en sz kebb az 

EKB által alkalmazható normák köre, mivel az irányelv hiányzik a jogalkotási eszköztárából. 

Zilioli és Selmayr ezt azzal magyarázza, hogy az irányelv a kétszint  jogalkotás ideális eszköze, 

ami a KBER esetében nem alkalmazható, mivel ott csak egy döntéshozatali szint van, az EKB. 

Ezért úgy vélik, hogy az irányelv hiánya az EKB jogi eszköztárából megfelel a KBER 

centralizált döntéshozatali rendszerének.583

Az igazi újítás azonban, hogy az alapokmány két új jogi eszközt is – az iránymutatásokat 

és az utasításokat is - nevesít, igaz nem az EKB jogi aktusait tartalmazó cikkben, hanem a 

                                                          
580 Az EKSz. 123. cikk (5) bekezdésével összefüggésben. 
581 Ez az id szak nem lehet kevesebb, mint tíz munkanap, amely sürg s és indokolt esetben öt napra csökkenthet  az 
Általános Tanács eljárási szabályzatának 6.9. cikke alapján. 
582 EKSz. 110. cikk (1) bekezdés 
583 Zilioli – Selmayr, i.m., 397.o. 
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nemzeti központi bankokra vonatkozó szabályok között. Az iránymutatások és utasítások – mint 

látni fogjuk – külön kategóriát képeznek az EKB jogi eszközei körében, mivel ezek kizárólag a 

KBER-n belül keletkeztethetnek jogokat és kötelezettségeket, vagyis csupán a rendszeren belüli 

joghatás kiváltására irányulnak, szemben a rendeletekkel, határozatokkal, ajánlásokkal és 

véleményekkel. 

2. Az EKB rendeletei

A Szerz dés, valamint az alapokmány 34. cikke felruházza az EKB-t a rendeletalkotás 

jogával. Az EKB rendeleteire ugyanazok a joghatások vonatkoznak, mintha valamelyik más 

közösségi jogalkotó szerv bocsátotta volna ki ket. Ez alapján az EKB rendeletei is általános 

hatállyal bírnak, teljes egészükben kötelez ek és közvetlenül alkalmazandóak valamennyi 

tagállamban.584 Az eljárási szabályok tekintetében sem különböznek a többi közösségi 

rendelett l, mivel rájuk is alkalmazni kell a Szerz désnek a jogi aktusok indokolására, 

közzétételére, valamint végrehajtására vonatkozó szabályait.585 Az EKB rendeleteit a 

Kormányzótanács fogadja el és az elnök írja alá.586 A Kormányzótanácsnak arra is lehet sége 

van, hogy a szabályozó hatáskörét átruházza az Igazgatóságra, amennyiben ez a rendeletei vagy 

az iránymutatásai végrehajtásának célját szolgálja. Ilyen esetben azonban a rendeletnek vagy az 

iránymutatásnak meg kell határozni az átruházott hatáskör terjedelmét és határait.587

Az EKB rendeletalkotási joga azonban f szabályként er sen korlátozott. A legfontosabb 

jogalkotási korlát, hogy az EKB csak a Szerz dés és az alapokmány által taxatíve meghatározott 

esetekben bocsáthat ki rendeletet. Ezek az esetek a következ k:

                                                          

Els ként ide tarozik a Közösség monetáris politikájának meghatározása és végrehajtása. 

Ez a feladatkör Louis szerint természeténél fogva túlságosan is tág értelmezésre ad 

lehet séget az EKB számára.588 Így ez a felhatalmazó rendelkezés kivételt képez a többi 

pontosan körülhatárolt esethez képest. 

584 Lásd az EKSz. 110. cikk (2) bekezdését és az alapokmány 34.2. cikkét. A „valamennyi tagállam” alatt
természetesen csak a GMU harmadik szakaszában résztvev  tagállamokat kell érteni. Lásd még ehhez a VII. fejezet 
4.3. alpontját. 
585 Ezeket a szabályokat lásd az EKSz. 253., 254. és 255. cikkeiben. 
586 Az EKB eljárási szabályzatának 17.1. cikke 
587 EKB eljárási szabályzat 17.3. cikk 
588 Louis, Jean-Victor, A legal and institutional approach for building a monetary union, Common Market Law 
Review, 35, 1998, 59.o. 
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A tagállamokban létrehozott hitelintézetek felé kötelez  tartalékok el írása tekintetében 

is van az EKB-nak rendeletalkotási joga. Ehhez kapcsolódóan a kötelez  tartalékok 

kiszámítására és meghatározására vonatkozó szabályok, valamint ezek megsértése esetén 

büntet  kamatok vagy egyéb szankciók magállapítása, illetve kiszabása esetén. 

Az EKB rendeletet alkothat annak érdekében, hogy biztosítsák a Közösségen belüli és a 

más államokkal fenntartott elszámolási és fizetési rendszerek hatékony és megbízható 

m ködését.

Amennyiben az EKB külön feladatokat kapna a prudenciális felügyelet területén, akkor 

ennek kapcsán is megilletné a rendeletalkotási jogosultság.589

Végül az EKB rendeletet alkothat a Tanácsnak az ún. kiegészít  jogalkotás590 keretében 

meghozott jogi aktusai által megállapított esetekben. 

A vizsgált id szakban, 1998. június 1. és 2003. december 31. között az EKB összesen 

tizenhárom rendeletet adott ki, vagyis viszonylag alacsonynak tekinthet  e jogszabálytípust 

illet en a jogalkotási aktivitása. Az elfogadott rendeletek három tárgy köré csoportosíthatók. A 

legtöbb rendelet egyrészt a kötelez  tartalékok el írása tárgyában591, másrészt a pénzintézetek 

mérlege vonatkozásában született.592

A harmadik kategória némileg eltér  jelleg . Mint arra – többek között – Várnay is 

felhívja a figyelmet, az EKB jogalkotási hatáskörét bizonyos esetekben csak a Tanács által 

meghatározott keretekben gyakorolhatja.593 Ennek egyik klasszikus példája az, amikor a 

Szerz dés, valamint az alapokmány 34.3. cikke felhatalmazta az EKB-t, hogy a Tanács ún. 

kiegészít  jogalkotása által meghatározott kereteken belül és feltételek mellett pénzbírságot vagy 

589 Ehhez lásd még a VIII. fejezet 3.3. alpontját. 
590 Alapokmány 42. cikk. 
591 Regulation (EC) No 2818/98 of the ECB of 1 December 1998 on the application of minimum reserves 
(ECB/1998/15, HL L 356., 1998.10.30., 33.o.), valamint az ennek módosításáról szóló 1921/2000/EK (EKB/2000/8) 
rendelet (HL L 229., 2000.09.09., 34.o.), illetve a 690/2002/EK (EKB/2002/3) rendelet (HL L 106., 2002.04.23.); 
Regulation (EC) No 2548/2000 of the ECB of 2 November 2000 concerning transitional privisions for the 
application of minimum reserves by the ECB following the introduction of the euro in Greece (HL L 291., 
2000.11.18., 28.o.); végül a 1745/2003/EK (EKB/2003/9) rendelet (HL L 250., 2003.10.2.) 
592 Ide tartozik: Regulation (EC) No 2818/98 of the ECB of 1 December 1998 concerning the consolidated balance 
sheet of the monetary financial institutions sector (ECB/1998/16, HL L 356., 1998.12.30., 7.o.), valamint az ennek 
módosításáról szóló 1921/2000/EK (EKB/2000/8) rendelet (HL L 229., 2000.09.09., 34.o.); az el bbit felváltó 
2423/2001/EK (EKB/2001/13) rendelet (HL L 333.,2001.12.17.,1.o.), valamint az ennek helyesbítésér l szóló 
993/2002/EK (EKB/2002/4) rendelet (HL L 151., 2002.12.09., 11.o.), illetve a módosításáról szóló EKB/2002/8 
(HL L 330., 2002.12.6.) és EKB/2003/10 (HL L 250., 2003.10.2.) rendeletek. 
593 Várnay, i.m., 20.o. 
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egyéb kényszerít  bírságot szabjon ki azokra a vállalkozásokra, amelyek nem tesznek eleget a 

rendeleteib l és határozataiból fakadó kötelezettségeknek. A Tanács erre vonatkozóan alkotta 

meg a 2532/98/EK rendeletét594, amelynek alapján az EKB szintén élt a rendeletalkotási 

jogával.595 Ezt a helyzetet jellemezte egy európai jogi folyóirat szerkeszt i kommentárja oly 

módon, hogy míg az EKB a rendszeren belüli szabályozó, addig a rendszer szabályozója a 

Tanács.596 A fenti három csoporton kívül egy esetben alkalmazott még rendeleti szint

szabályozást az EKB, amely bizonyos statisztikai kérdéseket volt hivatott rendezni.597

3. Az EKB határozatai

Az EKB „meghozza az e szerz dés és az ezen alapokmány értelmében a KBER-re 

ruházott feladatok végrehajtásához szükséges határozatokat”.
598 Az EKB határozatait a 

Kormányzótanács vagy az Igazgatóság fogadja el és ezt is az elnöknek kell aláírnia.599 Az EKB 

határozatai ugyanazon jellemz kkel bírnak, mint a többi közösségi határozat, vagyis teljes 

egészében kötelez ek azokra nézve, akiket címzettként megjelölnek, továbbá a rendeletekhez 

hasonló – el z  pontban említett - formai követelményekkel kell rendelkezniük.600 Az egyetlen 

eltérés, hogy a határozatotokat nem kötelez  nyilvánosságra hozni, ennek eldöntése tehát az 

EKB diszkrecionális joga. 

Megalakulása óta a 2003-as év végéig az EKB közel negyven – nyilvánosságra hozott(!) - 

határozatot fogadott el, amelyek – Zilioli és Selmayr nyomán - alapvet en két csoportba 

sorolhatók. A határozatok egyik fajtája az ún. klasszikus, természetes vagy jogi személyeknek 

címzett határozat. Ide tartoznak például az EKB-nak a statisztikai adatszolgáltatás vagy a 

szankcionálási jogkörében hozott határozatai. A másik csoportba az ún. atipikus, vagy címzett 

nélküli határozatok tartoznak. Zilioli és Selmayr szerint ezek különösen akkor kerülnek 

                                                          
594 A Tanács 1998. november 21-i 2532/98/EK rendelete az EKB szankcionálási jogosítványairól (HL L 318., 
1998.11.27., 4.o.) 
595 Az EKB 2157/1999/EK rendelete (1999.szeptember 23.) az EKB szankciók kirovására vonatkozó hatáskörér l
(EKB/1999/4) (HL L 264., 1999.10.12., 21.o.), valamint az ennek módosításáról szóló 985/2001/EK (EKB/2001/4) 
rendelet (HL L 137., 2001.05.19., 24.o.) 
596 Executive Agencies within the EC: The European Central Bank – a model?, Editorial Comments, Common 
Market Law Review, 33, 1996, 626.o. 
597 Regulation (EC) No 63/2002 of the ECB of 20 December 2001 conerning statistics on interest applied by 
monetary financial institutions to deposits and loans viv-á-vis households and non-financial corporations 
(ECB/2001/18, HL L 10., 2002.01.12., 24.o.) 
598 Alapokmány 34.1. cikk második francia bekezdés 
599 Az aláírási jog tekintetében speciális el írás, hogy a harmadik felekre szankciót kiszabó határozatot az elnökön 
kívül az alelnöknek, vagy az Igazgatóság két másik tagjának is kézjegyével kell ellátnia. Lásd az EKB eljárási 
szabályzatának 17.4. cikkét.  
600 Alapokmány 34.2. cikk 
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alkalmazásra, mikor a Kormányzótanács a Közösség monetáris politikájának meghatározásáról 

dönt és legf bb jellemz jük, hogy a rendeletekhez hasonlóan normatív jelleg ek, 

meghatározatlan számú esetre vonatkoznak, ugyanakkor abban mégis eltérnek a rendeletekt l, 

hogy nem alkalmasak automatikusan joghatás el idézésére, hanem alkalmazásukhoz további jogi 

eszközök is szükségesek.601

Az EKB határozatainak elemzéséb l több következtetés is levonható. Egyrészt az 

elfogadott határozatok számából megállapítható, hogy ez az EKB által leggyakrabban 

alkalmazott jogi kötelez  er vel bíró normatípus. Határozat formájában történt meg a jogi 

szabályozás különösen az alábbi területeken: 

                                                          

Az EKB tkéjének befizetéséhez szükséges intézkedések.602

Az EKB személyzetének alkalmazási feltételei.603

A nemzeti központi bankoknak az EKB tkejegyzési kulcsában való százalékos 

részesedése.604

Az EKB tkéjének az euróövezeten kívüli nemzeti központi bankok részérl történ

befizetése.605

Az EKB, az EKB Igazgatóságának és Általános Tanácsának eljárási szabályzatai.606

A tagállamok által kibocsátható érmék mennyiségének szabályozása.607

Az euró bankjegyek alapvet jellemz inek meghatározása.608

Az euró bankjegyek kibocsátásának engedélyezése.609

601 Zilioli – Selmayr, i.m., 391-392.o. 
602 Az EKB határozata (1998.június 9.) az EKB tkéjének befizetéséhez szükséges intézkedések meghozataláról 
(EKB/1998/2) (HL L 8., 1999.01.14., 33.o.) 
603 Lásd az EKB határozatát (1998. június 9.) az EKB személyzetének alkalmazási feltételeirl (EKB/1998/4) (HL L 
125., 1999.05.19. 32.o.), valamint az ennek módosításáról szóló 2001. július 5-i EKB/2001/6 határozatot (HL L 
201., 2001.07.26.,25.o.) 
604 Az els ilyen tárgyú az EKB/1998/13 határozat volt (HL L 125., 1999.05.19., 33.o.), míg a legutóbbi az EKB 
határozata (2004. április 22.) a nemzeti központi bankoknak az EKB tkejegyzési kulcsában való százalékos 
részesedésérl (EKB/2004/5) 
605 Az els ilyen tárgyú az EKB/1998/14 határozat volt (HL L 110, 1999.04.28., 33.o.), míg a legutóbbi az EKB 
határozata (2004. április 23.) az EKB tkéjének az euróövezeten kívüli nemzeti központi bankok részérl történ
befizetéshez szükséges intézkedések meghatározásáról (EKB/2004/10) 
606 Lásd az 551. lábjegyzetet. 
607 Ehhez lásd a 483. lábjegyzetet. 
608 Erre lásd például: Decision of the ECB of 30 August 2001 on the denominations, specifications, reproductions, 
exchange and withdrawal of euro banknotes (ECB/2001/7, HL L 233., 2001.08.31., 55.o.) 
609 Az els volt e tárgyban az EKB határozata (2001. december 6.) az euró bankjegyek kibocsátásáról 
(EKB/2001/15, HL L 337., 2001.12.20., 52.o.) 
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4. Az EKB ajánlásai

Az EKB ajánlásait a Kormányzótanács vagy az Igazgatóság fogadja el. Kivételes 

szabályozás vonatkozik arra az esetre, mikor az EKB a Szerz dés vonatkozó cikke610 alapján 

döntéskezdeményez ként ajánlást tesz a Tanácsnak az ún. kiegészít  jogalkotás keretében 

meghozandó döntésére. Ilyen esetben ugyanis csak a Kormányzótanács fogadhatja el az EKB 

ajánlását.611 Ez a jogszabály-kezdeményezési jogosultság amiatt is figyelemreméltó, mert ez – 

mint arra Várnay is utal – „megtöri a Bizottság javaslattételi monopóliumát”.
612 S t a 

közelmúltban ez a lehet ség további területen is megjelent, hiszen az alapokmány - Nizzai 

Szerz dés által módosított és fentebb már tárgyalt – 10.6. cikke ugyanebben a szellemben 

fogalmazódott, vagyis az EKB-t a Bizottsággal egyenrangú döntéskezdeményez vé léptette el ,

ami a gyakorlatban inkább az EKB els bbségét jelenti.613

Az ajánlásoknak természetesen nincs kötelez  erejük, azonban hasonlóan a többi 

közösségi jogi ajánláshoz a legtöbb esetben jelent sen befolyásolják, illetve meghatározzák a 

kés bbi döntést, így nem tekinthet k minden jogi jelent séget nélkülöz  aktusoknak. A vizsgált 

id szakban az EKB közel húsz – nyilvánosságra hozott – ajánlást bocsátott ki, különösen az 

alábbi területeken: 

                                                          

Az EKB, valamint a nemzeti központi bankok küls  könyvvizsgálóinak tárgyában.614

A statisztikai adatgy jtés terén.615

Az EKB szankcionálási hatáskörérét illet en.616

Az EKB által el írható kötelez  tartalékok kapcsán.617

Végül legutóbb a Kormányzótanácson belüli szavazási rendszert érint en.618

610 EKSz. 107.cikk (6) bekezdés, valamint az alapokmány 42.cikke 
611 EKB M ködési Szabályzat – módosított - 17.4. cikke 
612 Várnay, i.m., 20.o. 
613 Lásd err l b vebben a X. fejezet 1.3. alpontját. 
614 Az EKB els  ajánlásai is e körben születtek meg: az EKB ajánlása (1998. június 19.) az EU Tanácsának az EKB 
küls  könyvvizsgálóiról (EKB/1998/3, HL C 246., 1998.08.06., 5.o.), valamint az EKB ajánlása (1998.november 
12.) a nemzeti központi bankok küls  könyvvizsgálóiról (EKB/1998/5, HL C 411., 1998.12.31., 11.o.) 
615 Az EKB ajánlása a statisztikai adatok EKB általi gy jtésére vonatkozó tanácsi rendelethez (EKB/1998/10, HL C 
246., 1998.08.06., 12.o.) 
616 Az EKB ajánlása az EKB szankciók kirovására vonatkozó hatáskörét szabályozó tanácsi rendelethez 
(EKB/1998/9, HL C 246., 1998.08.06., 9.o.) 
617 Az EKB ajánlása a kötelez  tartalékok EKB általi alkalmazását szabályozó tanácsi rendelethez (EKB/1998/8, HL 
C 246., 1998.08.06., 6.o.), valamint az ez alapján megszületett tanácsi rendelet módosításához készített EKB/2001/2 
ajánlást (HL C 89., 2001.03.20., 4.o.) 
618 Recommendation, under Article 10.6 of the Statute of the ESCB and of the ECB, for a Council Decision on an 
amendment to Aritcle 10.2 of the Statute of the ESCB and of the ECB (ECB/2003/1, HL C 29., 2003.02.07., 6.o.) 
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Az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy a Tanács messzemen en figyelembe veszi az EKB 

ajánlásait, s t – mint azt az alapokmány 10.6. cikke alapján meghozott ajánlása is mutatja – sok 

esetben változtatás nélkül fogadja el azokat. Az ajánlások jogi természete kapcsán kiemelend

még, hogy ezekre is vonatkozik az Európai Bíróságnak a Grimaldi-ügyben kifejtett értelmezése, 

miszerint bár közvetlen hatályuk nincs, a tagállami bíróságok mégis kötelesek figyelembe venni 

ket különösen, ha el segítik a közösségi vagy a tagállami jogszabályi rendelkezések 

értelmezését.619

5. Az EKB véleményei

Az EKB véleményez  és konzultatív feladatkörének ellátása érdekében a Szerz dés és az 

alapokmány az EKB-t felruházza a nem kötelez  erej  vélemények kibocsátásának jogával.620

Az EKB véleményeit f szabályként a Kormányzótanács hozza meg, azonban kivételes esetben 

az Igazgatóság is jogosult figyelembe véve a Kormányzótanács észrevételeit, valamint az 

Általános Tanács közrem ködését. Ez a kivételes eljárás azonban nem alkalmazható, 

amennyiben legalább három nemzeti jegybankelnök úgy nyilatkozik, hogy a vélemény 

elfogadásának jogát fenn kívánják tartani a Kormányzótanács számára.621 A véleményeket sem 

kötelez  nyilvánosságra hozni, ez a lehet ség – a határozatokhoz és az ajánlásokhoz hasonlóan – 

csupán opcionális. 

Az EKB jogalkotási tevékenységét vizsgálva megállapítható, hogy a figyelembe vett 

id szakban, vagyis az EKB létrejöttét l a 2003-as év végéig, a vélemény volt a leggyakrabban 

alkalmazott jogi norma. Az öt és fél év alatt több mint százötven4 véleményt adott ki az EKB, 

amelyek legnagyobb része a nemzeti jogalkotó szervekkel történ  konzultációs folyamat során 

született. Az EKB konzultatív és véleményezési tevékenységét a KBER és az EKB egyéb 

feladatai között már részletesen elemeztem, így a továbbiakban csupán utalnék az ott 

kifejtettekre.622

                                                          
619 A ’Grimaldi v. Fonds des maladies professionneles’ 322/88. sz. ügyben 1989. december 13-án hozott ítélet 18. 
pontja (EBHT 1990., 4407.o.) 
620 EKSz. 110. cikk, alapokmány 34.2. cikk 
621 EKB eljárási szabályzat 17.5.cikk 
622 Lásd a VIII. fejezet 3.2. alpontját. 
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6. Az EKB iránymutatásainak és utasításainak jogi természete

A KBER-nek, mint kétszint , ugyanakkor a döntéshozatalt tekintve er sen központosított 

jegybankrendszernek a létrejötte szükségessé tette, hogy az EKB rendelkezzen olyan jogi 

eszközökkel, amelyekkel biztosíthatja az Euró-rendszerben résztvev  nemzeti központi bankok 

és az EKB m ködésének megfelel  integritását. Ennek megfelel en az alapokmány 14.3. cikke 

kimondja, hogy: 

„A nemzeti központi bankok a KBER szerves részét képezik és az EKB 

iránymutatásainak és utasításainak megfelel en tevékenykednek. A 

Kormányzótanács megteszi az EKB iránymutatásai és utasításai betartásához 

szükséges lépéseket, és ehhez megköveteli a szükséges információk rendelkezésre 

bocsátását.” 

Felt n , hogy az alapokmány nem a jogi aktusokat szabályozó 34. cikkében, hanem „csupán” a 

nemzeti központi bankok KBER-n belüli jogi helyzete kapcsán tesz említést az 

iránymutatásokról és utasításokról, amelyeknek a részletes szabályait sem a Szerz dés, sem az 

alapokmány nem tartalmazza.623 Ennek köszönhet en ez a feladat az EKB eljárási szabályzatára 

maradt, amely azonban már az EKB többi jogi normájával együtt, „Az EKB jogi eszközei”

címszó alatt rendezi ezt a kérdést. Louis szerint az iránymutatások és az utasítások az EKB és a 

nemzeti központi bankok közötti viszony szabályozásának tipikus eszközei, amelyek jól 

mutatják a KBER-n belüli centralizáció szintjét, hiszen ez alapján az EKB-nak joga van – a 

KBER-b l fakadó feladatai ellátása során - közvetlenül utasítani egy formálisan tagállami 

szervet.624

 Az iránymutatások és az utasítások – a fenti rendelkezések értelmében - egyaránt 

kötelez  jelleg ek, amelyek azonban csak az Euró-rendszeren belüli joghatás elérésére 

irányulnak; ellentétben a rendeletekkel, határozatokkal, ajánlásokkal és véleményekkel, amelyek 

esetében egyértelm , hogy mind küls , mind bels  joghatással bírnak. Többen is felhívják 

ugyanakkor a figyelmet, hogy az iránymutatások és utasítások esetén sem zárható ki teljesen 

bizonyosan a küls  joghatás, s t Louis egyenesen úgy fogalmaz, hogy félrevezet  ezeket a jogi 

eszközöket a rendszer m ködésének bels  normáiként kezelni, mert nem  hasonlíthatók össze pl. 

egy szervezet bels  eljárási szabályzatával.625 Duisenberg egy el adásában utalt rá, hogy az 

                                                          
623 Az alapokmány még egy helyen, a 12.1. cikkben tesz említést az iránymutatásokról az EKB döntéshozó 
szerveinek feladatai kapcsán, kimondva, hogy az iránymutatásokat a Kormányzótanács fogadja el. 
624 Louis, i.m., 55.o. 
625 Louis, i.m., 57.o., továbbá Zilioli és Selmayr, i.m., 403-405.o. 
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iránymutatások rendszerint implementációt igényelnek olyan további jogi aktusok formájában, 

amelyeket az adott tagállami központi bank alkalmaz.626

Az EKB iránymutatásait f szabályként a Kormányzótanács hozza meg, azonban ezt a 

jogát – a rendeleteknél már ismertetett módon627 – átruházhatja az Igazgatóságra is. Az 

iránymutatások címzettjei jellemz en a tagállami nemzeti központi bankok, azonban az 

alapokmány 12.1. cikke alapján elvileg címzett lehet az EKB Igazgatósága is. Az 

iránymutatásokat sem kötelez  nyilvánosságra hozni. 2003 végéig közel harminc nyilvánosságra 

hozott iránymutatást fogadott el az EKB, amelyek – többek között - az alábbi f  kérdések köré 

csoportosíthatók:

                                                          

A legtöbb iránymutatás a pénzcserével kapcsolatosan született meg.628

Az EKB és a nemzeti központi bankok devizatartalékainak kezelése és jogi 

dokumentációja.629

A TARGET elszámolási rendszer alapvet  kérdései.630

Az Euró-rendszer monetáris politikájának eszközei és eljárási szabályai.631

Végezetül az EKB Igazgatósága elfogadhat kötelez  utasításokat is,632 annak érdekében, 

hogy biztosítsa a monetáris politika gyakorlati érvényesülését, illetve végrehajtását.  Az 

utasítások címzettje mindig egy vagy több Euró-rendszeren belüli nemzeti központi bank, amely 

számára az utasítás ugyanolyan jogi köt er vel bír, mint a rendelet, határozat vagy az 

iránymutatás. Az utasítások jellemz je még a nagyfokú részletesség, ami a címzettjei 

magatartását teljes mértékben determinálja. Az utasításokat szintén nem kötelez  nyilvánosságra 

hozni és ez esetben az EKB élt is ezzel a felhatalmazással, mivel hogy 2003 végéig egyetlen 

tagállami jegybanknak adott utasítást sem publikált.  

626 Duisenberg, W illiam F., The euro as a catalyst for legal convergence in Europe, on the occasion of the Annual 
Conference of the International Bar Association, Amsterdam, 17 September 2000, www.ecb.int, 3.o. 
627 Lásd az alapokmány 17.3. cikkét, valamint e fejezet 2.pontját. 
628 Lásd többek között: az EKB iránymutatását (2000. július 20.) a KBER és az EKB alapokmánya 52. cikkének 
végrehajtásáról az átmeneti id szakot követ en (EKB/2000/6, HL L 310., 2000.12.11., 1.o.), valamint az ennek 
módosításáról szóló EKB/2001/10 iránymutatást (HL L 304., 2001.11.21. 28.o.); és az EKB iránymutatását (2001. 
január 10.) a 2002-es pénzcserére vonatkozó bizonyos rendelkezések elfogadásáról (EKB/2001/1, HL L 55., 
2001.02.24., 80.o.) 
629 Az EKB iránymutatása (2001. június 21.) az EKB devizatartalékot megtestesít  eszközeinek nemzeti központi 
bankok általi kezelésér l, valamint az EKB devizatartalékokat megtestesít  eszközeit érint  m veletek jogi 
dokumentációjáról (EKB/2000/1, HL L 207., 2000.08.17., 24.o.), valamint az ennek módosításáról szóló 
EKB/2001/5 iránymutatást (HL L 190., 2001.07.12., 26.o.) 
630 Az EKB iránymutatása (2001. április 26-i) a transzeurópai automatizált valós idej  bruttó elszámolási rendszerr l
(EKB/2001/3, HL L 140., 2001.05.24., 72.o.), valamint az ennek módosításáról szóló EKB/2003/6 iránymutatás 
(HL L 113., 2003.05.07., 10.o.) 
631 Az EKB iránymutatása (2000. augusztus 31.) az Euró-rendszer monetáris politikai eszközeir l és eljárásairól 
(EKB/2000/7, HL L 310., 2000.12.11., 1.o.), valamint az ennek módosításáról szóló EKB/2002/2 iránymutatás (HL 
L 185., 2002.07.15.) 
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7. Az EKB normaalkotó tevékenysége az alkotmányos szerz dés tervezetében

Az Európai Tanács 2004. június 17-18-i brüsszeli ülésén hosszadalmas viták után 

véglegesített és elfogadott, majd 2004. október 29-én Rómában aláírt szerz déstervezet egy 

európai alkotmány létrehozásáról teljesen újraszabályozza az Unió jogi aktusainak eddigi 

rendszerét, amely érinti az EKB fentiekben részletezett normaalkotó tevékenységét is. Az új 

rendelkezések elemzése alapján a következ k állapíthatók meg. 

Az EKSz. hatályos szövege értelmében az EKB rendeletek, határozatok, ajánlások és 

vélemények kiadására jogosult. Ezeket egészítik ki az alapokmányban, valamint a eljárási 

szabályzatban el írt módon kibocsátható iránymutatások és utasítások. Az alkotmánytervezet 

szerint az Unió az alábbi jogi aktusokat alkalmazza: európai törvények633, európai 

kerettörvények634, európai rendeletek, európai határozatok635, ajánlások és vélemények.636 Ezek 

közül az európai törvények és az európai kerettörvények min sülnek jogalkotási aktusoknak, 

míg a többi az ún. nem jogalkotási aktusok csoportjába tartozik. A tervezet szerint az EKB a 

jöv ben - amennyiben erre az alkotmány külön felhatalmazza – európai rendeleteket, európai 

határozatokat és ajánlásokat fogadhat el, vagyis csak nem jogalkotási aktusokat.637 Az új 

elnevezés  normák között valójában csupán egy „új” található, ez pedig európai rendelet, ami 

valójában két eltér  hatású jogi normát jelenthet: 

„Az európai rendelet olyan általános hatállyal bíró nem jogalkotási aktus, amely a 

jogalkotási aktusok és az Alkotmány egyes külön rendelkezéseinek végrehajtására 

szolgál. Az európai rendelet egyaránt lehet olyan, amely teljes egészében kötelez

és valamennyi tagállamban közvetlenül alkalmazandó, illetve olyan, amely az 

elérend  célokat illet en minden címzett tagállamra kötelez , azonban a forma és 

az eszközök megválasztását a nemzeti hatóságokra hagyja.” 

                                                                                                                                                                                          
632 Az EKB eljárási szabályzatának 17.6. cikke alapján. 
633 Ez megfelel a jelenlegi rendeleteknek, mivel a tervezet 32. cikk (1) bekezdése szerint: „Az európai törvény 
általános hatállyal bír. Teljes egészében kötelez  és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.” 
634 Ez az irányelv új elnevezése, tekintettel a tervezetre: „Az európai kerettörvény az elérend  célokat illet en

minden tagállamra kötelez , azonban a forma és az eszközök megválasztását a nemzeti hatóságokra hagyja.” 
635 Ez szintén megegyezik a határozat jelenlegi funkciójával: „Az európai határozat teljes egészében kötelez , nem 

jogalkotási aktus. Amennyiben külön megjelöli, hogy kik a címzettei, az európai határozat kizárólag azokra nézve 

kötelez , akiket címzettként megjelöl.” 
636 A tervezet szerint: „Az intézmények által elfogadott ajánlások és vélemények nem bírnak kötelez  er vel.” 
637 Lásd az alkotmánytervezet 34. cikkét. 
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 Fontos hangsúlyozni, hogy az alkotmánytervezetnek ez a része a dolgozat írása sajnos 

még nem került alaposabb feldolgozásra a szakirodalomban.638 Az azonban megállapítható, hogy 

az EKB jogalkotó hatáskörét illet en a tervezet egyszerre látszik azt bizonyos értelemben 

sz kíteni, ugyanakkor elvben ki is b víteni.639  Kissé következetlen módon az 

alkotmánytervezetnek ez a fejezete – a hatályos szabályoktól eltér en - nem szól az EKB 

vélemények kiadására vonatkozó hatáskörér l, amelynek kapcsán már megállapítást nyert, hogy 

mennyiségét tekintve ez az EKB által hozott leggyakoribb jogi norma. E helyett az EKB-ra 

vonatkozó alapvet  rendelkezések, valamint a monetáris politikára vonatkozó szakaszban 

helyezték el a jogalkotók a jelenlegivel azonos tartalommal az EKB konzultatív és véleményez

feladatkörét.640

XII. fejezet: Az EKB által alkotott jog végrehajtása 

1. A végrehajtás lehetséges módozatai 

Az EKB önálló közösségi jogalkotó szerepl ként való megjelenésével szabályozásra 

szorult az általa alkotott normák végrehajtásának a kérdése is. Míg a döntéshozatalra kizárólag 

az EKB döntéshozó szervei vannak felhatalmazva, addig a végrehajtással összefügg  feladatok 

már megoszlanak az EKB és a nemzeti központi bankok között. Az alapokmány 9.2. cikke 

értelmében a végrehajtásnak két alternatív módja van, arra sor kerülhet egyrészt az EKB saját 

tevékenysége által, másrészt a nemzeti központi bankokon keresztül.641 A szakirodalomban az 

el bbit a végrehajtás közvetlen, míg az utóbbit annak közvetett eseteként tartják számon.642

Amennyiben megvizsgáljuk általános értelemben a közösségi jog végrehajtását, akkor 

megállapíthatjuk, hogy az els sorban nem a közösségi intézmények és testületek, hanem a 

tagállamok feladata. Ez az elv részben igaz az EKB esetén is, azonban némi megszorítással. A f

                                                          
638 Lásd még ehhez a Konvent IX. számú munkacsoportja ún. végs  jelentésének vonatkozó részét a Konvent 
honlapján, CONV 424/02 
639 Számomra bizonyos értelemben sz kítésnek t nik, hogy az EKB nem lesz jogosult európai törvény kibocsátásra, 
helyette „csak” nem jogalkotási aktusnak min sül  európai rendeleteket fogadhat el. Másrészt az európai rendelet 
egyik fajtája joghatásában gyakorlatilag teljesen azonos lesz a jelenlegi rendelettel és a leend  európai törvénnyel is, 
ami alapján azt is mondhatjuk, hogy gyakorlatilag nem változik semmi. Elvben pedig b vítésr l is beszélhetnénk, 
hisz az európai rendelet másik – a jelenlegi irányelvnek megfelel  – fajtáját a hatályos szabályozás nem ismeri az 
EKB esetében. 
640 Lásd az alkotmánytervezet I.29. cikk (4), valamint a III-77. cikk (4) bekezdését. 
641 Az alapokmány 9.2. cikke szerint: „Az EKB biztosítja, hogy az e szerz dés 105. cikkének (2), (3) és (5) bekezdése 
alapján a KBER-re ruházott feladatokat vagy ezen alapokmány értelmében végzett saját tevékenysége keretében, 

vagy a 12.1. és a 14. cikk értelmében a nemzeti központi bankokon keresztül hajtsák végre.” 
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eltérés a általános közösségi jog végrehajtásához képest, hogy a KBER esetén a Szerz dés és az 

alapokmány a legtöbb esetben az EKB diszkrecionális döntését l teszi függ vé a végrehajtás 

módjának meghatározását. Gondoljunk pl. a bankjegykibocsátás643, a számlavezetési 

tevékenység644, a nyíltpiaci és hitelm veletek645 vagy a küls  m veletek szabályozására.646

Ennek ellenére az - eddigi gyakorlat alapján - az EKB által alkotott jog végrehajtása jellemz

módon a nemzeti központi bankokon keresztül történik, amit az alapokmány azon szabálya és 

alátámaszt, miszerint: 

„E cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül az EKB a lehetségesnek és megfelel nek

ítélt mértékben a nemzeti központi bankokhoz folyamodik a KBER feladatkörébe 
tartozó m veletek elvégzése végett.”

647

A megfogalmazás azonban itt is nagyfokú mozgásteret biztosít az EKB számára, hisz maga 

dönthet arról, hogy mit tart lehetséges és megfelel  mértéknek.

Egyedül a statisztikai adatok gy jtése kapcsán ad világos els bbséget az alapokmány a 

közvetett végrehajtásnak, amikor kimondja „Az 5.1. cikkben meghatározott feladatokat – 

amennyire lehetséges – a nemzeti központi bankok látják el.”
648 Ezzel szemben bizonyos 

esetekben az alapokmány – kizárva a mérlegelés lehet ségét – egyértelm en az EKB-t bízza meg 

a végrehajtási teend kkel. Ilyen terület pl. a nemzeti központi bankok monetáris jövedelmének 

felosztása, ahol „Az EKB a Kormányzótanács iránymutatásainak megfelel en végzi a monetáris 

jövedelem felosztásából származó egyenlegek elszámolását és kiegyenlítését.”
649; illetve az 

alapokmány 34.3. cikke alapján a szankcionálási hatáskör, amelynek során csak az EKB szabhat 

ki pénzbírságot vagy egyéb kényszerít  bírságot az alábbiakban részletezend  esetekben és 

módon.

                                                                                                                                                                                          
642 Zilioli - Selmayr, i.m., 407.o. 
643 Alapokmány 16. cikk, valamint lásd még ehhez a VIII. fejezet 3.1. alpontját. 
644 Alapokmány 17. cikk 
645 Alapokmány 18. cikk 
646 Alapokmány 23. cikk 
647 Alapokmány 12.1. cikk, ötödik mondat. 
648 Alapokmány 5.1. cikk, valamint lásd még a VIII. fejezet 3.4. alpontját. 
649 Alapokmány 32.6. cikk 
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2. Az EKB-jog közvetlen végrehajtása és annak kiemelt esete: az EKB szankciók 

kirovására vonatkozó hatásköre

Az EKB által alkotott jog közvetlen végrehajtása esetén a f szerep az Igazgatóságé lesz, 

amely az alapokmány 12.1. cikke alapján felel s – a Kormányzótanács által kiadott 

iránymutatások és határozatok alapján – a monetáris politika végrehajtásáért. Ennek során 

figyelemmel kell lenni arra, hogy az EKB harmadik személyekkel szemben csak elnöke vagy az 

Igazgatóságának két tagja útján, vagy az elnök által az EKB nevében aláírásra kell en

feljogosított két alkalmazottjának aláírásával vállalhat jogi kötelezettséget.650 Mint arra Zilioli és 

Selmayr is utalnak, a közvetlen végrehajtás jelenleg még er sen kivételes esetnek számít, 

amelynek egyik f  oka, hogy az EKB és a nemzeti központi bankok humáner forrás-kapacitása

között jelent s különbség van.651 A továbbiakban a közvetlen végrehajtás esetei közül csupán a 

legjelent sebbet, az EKB szankciók kirovására vonatkozó hatáskörét tekintjük át részletesebben. 

 Az EKB szankciós hatáskörének az alapját a Szerz désben, illetve az alapokmányban 

találhatjuk meg, amelyek szerint a ún. kiegészít  jogalkotási eljárás alapján, a Tanács által 

meghatározott kereteken belül és feltételek mellett az EKB pénzbírságot vagy kényszerít

bírságot szabhat ki azokra a vállalkozásokra, amelyek nem tesznek eleget a rendeleteib l és 

határozataiból fakadó kötelezettségeknek.652 Ez a felhatalmazás – mint arra Martín és Texieira is 

rámutatnak – szinte egyedülálló a közösségi jogban, mivel így az EKB – a Bizottság mellett - az 

egyetlen nem-bírósági közösségi szerv, amelynek a Szerz dés alapján ilyen hatáskörrel bír.653

 Az EKB szankciós jogkörének részletes szabályait a Tanács egy 1998-as rendelete654,

valamint az EKB egy 1999-es rendelete655 határozta meg. A tanácsi rendelet értelmében az 

egyösszeg  bírság nem haladhatja meg a félmillió eurót, míg az ún. adott id szakra – de 

legfeljebb hat hónapra - kiszabható bírság napi maximuma tízezer euró lehet.656 Az eljárás 

kezdeményezésének joga megilleti mind az EKB-t, mind a nemzeti központi bankokat, amelyek 

az eljárás legnagyobb részében ehhez hasonlóan azonos jogokkal és kötelezettségekkel bírnak, 

                                                          
650 Alapokmány 39. cikk 
651 Zilioli – Selmayr, i.m., 415-416.o. Ennek alátámasztására lásd még: Eijffinger, i.m., 15-16.o. 
652 EKSz. 110. cikk (3) bekezdés, illetve alapokmány 34.3. cikk 
653 Martín, José Maria Fernández – Texieira, Pedro Gustavo, The imposition of regulatory sanctions by the 

European Central Bank, European Law Review, 25, 2000, 392.o. 
654 A Tanács 1998. november 23-i 2532/98/EK rendelete az EKB szankciók kirovására vonatkozó hatáskörér l (HL 
L 318., 1998.11.27., 4.o.) 
655 Az EKB 1999. szeptember 23-i 2157/1999/EK rendelete az EKB szankciók kirovására vonatkozó hatáskörér l
(EKB/1999/4, HL L 264., 1999.10.12., 21.o.);valamint az ennek módosításáról szóló az EKB 2001. május 10-i 
985/2001/EK rendelete (EKB/2001/4, HL L 137., 2001.05.19., 24.o.) 
656 Lásd a tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdését. 
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azonban a szankció kiszabásáról való végs  döntés már kizárólagosan az EKB hatáskörébe 

tartozik.657 Ez utóbbi miatt hasonlítja Marín és Texieira az eljárást szemléletesen egy kétfej

állathoz, amely azonban nem kérd jelezi meg, hogy az eljárási cselekmények az egységes 

közösségi döntéshozatali eljárás szerves részét képezik, függetlenül attól, hogy azokat EKB vagy 

valamelyik nemzeti központi bank fogadja-e el.658

A szerz páros felveti azonban ezzel összefüggésben azt a kérdést, hogy a nemzeti és a 

közösségi szintek jogi szempontból milyen viszonyban vannak egymással. Erre három lehetséges 

megközelítést adnak. Az els  szerint a nemzeti központi bankok tevékenységét ilyen esetben az 

EKB-nak kell betudni, amelynek értelmében az lenne az els  alkalom, hogy egy alapvet en

nemzeti szerv egy közösségi testület igazgatási egységeként tevékenykedne. A másik modell a 

nemzeti jegybankok aktusait úgy fogja fel, mint a tagállamoknak a másodlagos közösségi jog 

végrehajtása érdekében végzett tevékenységét. A harmadik elképzelés pedig a tagállami központi 

bank tevékenységét csak az EKB által meghozandó végs  határozathoz vezet  el zetes 

cselekményeknek tekinti. A három lehetséges válasz közül Marín és Texieira szerint az EKB 

szankciós hatáskörét illet en az els  modellt tartják helyénvalónak, mivel ez esetben a nemzeti 

központi bankokat „a rendszer integráns részének” kell tekinteni.659

Az eljárást illet en a tanácsi rendelet meghatározza továbbá a vonatkozó határid ket,

valamint meger síti, hogy a végs  határozat felülvizsgálható az Európai Bíróság által. Az EKB 

rendeletének preambuluma kimondja, hogy az eljárás lefolytatása során az EKB az általános 

jogelvekkel és különösen a Bíróság versenyjogi vizsgálataira vonatkozó precedensjogával 

összhangban köteles gondoskodni a harmadik személyek védekezéshez való joga legtágabb 

értelemben vett tiszteletben tartásáról.660 Az EKB rendelete a kétszeres büntetés tilalmának 

érvényesítése végett leszögezi még, hogy egy vállalkozással szemben ugyanazon tényállás 

alapján csak egy jogsértési eljárás kezdeményezhet , amelyre mind az EKB-nak, mind az 

illetékes nemzeti központi banknak tekintettel kell lennie.661 Végül kiemelend , hogy az EKB 

rendelete két speciális eljárást is bevezetett, egyrészt a kisebb jogsértések büntetésére vonatkozó 

ún. egyszer sített jogsértési eljárást, valamint az ún. kötelez tartalék-képzési követelmények 

nem teljesítése esetén alkalmazandó eljárást.662

                                                          
657 Lásd a tanácsi rendelet 3. cikkét. 
658 Marín – Texieira, i.m., 398.o. 
659 Marín – Texieira, i.m., 400-403.o. 
660 Lásd az EKB rendelet preambulumának (5) bekezdését. 
661 Lásd az EKB rendelet 2. cikkének (1) bekezdését. 
662 Lásd az EKB rendeletének 10. és 11. cikkeit. 
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XIII. fejezet: A maastrichti  értelemben felfogott jegybanki függetlenség és annak 

közösségi jogi biztosítékai 

1. Elméleti alapvetés

 A jegybanki függetlenség kérdése a GMU-val foglalkozó gazdasági és jogi szakirodalom 

egyik legtöbbet elemzett területe. Szinte nem találkozni olyan szerz vel, aki ne foglalkozott 

volna valamilyen mértékben ezzel a témával. Emiatt megalapozottnak t nik az a – mások mellett 

Amtenbrink által is hangsúlyozott663 - megállapítás, miszerint az elmúlt id szakban664

kifejezetten divatossá vált a jegybanki függetlenségr l beszélni. Mivel magyarázható, hogy a 

monetáris szabályozás irodalma ilyen nagy figyelmet fordít erre a kérdésre? 

 A jegybanki függetlenség mellett szóló egyik leggyakrabban felhozott gazdasági érv, 

hogy csak így lehet megakadályozni a kormányzatot abban, hogy esetleg a „bankóprés” 

eszközéhez nyúlva fedezetlen pénzkibocsátással inflációs nyomást idézzen el . A jegybanki 

függetlenség ez alapján tehát az egyik legfontosabb feltétele az árstabilitás elérésének és 

meg rzésének.  A gazdasági megfontolások mellett komoly politikai okok is az autonómia 

mellett szólnak.665 Lastra ezzel kapcsolatban negatív példaként hozza fel a Weimari Köztársaság 

alatti német hiperinflációt és arra a következtetésre jut, hogy nem szabad engedni, hogy a pénz a 

politikai küzdelmek tárgya legyen, hanem ehelyett a demokrácia alkotmányos szabályozásának 

részéve kell tenni.666

 Mint arra Grauwe felhívja a figyelmet, a XX. század második felében két nagy központi 

banki modell létrejötte volt megfigyelhet , az angol-francia és a német modell, amelyek között a 

jegybanki függetlenség tekintetében is jelent s különbségek mutatkoztak.667 Míg az angol-

francia modellben a központi bank a monetáris politikai döntéshozatalt tekintve egyértelm

kormányzati függ ségben tevékenykedett, addig a német megoldás a politikai függetlenséget 

tekintette a legf bb m ködési elvnek. L rincné valamivel differenciáltabb megközelítést 

                                                          
663 Amtenbrink, i.m., 10.o. 
664 Értve ezalatt különösen a nyolcvanas évek második felét és a kilencvenes éveket. 
665 Bár van olyan vélemény is, amely szerint „az apolitikus központi bank oximoron”, amellyel még a lehet
legnagyobb fokú függetlenség mellett is bizonyos mértékben egyet lehet érteni. Lásd: Frieden, Jeffry, The euro: 
Who wins? Who loses?, Foreign Policy, Fall98 Issue 112, 8-9.o. 
666 Lastra, Rosa Maria, The Independence of the European System of Central Banks, Harvard International Law 
Journal, Vol. 33, No 2, Spring 1992, 477.o. 
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alkalmaz, amikor nyolcvanas évek végén fennálló helyzet alapján három csoportba sorolta az 

akkori EK-tagállamok központi bankjait a kormányzattól való függetlenségük alapján. Az els  – 

Grauwe által német modellnek megfelel  – kategóriába tartozott az NSZK és Hollandia, ahol a 

jegybanki autonómia maximálisan érvényesült. A második körbe sorolta Franciaországot, 

Belgiumot és Dániát, amelyek esetén a függetlenségnek csak bizonyos elemei voltak 

megtalálhatók. Végül a harmadik csoportba került Görögország, Spanyolország és Portugália, 

amelyek esetében jegybanki függetlenségr l egyáltalán nem lehetett beszélni.668

 A GMU alkotmányos kereteinek kidolgozásával megbízott kormányközi konferencia 

számára tehát elméletileg több modell is rendelkezésre állt, amikor a leend  európai 

jegybankrendszerben alkalmazandó megoldásról kellett döntenie. A döntés azonban 

gazdaságilag és politikailag is er sen determinált volt. Gazdaságilag azért, mert empirikus 

vizsgálatok igazolták, hogy a függetlenség és az alacsony infláció között szoros összefüggés áll 

fenn, vagyis a tapasztalatok azt mutatták, hogy azokban az államokban, ahol a központi bank 

nem alárendeltje a kormányzatnak, ott nagyobb fokú árstabilitás figyelhet  meg.669 Politikailag 

pedig azért volt meghatározott a döntés, mert Németország számára csak úgy volt elfogadható a 

GMU, amennyiben annak intézményi letéteményese a lehet  legnagyobb mértékben hasonlítani 

fog a német Bundesbankra, különösen, ami a monetáris politika célkit zését és a jegybanki 

függetlenség mértékét illeti.670 Ezek a megfontolások már a Delors-jelentésben is 

megmutatkoztak, mivel már abban rögzítésre került, hogy a „KBER Tanácsnak” mind a nemzeti 

kormányok, mind a közösségi szervek utasításaitól függetlennek kell lennie, valamint tagjainak 

is megfelel  személyi garanciákkal kell rendelkezniük.671

Nem létezik általánosan elfogadott definíció a jegybanki függetlenségre, azonban vannak 

olyan objektívnek tekinthet  mutatók, amelyek által mérhet vé és adott esetben 

összehasonlíthatóvá válik az autonómia mértéke. Ezek a tényez k egyben meghatározzák a 

jegybanki függetlenség egyes részelemeit is, amelyek a szakirodalomban széles körben 

elfogadott módon a következ k:

                                                                                                                                                                                          
667 Grauwe, i.m., 150.o. 
668 L rincné, i.m., 323.o. 
669 Ehhez lásd többek között: Grauwe, i.m., 154-157.o.; Amtenbrink, i.m., 12-17.o.; Swinburne, Mark – Castello-
Branco, Marta, Central Bank Independence: Issues and Experience, IMF Working Paper No. 91/58, Washington, 
D.C., 1991; Haan, Jacob de – Sturm, Jan Egbert, The Case for Central Bank Independence, Banco Nazionale del 
Lavoro Quarterly Review, No.182, September 1992, 305-327.o. 
670 Ehhez lásd még: Dyson, Kenneth and Featherstone, Kevin, The Road to Maastricht, Negotiating Economic and 

Monetary Union, Oxford University Press, Oxford, 1999, 256-451.o.; valamint Kaltenhaler, Karl, German Interests 
in European Monetary Integration, Journal of Common Market Studies, 41, 2002, 69-87.o. 
671 Lásd a Delors-jelentés 32. pontját. 
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Intézményi függetlenség. Ez mindenek el tt a kormányzati szervek utasításaitól és 

befolyásától való függetlenséget jelenti, de tágabb értelemben mindenféle küls

behatástól való mentességet is. 

Személyi függetlenség. Ide tartoznak az adott központi bank elnökének, valamint a 

vezet  testülete tagjainak kinevezésére, hivatali idejére, újraválaszthatóságára, 

felmentési lehet ségére, szavazati jogának gyakorlására, valamint javadalmazására 

vonatkozó szabályok. 

Funkcionális függetlenség. Nem beszélhetünk teljes kör  jegybanki autonómiáról 

abban az esetben, amennyiben az adott központi banknak több, esetleg egymásnak 

ellentmondó célt kell követnie. A funkcionális függetlenség tehát a monetáris 

politikai célmeghatározásával kapcsolatos és annak egyértelm ségét, illetve világos 

megfogalmazását igényli. 

Pénzügyi függetlenség. Egy központi bank számára elengedhetetlen, hogy 

rendelkezzen azokkal a forrásokkal, amelyek feladatai végrehajtásához szükségesek, 

ami feltételezi, hogy költségvetésér l maga dönthessen, továbbá ne legyen 

kötelezhet  olyan nem prudens pénzügyi m veletekre, amelyek veszélyeztethetnék a 

céljai elérését. 

Végül beszélhetünk a jegybanki függetlenség egy speciális jogi tényez jér l is, amely 

nem más, mint az adott jegybankra vonatkozó jogi szabályozás formája, valamint az 

annak módosítására vonatkozó szabályok. Nem mellékes ugyanis, hogy milyen jogi 

norma tartalmazza a központi bankra vonatkozó szabályokat és ezeket milyen 

eljárással lehet módosítani. 

Az alábbiakban a fenti osztályozás alapján tekintem át a jegybanki függetlenségnek a GMU-ban 

alkalmazott közösségi jogi szabályait és garanciáit.
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2. A jegybanki függetlenség közösségi jogi szabályozása

2.1. Intézményi függetlenség

A jegybanki autonómia ezen elemét a Szerz dés 108. cikke szabályozza, amelyet létrejötte óta az 

intézményi függetlenség eddigi legpontosabb és így klasszikussá vált definíciójának 

nevezhetünk.

„Az e szerz dés és a KBER alapokmánya által rájuk ruházott hatáskörök 

gyakorlása, valamint az ilyen feladatok és kötelezettségek végrehajtása során sem 

az EKB, sem a nemzeti központi bankok, sem döntéshozó szerveik valamely tagja 

nem kérhet vagy fogadhat el utasítást a közösségi intézményekt l vagy szervekt l, a 

tagállamok kormányaitól vagy bármely egyéb szervt l.

A közösségi intézmények és szervek, valamint a tagállamok kormányai 

kötelezettséget vállalnak arra, hogy tiszteletben tartják ezt az elvet, és nem kísérlik 

meg az EKB vagy a nemzeti központi bankok döntéshozó szervei tagjainak 

befolyásolását feladataik ellátása során.” 

Az intézményi autonómia középpontjában tehát a küls  szervek általi utasítás kérésének 

és elfogadásának tilalma áll. A Szerz dés igyekszik a lehet  legtágabban megjelölni azt a 

személyi kört, amelyre az utasítás adásának, illetve elfogadásának tilalma vonatkozik. A KBER 

oldalán ez a negatív kötelezettség vonatkozik az EKB-ra, a nemzeti központi bankokra, valamint 

ezek döntéshozó szerveinek tagjaira. Az utasíthatóságot három lehetséges irányban is kizárja a 

szabályozás, egyrészt a közösségi intézmények és szervek részér l, amely alatt els sorban a 

Tanácsot és a Parlamentet kell értenünk; másrészt a tagállami kormányok részér l és végül 

minden más egyéb intézmény vagy szerv irányából. A Szerz dés szerint a közösségi 

intézményeknek és szerveknek, valamint a tagállami kormányoknak még a befolyásolás 

„kísérletét l” is tartózkodniuk kell(ene), amely azonban túlságosan is tág értelmezésre ad 

lehet séget, így nem is érvényesülhet a gyakorlatban teljes mértékben.672

Az EMI 1998. márciusában kiadott konvergencia-jelentése673 részletesen meghatározta, 

hogy a harmadik szerveknek - értve ezalatt a nemzeti kormányokat és törvényhozásokat – 

milyen, a tagállami központi bankokra vonatkozó esetleges jogosítványai ellentétesek az 

intézményi függetlenség elvével. Ezek a következ k:

                                                          

Utasítás adása a nemzeti központi bankoknak vagy döntéshozó szerveinek. 

672 Felvethet  ennek kapcsán, hogy nem ellentétes-e ezzel a közösségi jogi rendelkezéssel az a magatartás, amikor 
valamely tagállam kormányf je nyilatkozatban „hívja fel” az EKB-t a kamatpolitikájának valamilyen irányú 
módosítására. 
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A tagállami jegybankok döntéseinek jóváhagyása, felfüggesztése, semmisnek 

nyilvánítása vagy késleltetése. 

Döntések jogi alapon történ  cenzúrázása. 

Szavazati joggal történ  részvétel a nemzeti központi bank döntéshozó szerveiben. 

El zetes konzultációs jog egy döntés meghozatala el tt.

Az EMI jelentése azért foglalkozott kizárólag a tagállami jegybankokkal, mert az EKB esetében 

a közösségi jogi szabályozás megfelelt a fenti követelményeknek, azonban a legtöbb tagállami 

jogrendszerben csak az ún. jogi konvergencia-kritériumnak674 történ  megfelelési kötelezettség 

keretében történt meg a jegybanki függetlenség Szerz désnek megfelel  biztosítása, amelyre a 

109. cikk is utal: 

„Valamennyi tagállam biztosítja, hogy legkés bb a KBER létrehozásának 

id pontjáig nemzeti jogszabályai – nemzeti központi bankjának statútumát is 

beleértve – összeegyeztethet ek legyenek e szerz déssel és a KBER 

alapokmányával.”

Végül megemlíthet , hogy az intézményi függetlenséghez az is hozzátartozik, hogy az EKB 

rendelkeznie kell önálló jogi személyiséggel, amelyr l az alapokmány 9.1. cikke szól, kimondva, 

hogy az EKB „[...]valamennyi tagállamban az adott tagállam jogában a jogi személyeknek 

biztosított legteljesebb jogképességgel rendelkezik[…]” 

2.2. Személyi függetlenség

 A jegybanki autonómia második alapvet  területe az EKB és a nemzeti központi bankok 

vezet inek, illetve döntéshozó szervei tagjainak a személyes függetlensége, amelynek több 

összetev je is van.

2.2.1. Alkalmassági kritérium és kinevezési eljárás

 A Szerz dés szerint az Igazgatóság tagjait olyan személyek közül kell kinevezni, akik 

monetáris vagy banki területen elismert szakmai tekintéllyel és tapasztalattal rendelkeznek. 

További feltétel, hogy az Igazgatóság tagjai csak az eltéréssel nem rendelkez  tagállamok 

                                                                                                                                                                                          
673 Convergence Report 1997, Report required by Article 109j of the Treaty establishing the European Community, 
March 1998, European Monetary Institute, 12.o. 
674 Err l b vebben lásd a VII. fejezet 4.2. alpontját. 
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állampolgárai lehetnek.675 Összehasonlításképpen a német szabályozás szerint a Bundesbank 

Igazgatósága tagjainak „különleges szakmai alkalmassággal” kell rendelkezniük676, míg a Fed-re 

vonatkozó amerikai törvény megfelel  és ellen rzött banki tapasztalatokról beszél.677

 A kinevezési eljárást a közösségi jog csupán az EKB Igazgatóságának tagjai esetében 

szabályozza, a tagállami jegybankok vezet ire és döntéshozó testületeinek egyéb tagjaira nincs 

kötelez  el írás. Ez utóbbi megoldás er sen kritizálható, hiszen bármennyire is fontosak 

legyenek a hivatali id vel, valamint a elmozdíthatósággal kapcsolatos szabályok, nem 

pótolhatják a kinevezési eljárás pluralizmusát és demokratizmusát a nemzeti központi bankok 

esetében is biztosító garanciáknak – eddig a közösségi jog által elmulasztott – kötelez vé tételét. 

A Szerz dés az EKB viszonylatában azonban kétség kívül eleget tesz annak az általánosan 

elfogadott igénynek, hogy a jegybanki vezet k kinevezési eljárása kell képpen pluralista 

legyen.678 Az Igazgatóság tagjainak személyére vonatkozó ajánlást a Tanács teszi meg, miután 

konzultált az Európai Parlamenttel és az EKB Kormányzótanácsával. A kinevezésr l szóló 

döntést pedig a résztvev  tagállamok állam-, illetve kormányf inek kell konszenzussal 

meghozniuk.679

Németországban a Bundesbank Igazgatóságának nyolc tagja közül  az elnököt, az 

alelnököt és két másik tagot a szövetségi kormány jelölhet, míg a többi négy tagra – a szövetségi 

kormánnyal egyetértésben - a fels ház szerepét betölt  Bundesrat tesz javaslatot a köztársasági 

elnöknek, aki a kinevezési jog birtokosa és gyakorlója. Mind a kormánynak, mind a Bundesrat-

nak el zetesen konzultálnia kell a Budesbank Igazgatóságával is.680 A Fed 

Kormányzótanácsának hét tagját pedig a Szenátus javaslatára és hozzájárulásával az Egyesült 

Államok elnöke nevezi ki, azzal a megkötéssel, hogy tiszteletben kell tartani a különböz

gazdasági érdekeket, valamint az ország földrajzi felosztását.681

2.2.2. Hivatali id  és újraválaszthatóság

 A központi bankok vezet inek a személyi függetlenség részeként lehet ség szerint minél 

hosszabb szolgálati id t kell biztosítani annak érdekében, hogy megfelel en elláthassák 

feladataikat. Ehhez szorosan kapcsolódik az a követelmény is, hogy a valódi függetlenség csak 

                                                          
675 EKSz. 112. cikk (2) bekezdés, valamint alapokmány 43.3. cikk 
676 Gesetz über die Deutsche Bundesbank, 7.cikk (2) bekezdés 
677 Federal Reserve Act, 305. cikk 
678 Lastra, i.m., 483.o. 
679 EKSz. 112. cikk (2) bekezdés 
680 Gesetz über die Deutsche Bundesbank, 7.cikk (3) bekezdés 
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akkor biztosítható, ha ki van zárva a vezet  tisztségvisel k újraválaszthatósága. A közösségi jog 

ez esetben – hasonlóan indokolatlan módon, mint az el z  pontban tárgyalt kinevezési eljárás 

kapcsán – eltér  szabályokat állapít meg az EKB Igazgatósága, valamint a nemzeti központi 

bankok vonatkozásában. Míg az el bbi esetén el írja, hogy megbízatásuk nyolc évre szól és nem 

újítható meg, addig a nemzeti központi bank elnökei kapcsán már megelégszik öt év hivatali 

id vel, továbbá esetükben nem írja el  az újraválaszthatóság tilalmát.682 Erre a meglehet sen 

furcsa helyzetre Várnay és Selmayr is felhívják a figyelmet, utalva arra, hogy így el fordulhat,

hogy egyes tagállami jegybankelnökök tovább lehetnek a Kormányzótanács tagjai, mint az 

igazgatósági tagok.683 A fenti ellenmondás kiküszöbölése végett véleményem szerint szükséges 

lenne egységesíteni a Kormányzótanács tagjainak hivatali idejét, valamint még indokoltabbnak 

látom az újraválaszthatóság kizárását a nemzeti jegybankok vezet inek vonatkozásában is. Ez 

utóbbi módosítás er sítené a személyi függetlenségüket, amely jótékony hatással lenne az egész 

rendszer autonómiájára is, különösen ha a Kormányzótanács összetételére gondolunk. 

 Bár az igazgatósági tagok nyolc éves hivatali ideje a közösségi tisztségvisel k között 

kétség kívül a leghosszabb, mégis nemzetközi összehasonlításban nem is t nik olyan kirívónak. 

A mintának tekinthet  német szabályozás szintén nyolc évre szóló kinevezést ír el , azonban 

kivételes esetben ennél rövidebb is lehet a megbízatási id , amely azonban ekkor sem lehet öt 

évnél kevesebb. Mivel a törvény nem tiltja a tagok újraválasztását, így azok megbízatása 

megújítható.684 A legradikálisabbnak az amerikai megoldás t nik, amely szerint a Fed 

Kormányzótanácsa tagjainak hivatali ideje – nem megújítható módon - f szabályként 

tizennégy(!) év, amely világviszonylatban is kiemelked en hosszúnak számít.685

2.2.3 A felmentési eljárás és garanciái

 A személyi függetlenség talán legfontosabb eleme a vezet k elmozdítására vonatkozó 

szabályozás. Ebben a kérdésben már nem találunk lényeges eltérést az EKB és a nemzeti 

jegybankok között. Az EKB igazgatósági tagjait, valamint a nemzeti központi bankok elnökeit 

kizárólag abban az esetben lehet hivatalukból felmenteni, ha már nem felelnek meg a feladatai 

ellátásához szükséges feltételeknek  vagy ha súlyos kötelezettségszegést követtek el. Az EKB 

esetében további garancia, hogy a felmentést csupán a Kormányzótanács vagy az Igazgatóság 

                                                                                                                                                                                          
681 Federal Reserve Act, 241. cikk 
682 EKSz. 112. cikk (2) bekezdés és alapokmány 14.2. cikk 
683 Várnay, i.m., 39.o. és Selmayr, i.m., 302-303.o. 
684 Gesetz über die Deutsche Bundesbank, 7.cikk (3) bekezdés 
685 Federal Reserve Act, 241-242. cikkek 
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kezdeményezheti.686 Várnay ennek kapcsán rámutat arra, hogy ez a megoldás megegyezik a 

Számvev széknél alkalmazottal, amely esetén szintén csak maga tehet indítványt valamely 

tagjának felmentésére vonatkozóan.687 A felmentésr l szóló döntést az Európai Bíróság hozza 

meg.  

A nemzeti banki kormányzók kapcsán a felmentésre javaslatot tehet k körére, illetve a 

döntéshozó személyére a közösségi jog nem tartalmaz rendelkezéseket, ezeket a kérdéseket a 

nemzeti jogok szabályozzák. Van azonban egy egyedülálló újításnak számító garanciális szabály, 

amely kimondja, hogy a felmentésre vonatkozó határozatot az érintett kormányzó vagy az EKB 

Kormányzótanácsa az Európai Bíróság el tt megtámadhatja a Szerz dés vagy annak 

alkalmazására vonatkozó bármely jogi rendelkezés megsértésére hivatkozva.688 Ezzel a 

jogorvoslati lehet séggel a nemzeti jegybankelnökök a közösségi jog „védelme” alá kerültek, 

amely példa nélküli, ugyanakkor szükségszer  megoldásnak tekinthet . Van olyan vélemény, 

amely szerint ez a bírósági hatáskör ellentétben áll azzal az általánosan elfogadott elvvel, amely 

szerint a közösségi jog nem avatkozik be a tagállamok intézményi struktúráiba.689  Ezzel nem 

értek egyet, hisz a GMU harmadik szakaszában résztvev  tagállamok nemzeti központi bankjai – 

az e fejezet 2.4. alpontjában kifejtettek alapján - nem tekinthet k többé kizárólag nemzeti 

intézményeknek, így nem is alkalmazható rájuk a fenti elv. Ezen túlmen en az is indokolhatta 

ezt a jogi megoldást, hogy ha már a kinevezési eljárás, a hivatali id  és az újraválaszthatóság 

tekintetében nem is létezik teljes kompatibilitás a Kormányzótanács igazgatósági, illetve nemzeti 

bankelnök tagjai között, akkor legalább az elmozdíthatóságnak legyenek azonosak a feltételei, 

illetve a ugyanaz a fórum mondhassa ki a felmentésr l a végs  szót. 

2.2.4. A javadalmazással és az egyéb munkavégzéssel kapcsolatos kérdések

 A személyi függetlenségnek nemcsak a központi bankok vezet i, de bármely más pozíció 

esetén is különös jelent ség  fokmér je a javadalmazás nagysága. Az EKB esetében az 

Igazgatóság tagjainak alkalmazási feltételei – különös tekintettel illetményükre, nyugdíjukra és 

egyéb szociális juttatásaikra – az EKB-val kötend  szerz dés tárgyát képezik. Az EKB részér l

ezeket a feltételeket – egy a Kormányzótanács és a Tanács által kinevezett három-három tagból 

                                                          
686 Alapokmány 11.4. cikk 
687 Várnay, i.m., 39.o. 
688 Alapokmány 14.2. cikk 
689 Executive Agencies within the EC: The European Central Bank – a model?, Editorial Comments, Common 
Market Law Review, 33, 1996, 623-631.o. 
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álló bizottság javaslata alapján – a Kormányzótanács határozza meg.690 Németországban az 

igazgatósági tagok munkajogi viszonyait az Igazgatósággal történ  szerz dés rögzíti, amelyet a 

szövetségi kormánynak is jóvá kell hagynia.691 A Fed esetében pedig maga a törvény határozza 

meg a Kormányzótanács tagjainak járó éves illetmény mértékét.692

 Az EKB Igazgatóságának tagjai feladataikat teljes munkaid ben látják el és annak 

érdekében, hogy semmilyen érdekellentét ne veszélyeztethesse a függetlenségüket, semmilyen 

egyéb – akár keres , akár ingyenesen végzett – foglalkozást nem folytathatnak, kivéve ha ez alól 

a Kormányzótanács kivételesen mentesítést ad.693 Ehhez kapcsolódóan az EKB 

Kormányzótanácsának ún. Magatartási Kódexe még arra is kitér, hogy tagjainak biztosítaniuk 

kell, hogy a nem a KBER-rel összefügg  esetleges tevékenységeik ne gyakorolhassanak negatív 

hatást kötelezettségeikre, illetve ne árthassanak az EKB-ról kialakult képnek.694 A Bundesbank 

igazgatósági tagjai közjogi jogviszonyban állnak, ami szintén kizárja az egyéb tevékenységet.695

A Fed Kormányzótanácsának tagjai is teljes munkaid ben végzik tevékenységüket, azonban 

esetükben nem eleve kizárt az egyéb munkavégzés, csupán az tilos számukra, hogy valamely 

egyéb banknál, pénzintézetnél vagy vagyonkezel  társaságnál alkalmazottként vagy igazgatóként 

dolgozzanak vagy ezeknek részvényesei legyenek.696

2.2.5. A nemzeti központi bankok döntéshozó testületeinek egyéb tagjai

A személyi függetlenségre vonatkozó közösségi jogi biztosítékok – mint az a fentiekb l

kit nik – kizárólag az EKB Igazgatóságának tagjaira, valamint a nemzeti központi bankok 

elnökeire vonatkoznak. A Szerz dés és az alapokmány nem tesz említést err l a személyi körr l,

ami több szempontból is problematikusnak tekinthet . A szabályozás hiánya ugyanis nem áll 

összhangban azzal, hogy a nemzeti jegybankelnököknek joguk van rövidebb vagy akár hosszabb 

id re is helyettest kinevezni, aki a Kormányzótanácsban munkájában teljes jogkörrel vehet 

részt.697 Emiatt indokolt lenne, hogy a személyi függetlenség jogi biztosítékai valamilyen 

formában rájuk is kiterjedjenek.  

                                                          
690 Alapokmány 11.3. cikk. Ennél a döntésnél az Igazgatóság tagjai természetesen nem rendelkeznek szavazati 
joggal. 
691 Gesetz über die Deutsche Bundesbank, 7.cikk (4) bekezdés 
692 Federal Reserve Act, 241.cikk 
693 Alapokmány 11.1. cikk 
694 Lásd a Kormányzótanács tagjaira vonatkozó Magatartási Kódex 3.4. cikkét. (HL C 123., 2002.05.24., 9.o.) 
695 Gesetz über die Deutsche Bundesbank, 7.cikk (4) bekezdés 
696 Federal Reserve Act, 241. és 244. cikkek 
697 Alapokmány 10.2. cikk és EKB eljárási szabályzat 3.3. cikk 



150

Ezt ismerte fel az EMI is, amikor az 1997-es konvergencia-jelentésében a személyi 

függetlenség részelemei között megjelenik az a követelmény, hogy a nemzeti központi bankok 

döntéshozó testületei egyéb tagjainak - amennyiben KBER-vonatkozású feladatokat látnak el - 

ugyanolyan garanciákat kell élvezniük, mint a jegybankelnököknek. Hasonló irányba mutat a 

konvergencia-jelentés azon el írása is, amely szerint nem keletkezhet olyan érdekellentét ezen 

személyeknek a saját jegybankukkal szembeni, valamint a KBER-vonatkozású feladataikból 

fakadó kötelezettségeik között, amely veszélyeztethetné a személyi függetlenségüket.698 A 2004-

es kovergencia-jelentés azonban némileg ellentmond ennek azzal az „el írással”, hogy ennek a 

személyi körnek már csupán azt a jogot kell biztosítani, hogy a felmentésükr l szóló döntést 

nemzeti bíróság el tt megtámadhassák.699 A probléma ezzel az, hogy egyrészt nincs jogszabályi 

alapja, másrészt eltér a Kormányzótanács tagjai esetén alkalmazott megoldástól.700

2.3. Funkcionális függetlenség

A jegybanki autonómia fokának egyik alapvet  meghatározója, hogy az adott központi 

banknak milyen gazdasági célokat kell követnie. Abban az esetben, ha a célkit zések között az 

árstabilitással egyenrangúként megtalálható a kormányzati gazdaságpolitika támogatása is, akkor 

ezzel egyértelm en csorbát szenved a m ködési függetlenség, hisz így a végrehajtó hatalmi ág 

döntései közvetlenül kihatnak a jegybanki politika alakítására is. Ezért a szakirodalomban 

elfogadottnak számít az a – mások mellett Selmayr által is hangoztatott – elv, miszerint minél 

egyértelm ben van jogilag meghatározva egy központi bank célkit zésrendszere, annál nagyobb 

függetlenséget elvez a kormányzattal való kapcsolatában.701

A Fed-re vonatkozó szabályozás például nem kifejezetten felel meg ennek a 

követelménynek, mert mindjárt három – elvileg egyenrangú - monetáris politikai célkit zést is 

megfogalmaz: a teljes foglalkoztatottságot, a stabil árakat, valamint a mérsékelt hosszú-távú 

kamatszintet és mindezt egy folyamatos és megfelel  gazdasági növekedés mellett.702 Ezzel 

szemben a KBER esetén létrejött megoldás a német modellt követte, amely els dleges céljának 

kizárólag az árstabilitás fenntartását tekinti. Mivel a KBER célkit zési rendszerét a VIII. 

fejezetben már részletesen elemeztem, ezért nem kívánom megismételni az ott leírtakat, csupán 

utalnék arra, hogy a közösségi jog által meghatározott célkit zés-rendszer nagymértékben eleget 

                                                          
698 Convergence Report 1997, 12-13.o. 
699 Lásd az EKB 2004. évi konvergencia-jelentésének 33.oldalát. 
700 A 1997-es jelentés „szelleméb l” ugyanis az következne, hogy az érintettek – vagy a Kormányzótanács - az 
Európai Bírósághoz fordulhassanak jogorvoslatért.  
701 Selmayr, i.m., 303.o. 
702 Federal Reserve Act, 225a.cikk 
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tesz a m ködési függetlenség követelményének. Vannak azonban olyan – többek között 

Gormley és Haan által képviselt – vélemények is, amely szerint a Közösségen belüli általános 

gazdaságpolitika támogatása, mint másodlagos cél bizonyos mértékben elkerülhetetlenül sérti a 

funkcionális függetlenséget.703 Tekintettel azonban arra, hogy a KBER erre csak az árstabilitási 

cél veszélyeztetése nélkül köteles; továbbá azt figyelembe véve, hogy jelenleg nem beszélhetünk 

egységes közösségi gazdaságpolitikáról, ezt a veszélyt magam részér l nem tartom 

megalapozottnak. 

2.4. Pénzügyi-gazdasági függetlenség

Bár a pénzügyi függetlenség követelménye közvetlenül sem a Szerz désben, sem az 

alapokmányban nem jelenik meg, az EMI jogi konvergencia-jelentései már a kilencvenes évek 

közepét l önálló függetlenségi kritériumként említik. A pénzügyi-gazdasági függetlenség 

legf bb megnyilvánulása, hogy az EKB költségvetése nem része az uniós költségvetésnek, így a 

Közösség politikai intézményei ilyen módon sem képesek befolyásolni a tevékenységét. Hasonló 

módón biztosított a Bundesbank és a Fed pénzügyi önállósága is. Többen – köztük Várnay, 

Selmayr és Brentford is – felhívják a figyelmet arra, hogy függetlenséget az a sajátos „társasági 

jogi helyzet” is alátámasztja, hogy az EKB alapt kéjének kizárólagos jegyz i, nem közvetlenül a 

tagállamok, hanem az egyes nemzeti központi bankok.704 Ennek a ténynek azonban – mint arra a 

IX. fejezet 4. pontjában már utaltam – nincs különösebb relevanciája.  

A pénzügyi autonómia a nemzeti központi bankok viszonylatában szintén megköveteli, 

hogy azok rendelkezzenek a feladataik ellátásához szükséges anyagi eszközökkel. Az EMI-

jelentésében is találunk ilyen irányú kötelezettséget, amely szerint a nemzeti bankok 

alapokmányainak tartalmazniuk kell biztosítékot arra nézve, hogy a KBER-vonatkozású 

feladataikat megfelel en el tudják látni.705 Tovább lényeges eleme a gazdasági függetlenségnek a 

közszféra monetáris finanszírozásának, valamint a tagállamok pénzügyi szervezetekhez való ún. 

privilegizált hozzáférésének a tilalma.706 Ez utóbbi tilalom nem érvényesül(t) teljes mértékben, 

sem a korábbi német, sem a jelenlegi amerikai szabályozásban. A Bundesbank ugyanis a GMU 

létrejöttét megel z en még – bár korlátozott mértékben és rövid lejáratra, de – közvetlenül is 

                                                          
703 Gormley, Laurence – Haan, Jacob de, The democratic deficit of the European Central Bank, European Law 
Review, 21, 1996, 102.o. 
704 Várnay, i.m., 41.o.; Selmayr, i.m., 310.o.; Brentford, Philip, Constitutional aspects of the independence of the 

European Central Bank, International and Comparative Law Quarterly, 47, 1998, 95.o. 
705 Convergence Report 1997, 13.o. 
706 Ehhez lásd az EKSz. 101. és 102. cikkeit, valamint b vebben a VII. fejezet 3.2. alpontját. 
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nyújthatott hitelt a szövetségi és a tartományi kormányoknak.707 A Fed pedig maga dönthet arról, 

hogy hajlandó-e adott esetben finanszírozni az államháztartási hiányt. 

Ide kapcsolódik még a nyereség-veszteség kérdésköre, amelyben arra kell keresni a 

választ, hogy mi a sorsa az esetleges nyereségnek, illetve a veszteséges m ködést kinek kell 

megtérítenie. Az EKB nyeresége esetén annak legfeljebb 20%-át meg nem haladó és a 

Kormányzótanács által meghatározott összeget az EKB általános tartalékalapjába kell átutalni 

azzal, hogy az tartalékalap nem haladhatja meg az EKB t kéjének mértékét. A nyereség 

maradványát pedig részesedésük arányában az EKB részvényesei, vagyis a nemzeti központi 

bankok között kell felosztani.708 Az esetleges veszteség pedig nem terheli a közös költségvetést, 

mivel a hiányt els sorban az EKB általános tartalékalapjából kell fedezni, másrészt - a 

Kormányzótanács határozatától függ en - a monetáris jövedelem terhére írható jóvá, vagyis 

végs  soron a nemzeti központi bankok viselik.709 Megállapítható, hogy ezek a szabályok teljes 

mértékben megfelelnek a pénzügyi-gazdasági autonómia követelményének. 

2.5. A jegybanki függetlenség jogforrástani megközelítése

Ez a megközelítés annak vizsgálatát igényli, hogy milyen jogi normában találhatók meg a 

jegybankkal kapcsolatos kérdések és ez a norma milyen eljárással, mennyire könnyen vagy 

nehezen módosítható. Minden más központi bankkal, illetve bankrendszerrel összehasonlítva 

ezen a téren vitathatatlanul a KBER és az EKB rendelkezik a legmagasabb szint  autonómiával. 

Ennek magyarázata, hogy míg a jogállamok többségében jellemz en törvényi – kivételes esetben 

alkotmányos – normák rögzítik a központi bankokra vonatkozó szabályokat, addig a KBER és az 

EKB esetében ezt egy nemzetközi szerz dés teszi meg. A két megoldás között a legf bb

differencia, hogy egy nemzeti törvény vagy alkotmány módosításához többnyire elegend

megfelel  többséget elérni az adott törvényhozásban, amellyel így elvileg bármikor csorbítható a 

jegybanki függetlenség egyszer már elért szintje.  

Ezzel szemben a KBER-re és az EKB-re vonatkozó normákat az EKSz. és az annak 

szerves részét képez  egyik jegyz könyv határozza meg, amelyek megváltoztatására – az ún. 

egyszer sített módosítási eljárás alá es  technikai jelleg  kérdéseket kivéve710 – csak egy 

kormányközi konferencián tet  alá hozott és valamennyi tagállam által támogatott 

                                                          
707 Gesetz über die Deutsche Bundesbank, korábbi 20. cikk 
708 Lásd az alapokmány 33.1. cikkét. 
709 Lásd az alapokmány 33.2. cikkét. 
710 Lásd az alapokmány 41. cikkét. 



153

szerz désmódosítással vagy új szerz déssel, valamint annak tagállamok általi ratifikációjával 

kerülhet sor. Vagyis mindaddig, amíg lesz csupán egyetlen olyan tagállam is, amely ragaszkodik 

a jelenlegi garanciális szabályokhoz, addig nem kerülhetnek veszélybe a jegybanki függetlenség 

közösségi jogi alapjai sem. Emiatt megalapozottan állítható, hogy jogforrástani szempontból a 

KBER, illetve az EKB rendelkezik a legmagasabb szint  jegybanki autonómiával a létez

központi bankok és bankrendszerek között. 

XIV. fejezet: A demokratikus elszámoltathatóság és az EKB 

1. Elméleti alapvetés

 Bármilyen magas szint  és sokrét  is legyen egy központi bank függetlensége, annak egy 

jogállamban ki kell egészülnie olyan eljárásokkal és szabályokkal, amelyek biztosítják az 

alapvet  demokratikus elvek érvényesülését. Az EKB és általában a jegybankok esetén ez az elv 

az ún. demokratikus elszámoltathatóság. Az elszámoltathatóság általános értelemben a 

meghozott döntésekért való felel sségvállalást, illetve a döntések megfelel  indokolásának és 

magyarázatának a kötelezettségét takarja. Amtenbrink szerint a demokratikus elszámoltathatóság 

tág értelemben egy olyan mechanizmusként írható le, amely az átruházott hatalom birtokosai, 

valamint azok között áll fenn, akiknek formálisan joguk van leváltani ket.711 Egy demokratikus 

társadalomban tehát alapvet  elv, hogy közhatalmi szervek elszámoltathatók legyenek azon 

közösség felé, amelyt l a megbízatásuk végs  soron eredeztethet . Az elszámoltathatóságnak 

ebb l következ en egy demokratikus politikai berendezkedés  államban számtalan lehetséges 

megnyilvánulási formája létezik, amelyek közül csupán az egyik, bár kutatásunk szempontjából 

a legfontosabb esete a központi bankoké.

 A jegybankok kapcsán felmerül  elszámoltathatóság kérdése elválaszthatatlan azok 

függetlenségét l, amely szituációt Lastra találóan úgy írja le, hogy a függetlenség és az 

elszámoltathatóság ugyanannak az érmének a két oldala.712 Smits és Padoa-Schioppa ehhez 

hasonlóan – mások mellett - az elszámoltathatóságot els sorban a függetlenség ellensúlyának 

tekintik.713 A függetlenséggel való szoros kapcsolatot támasztja alá az is, ha megvizsgáljuk a 

                                                          
711 Amtenbrink, i.m., 28.o. 
712 Lastra, i.m., 496.o. 
713 Smits, i.m., 169.o.; Padoa-Schioppa, Tomaso, An Institutional Glossary of the Eurosystem, In: Randzio-Plath, 
Christa - Padoa-Schioppa, Tommaso, The European Central Bank: independence and accountability, Policy Paper 
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demokratikus elszámoltathatóság egyes részelemeit is, amelyek több ponton is egybevágnak a 

jegybanki autonómia bizonyos összetev ivel. A szakirodalomban az elszámoltathatóság 

kritériumainak számos osztályozása létezik, amelyek különösen összehasonlító jelleg

kutatásoknál alkalmazhatók hatékonyan.714 Tekintve, hogy a dolgozat az összehasonlító 

módszert csak kiegészítésként használja, magam részér l Amtenbrink csoportosítását veszem 

alapul, amely szerint az elszámoltathatóság – többek között – az alábbi szempontok 

figyelembevételével értékelhet :

                                                                                                                                                                                          

A jogi alapoknál az vizsgálandó, hogy milyen jogszabály hozta létre és rendezi az 

adott központi bankra vonatkozó alapvet  kérdéseket, illetve az milyen eljárással 

módosítható. Ez a legtöbb esetben – mint arra az el z  pontban is utaltam - törvényi, 

kivételesen alkotmányos szinten történik. Ennek azért van itt jelent sége, mert a 

demokratikus elszámoltathatóság szempontjából fontos, hogy a törvényhozásnak 

legyen meg a lehet sége a jegybanki tevékenységgel kapcsolatos jogi szabályozás 

megváltoztatására.715

Amtenbrink második elemként említi a monetáris politika célkit zését, amely arra a 

kérdésre ad választ, hogy egy központi banknak milyen végs  cél eléréséért kell 

elszámoltathatónak lennie.716

A végrehajtó hatalmi ággal való kapcsolat az egyik legfontosabb tényez je a 

demokratikus elszámoltathatóságnak. Ennek keretében vizsgálható, hogy milyen 

formális vagy informális konzultációs mechanizmus létezik a jegybank, illetve a 

pénzügyi kormányzat között. Ez alatt els sorban a döntéshozó testületekben történ

kölcsönös részvételi jogot kell érteni. 

A jegybanki vezet k kinevezésének és elmozdításának - a függetlenség kapcsán már 

részletezett - szabályai szintén elemezhet k az elszámoltathatóság irányából is.717

B 16, Centre for European Integration Studies, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn, 2000, www.zei.de,
29.o.
714 Lásd egy ilyenre: Bini-Smaghi, Lorenzo – Gros, Daniel, Is the ECB accountable nad transparent?, 2000, 
www.eipa.nl/Publications/Summaries/1997_2000/Phedon_papers/1-Barcelona-EIPA.pdf, 153-154.o. 
715 Amtenbirnk, i.m., 42.o. 
716 B vebben lásd: Amtenbrink, i.m., 43-47.o., 188-215.o. 
717 Amtenbrink, i.m., 48-51..o., 242-274.o. 
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Amtenbrink külön pontban említi az ún. elnyomó mechanizmust is, amely alatt azokat 

a kormányzati eszközöket és lehet ségeket érti, amelyekkel lehet ség nyílna a 

jegybanki döntések módosítására, hatálytalanítására vagy a monetáris politikába 

történ  egyéb drasztikus beavatkozásra. Mint arra az EMI már többször hivatkozott 

konvergencia-jelentése is utal, az ehhez hasonló lehet ségek élesen szemben állnak a 

jegybankok intézményi autonómiájával.718

A központi bankok demokratikus elszámoltathatóságában a legnagyobb szerepe a 

törvényhozással való kapcsolatnak van. Ennek megfelel en az EKB és az Európai 

Parlament közötti monetáris párbeszédet külön pontban fogom elemezni. 

Amtenbrink a transzparenciát is az elszámoltathatóság kiemelt jelent ség

el feltételének, illetve alapkövének tekinti, amelynek mértékét különböz  tényez k

határozzák meg.719 Ezzel a megközelítéssel némileg szemben áll Padoa-Schioppa 

felfogása, aki egyértelm  és határozott különbséget tesz a két fogalom között. Nézete 

szerint, míg az elszámoltathatóság els sorban politikai követelmény, amely a 

döntések utólagos magyarázatát és megítélését jelenti; addig a transzparenciát inkább 

olyan gazdasági követelménynek kel tekinteni, amely „valós idej ” információk 

szolgáltatásával szükséges a monetáris politika sikeres végrehajtásához.720

A demokratikus elszámoltathatóság utolsó elemeként kerülnek említésre a 

jegybankok költségvetési-pénzügyi viszonyai, amelyet a szerz  szerint nem lehet 

kizárólag a függetlenséget meghatározó tényez nek tekinteni, figyelembe véve, hogy 

a központ bankok rendszerint köztulajdonban állnak.721

A fenitek alapján találóan fogalmazott Lastra a függetlenség és elszámoltathatóság viszonyáról: 

„A függetlenségr l és az elszámoltathatóságról szóló vita bizonyos mértékig 

emlékeztet arra a filozófiai polémiára, amely a szabadságról és a felel sségr l

folyik;  a függetlenség elszámoltathatóság nélkül olyan lenne, mint a szabadság 
felel sség nélkül.”

722

718 Lásd: Amtenbrink, i.m., 51-54.o., 275-285.o.; illetve  a dolgozat e  fejezetének 6.2.1. alpontját. 
719 Amtenbrink, i.m., 55-57.o. 
720 Padoa-Schioppa, i.m., 31-32.o. 
721 Amtenbrink, i.m., 58.o., 324-334.o. 
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2. Az elszámoltathatóság egyes elemei a közösségi jogban

2.1. Kapcsolat az EKB, a Tanács és a Bizottság között

 Az elszámoltathatóság egyik területe általános értelemben a központi banknak a 

végrehajtó hatalommal való intézményes kapcsolatait takarja. Ez a megközelítés az EKB 

esetében természetesen csak áttételesen alkalmazható, tekintettel a Közösség jogi helyzetére és 

intézményi felépítésére. Ennek megfelel en az EKB esetében az vizsgálható, hogy milyen 

kapcsolatban van a Közösség politikai intézményeivel, nevezetesen a Tanáccsal, a Bizottsággal 

és a Parlamenttel. Miután az utóbbi szervvel való viszonyát külön pontban fogom elemzi, az 

alábbiakban a Tanácshoz, illetve a Bizottsághoz f z d  kapcsolódási pontokat tekintem át. 

 A Szerz dés értelmében a Tanács elnöke és a Bizottság egy tagja szavazati jog nélkül 

részt vehet az EKB Kormányzótanácsának ülésein, s t a Tanács elnöke megvitatás céljából 

indítványt is terjeszthet a Kormányzótanács elé.723 Mint arra Várnay és Smits is utal, a Tanács 

elnökének részvételi joga egyértelm en német mintára, ugyanakkor francia javaslatra került 

elfogadásra.724 A Bundesbankról szóló német törvény – jelenleg már nem hatályos – 13. cikk (2) 

bekezdésének harmadik mondata tette ugyanis lehet vé a kormány képvisel jének a részvételét a 

jegybank legf bb döntéshozó testületében, akinek még egy döntés hatálybalépésének 

elhalasztására is joga volt. Ez utóbbi mivel ellentétesnek min sül az intézményi függetlenség 

elvével, nem is került be az EKB-ra vonatkozó közösségi szabályozásba. A Tanács elnökének 

részvételi joga ennek ellenére is jelent s újításnak számít, tekintve, hogy ezt megel z en, az 

1964-ben létrehozott KBEB-ben a jegybankelnökökön kívül csupán a Bizottság egy tagja 

vehetett részt.725 Az új összetétel azonban már az EMI Tanácsa esetében megjelent, mivel a 

Tanács elnökét már ott is szavazati jog nélküli részvételi lehet ség illette meg, azzal, hogy ott 

még nem rendelkezett az indítványok el terjesztésének jogával.726

 A tanácsi és a bizottsági képvisel k részvételének egyik célja, hogy a monetáris politika 

alakítása kapcsán kifejthessék a véleményüket, illetve adott esetben bizonyos kérdéseket 

napirenden tarthassanak, valamint hogy tájékoztathassák a Kormányzótanácsot a Közösség 

                                                                                                                                                                                          
722 Lastra, Rosa Maria, European Monetary Union and Central Bank Independence, In: Andeneas – Goermley – 
Hadjiemmanuil – Harden (editors), European Economic and Monetary Union: The Institutional Framework, Kluwer 
Law International, London, 1997, 329.o. 
723 EKSz. 113. cikk (1) bekezdés 
724 Várnay, i.m., 118. lábjegyzet; Smits, i.m., 170.o. 
725 Lásd a dolgozat II. fejezetének 3. pontját. 
726 Lásd az EMI alapokmányának 11.1. cikkét.  
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gazdasági helyzetér l és a tagállamok gazdaságpolitikájáról. Kérdés, milyen viszonyban ez a 

lehet ség a jegybanki függetlenséggel? Smits is felhívja a figyelmet, hogy az üléseken való 

részvételi és hozzászólási jog elméletileg lehet sége teremt a Kormányzótanács egyéb tagjainak 

befolyásolására is, ami azonban egyértelm en tilos a Szerz dés 108. cikke alapján.727

 Az EKB és a Közösség politikai intézményei közötti kapcsolat másik irányú eleme, hogy 

az EKB elnökét meg kell hívni a Tanács üléseire, amennyiben a Tanács a KBER céljaival és 

feladataival kapcsolatos kérdéseket vitat meg.728 Hasonló el írást nem található a Bizottság 

vonatkozásában, amely talán annak is köszönhet , hogy a monetáris politika terén a Bizottság 

több esetben is elvesztette a javaslattételi monopóliumát, amelyet ilyenkor az EKB-val de jure 

megosztania, de facto neki átengednie kell.729 Ennek az el írásnak szintén találhatók német 

gyökerei is, mivel - a hatályos szabályozás szerint is - a szövetségi kormánynak meg kell hívnia 

a Bundesbank elnökét, amennyiben fontos monetáris politikai kérdések vannak a napirendjén.730

A Szerz désnek azt a szakaszát, hogy mit kell a „KBER céljaival is feladataival kapcsolatos 

kérdésnek” tekinteni a kés bbiekben egy európai tanácsi állásfoglalás kiterjeszt en úgy 

„értelmezte”, hogy például a Közösség által hozott átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokat – 

mint a gazdaságpolitikai koordinációs mechanizmus központi elemeit – ilyen kérdésnek kell 

tekinteni.731

 Az EKB, a Tanács és a Bizottság közti további kapcsolódási pontnak az 1958-tól m köd

Monetáris Bizottságot a GMU harmadik szakaszának kezdetével felváltó Gazdasági és Pénzügyi 

Bizottság (a továbbiakban: GPB) tekinthet . A Szerz dés ennek összetételér l úgy rendelkezik, 

hogy „Minden egyes tagállam, a Bizottság és az EKB legfeljebb két-két tagot nevez ki a 

Gazdasági és Pénzügyi Bizottságba.”
732 A már hivatkozott európai tanácsi állásfoglalás a GPB-t 

els sorban a Tanács és az EKB közötti párbeszéd el készít  fórumának tekintette, amely 

meger sítést nyert a GPB összetételére vonatkozó részletes rendelkezésekr l szóló tanácsi 

határozat révén is, amely kimondta, hogy a tagállamok által delegált két-két tagot a közigazgatás, 

illetve a nemzeti központi bank vezet  tisztségvisel i közül választják ki.733 Ez a gyakorlatban 

azt jelenti, hogy GPB tagjai a Bizottság, az EKB, a nemzeti központi bankok, valamint a 

                                                          
727 Smits, i.m., 171-172.o. 
728 EKSz. 113. cikk (2) bekezdés 
729 Lásd például az alapokmány 10.6. cikkét, valamint ahhoz kapcsolódóan a X. fejezet 1.3. alpontját. 
730 Gesetz über die Deutsche Bundesbank, 13. cikk (2) bekezdés 
731 Az Európai Tanács 1997. december 13-i állásfoglalása a gazdaságpolitikai koordinációról a gazdasági és 
monetáris unió harmadik szakaszában, valamint a Szerz dés 109. és 109b. cikkér l (HL C 35., 1998.02.02., 1.o.), 
harmadik rész (12) bekezdés 
732 EKSz. 114. cikk (2) bekezdés 
733 A Tanács 1998. december 21-i 98/743/EK határozata a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság összetételére vonatkozó 
részletes rendelkezésekr l (HL L 358., 1998.12.31., 109.o.) 
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tagállami kormányzatok gazdasági és pénzügyi területen kivételes jártassággal rendelkez

szakemberei közül kerülnek ki, biztosítva ezzel, hogy Várnay szavaival egy Tanács-KBER-

Bizottság összetétel „vegyes bizottság” m ködjön.734

 Végül megemlíthet , hogy az említett európai tanácsi állásfoglalás által létrehozott 

informális testület, az ún. Euró-X Tanácsnak nevezett csoport üléseire szintén meg lehet jelenleg 

hívni az EKB és a Bizottság képvisel it.735 S t az alkotmánytervezethez csatolt, az 

eurócsoportról szóló jegyz könyv már tovább is megy ennél, mivel egyenesen úgy fogalmaz, 

hogy „A Bizottság részt vesz az üléseken. Az Európai Központi Bankot meg kell hívni ezekre az 

ülésekre […]”
736 Ez az új jegyz könyv az eddigi bizonytalan jogi alapokról els dleges jogi 

szintre helyezi ezt a speciális, ám döntéshozó jogkörrel nem rendelkez  testületet. Az 1. cikk 

szerint: 

„Azon tagállamok miniszterei, amelyek pénzneme az euró, egymás között 

informálisan üléseznek. Ezekre az ülésekre szükség esetén, azzal a céllal kerül sor, 

hogy megvitassák az általuk a közös valutával összefüggésben közösen viselt 

különleges felel sséggel kapcsolatos kérdéseket.” 

2.2. Az EKB beszámolási kötelezettségével és transzparenciájának egyéb elemeivel összefügg

kérdések

A transzparencia egyik megnyilvánulási formája, hogy egy központi bank meghatározott 

rendszerességgel jelentéseket készítsen saját tevékenységér l, amellyel el segítheti a külvilág 

számára a monetáris politikájának jobb megértését, hozzájárulva így a demokratikus 

elszámoltathatósághoz is. A Bundesbanknak egyrészt lehet sége van arra, hogy a banki és 

monetáris rendszerre vonatkozó statisztikáit nyilvánosságra hozhassa, másrészt éves jelentés 

kiadására köteles.737 Ez utóbbit – bár nincs rá jogi kötelezettség – havonta is megteszi. 

Amtenbrink azonban felhívja rá a figyelmet, hogy a Bundesbank nem tesz közzé rendszeres 

jelentéseket a monetáris politikáról és az inflációs helyzetr l.738 Hasonló a helyzet a Fed 

esetében is, ahol a törvény értelmében a Kormányzótanácsnak a félévente esedékes kongresszusi 

meghallgatáshoz igazodva írásbeli jelentést kell készítenie a Szenátus és a Képvisel ház

megfelel  bizottságai részére, amelyben áttekintést ad a monetáris politikáról, valamint az 

                                                          
734 Várnay, i.m., 44.o. 
735 Lásd az állásfoglalás 44. pontját. 
736 Lásd az alkotmánytervezethez csatolt, az eurócsoportról szóló jegyz könyv 1. cikkét. 
737 Gesetz über die Deutsche Bundesbank, 18. cikk, valamint 26. cikk (3) bekezdés 
738 Amtenbrink, i.m., 317.o. 
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általános gazdasági fejleményekr l.739 Az EKB esetén a Szerz dés az alábbiak szerint 

rendelkezik:

„Az EKB a KBER tevékenységér l, valamint az el z  és a folyó év monetáris 

politikájáról éves jelentést készít az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint az Európai Tanácsnak. Ezt a jelentést az EKB elnöke 

nyújtja be a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek, mely utóbbi ez alapján 
általános vitát tarthat.”

740

Ezt még kiegészítik az alapokmánynak a jelentéstételi kötelezettséget szabályozó egyéb 

el írásai, amelyek szerint az éves jelentésen kívül az EKB-nak negyedéves rendszerességgel is 

jelentéseket kell készíteni és közzétennie a KBER tevékenységér l, valamint hetente közzé kell 

tennie a KBER konszolidált pénzügyi kimutatásait.741 A transzparencia er sítését szolgálja az a 

szabály, amely szerint az EKB-nak az éves, negyedéves, valamint heti kimutatásait 

térítésmentesen az érdekl d k rendelkezésére kell bocsátani.742 Ezek közül a legátfogóbb az éves 

jelentés, amelyben érintve van a KBER, illetve az EKB tevékenységének minden lényeges 

területe.743 Megjegyzend  még, hogy bár nincs rá kötelez  jogi el írás, az EKB 1999. januárjától 

havi rendszerességgel kiadja az ún. hírleveleit, valamint 2004. januárjától az ún. statisztikai 

zsebkönyveit is. A fenti jelentések és kiadványok közül az éves jelentés elfogadása a 

Kormányzótanács hatáskörébe tartozik, míg a többi esetben az Igazgatóság látja el ezt a 

feladatot.744

 A transzparencia sajátos területe egy jegybank esetén a döntéshozó testületek üléseir l

készült jegyz könyvek, illetve a szavazási eredmények bizalmasságának, illetve 

nyilvánosságának kérdése. A Bundesbank esetében ezek a dokumentumok harminc évre 

titkosításra kerülnek.745 Ezzel szemben a Fed Kormányzótanácsa és Szövetségi Nyíltpiaci 

Bizottság üléseir l és szavazásairól készült jegyz könyveket a Kongresszus számára készített 

éves jelentéshez kell csatolni.746 Az EKB-ra vonatkozó szabályozás ezen a téren is német 

                                                          
739 Federal Reserve Act, 225b. és 247. cikk 
740 EKSz. 113. cikk (3) bekezdés  
741 Alapokmány 15.1. és 15.2. cikk 
742 Alapokmány 15.4. cikk. Ennek megfelel en valamennyi jelentést közzétesznek az EKB internetes honlapján, 
valamint ezek nyomtatott formában is bárki számára elérhet k.
743 Az EKB - mintegy 230 oldalt kitev  - 2003-as éves jelentése a következ  fejezetekb l áll: I. Gazdasági 
fejlemények és monetáris politika, II. Központi banki m veletek és tevékenységek, III. Pénzügyi stabilitás és 
integráció, IV. Európai és nemzetközi ügyek, V. Elszámoltathatóság, VI. Küls  kommunikáció, VII. Az EU 
b vítése, VIII. Intézményi háttér, szervezet és éves mérleg; továbbá mellékletként megtalálhatók az EKB által 
elfogadott jogi aktusok, beleértve a véleményeket is; az EKB által a tárgyévben kiadott dokumentumok; végül az 
Euró-rendszer monetáris politikai intézkedéseinek kronológiája. 
744 EKB eljárási szabályzat, 16.1. és 16.2 cikk 
745 Bundesbank Alapokmány, 7. cikk (1) bekezdés 
746 Federal Reserve Act, 247a. cikk 
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modellt követte. A Szerz dés egyáltalán nem, míg az alapokmány is csak érint legesen 

foglalkozik ezzel a kérdéssel. A Kormányzótanáccsal foglalkozó cikkben található egy olyan 

kitétel, miszerint: „Az üléseken elhangzottak titkosak. A Kormányzótanács úgy határozhat, hogy 

tanácskozásainak eredményét nyilvánosságra hozza.”
747 Ennek következtében a részletes 

szabályok megállapítása az EKB-ra maradt, amely f bb vonalaiban a eljárási szabályzatában 

rendezte ezeket a kérdéseket. A szabályozás lényege, hogy az EKB valamennyi döntéshozó 

szervének – továbbá minden bizottságának és egyéb munkacsoportjának – az üléseir l készült 

jegyz könyvek és egyéb dokumentumok titkosak, amely alól csak a Kormányzótanács adhat 

felmentést, azzal hogy felhatalmazza az elnököt azok nyilvánosságra hozatalára. Ezek az 

anyagok – beleértve a KBEB és az EMI korábbi hasonló dokumentumait is – csak harminc év 

elteltével válnak szabadon hozzáférhet vé, kivételes esetben azonban a Kormányzótanács 

lerövidítheti ezt az id szakot.748

 Ezt a fajta gyakorlatot els sorban amerikai és angol elemz k élesen bírálják, köztük 

például Buiter, akinek egy 1999-ben a Journal of Common Market Studies-ben megjelent – és a 

kés bbiekben vitaindítónak bizonyult - cikke szintén kritizálja és a demokratikus 

elszámoltathatósággal ellentétesnek tartja az EKB-nak ezt a gyakorlatát, ezért konkrét 

javaslatokat is tett ennek megváltoztatására.749 Az „EKB részér l” nem sokat kellett várni a 

válaszra, amely az Igazgatóság egyik tagjának, Issing-nek az írásában érkezett meg. Ebben a 

szerz  – amellett, hogy Buiter több felvetésére egyáltalán nem reagált  – azért is utasítja el a 

szavazási és egyéb jegyz könyvek nyilvánosságra hozását, mert azt a Kormányzótanács 

m ködésében irányadó kollektív felel sség elvével összeegyeztethetetlennek tartja.750 A 

kés bbiekben Haan és Eijffinger is visszatértek erre a problémára. Cikkükben elismervén, hogy 

mindkét megközelítésnek vannak el nyei és hátrányai, mégis végs  soron Buiter-rel értenek 

egyet abban, hogy nemcsak általában a monetáris politikai intézkedéseknek, hanem az egész 

eljárásnak transzparensnek kell lennie a demokratikus elszámoltathatóság érdekében. Ennek 

megfelel en k is a tárgyalási jegyz könyvek nyilvánosságra hozatalában látják ennek egyik 

legf bb garanciáját.751 Az Európai Parlament szintén amellett érvelt egy állásfoglalásában, hogy 

legalább a tanácskozásokról készült összefoglalókat hozzák nyilvánosságra legkés bb az 

                                                          
747 Alapokmány, 10.4. cikk 
748 EKB eljárási szabályzat, 23. cikk 
749 Buiter, Willem H., Alice in Euroland, Journal of Common Market Studies, 37, June 1999, 181-209.o. 
750 Issing, Otmar, The Eurosystem: Transparent and Accountable or ‘Willem in Euroland’, Journal of Common 
Market Studies, 37, September 1999, 503-519.o. 
751 Haan, Jakob de – Eijffinger, Sylvester C.W., The Democratic Accountability of the European Central Bank: A 

Comment on Two Fairy-tales, Journal of Common Market Studies, 38, September 2000, 399.o. 



161

üléseket követ  napon, míg a teljes jegyz könyvek öt év elteltével váljanak hozzáférhet vé.752

Véleményem szerint azonban, tekintettel a Kormányzótanács speciális összetételére és az ebb l

fakadó kollektív jellegére, az EKB esetén valószín leg nagyobb veszélyt hordozna feladatainak 

hatékony ellátására a tárgyalási és szavazási jegyz könyvek gyors nyilvánosságra hozatala, mint 

amennyi el ny a nagyobb átláthatósággal és nyilvánossággal járna. Erre figyelemmel én a 

jelenlegi szabályozás fenntartását tartom szükségesnek azzal, hogy a titkosításra el írt harminc 

éves intervallumot indokolatlanul hosszúnak tartom, amelyet a felére, harmadára vagy akár a 

Parlament által javasolt öt évre is lehetne csökkenteni anélkül, hogy veszélybe kerülne az eredeti 

célkit zés.

 Az EKB átláthatóságához szorosan kapcsolódik még a dokumentumokhoz való nyilvános 

hozzáférés lehet vé tétele. Az EMI 1997-ben már hozott egy határozatot ennek szabályozására, 

amelyben megjelent az az általános elv, hogy a nyilvánosság számára hozzáférhet vé kell tenni 

az EMI igazgatási dokumentumait.753 Az EKB, létrejöttét követ en és még a GMU harmadik 

szakaszának kezdete el tt egy új határozatot fogadott el ebben a témában, amelynek 

meger sítette ezt az elvet és részletesen meghatározta a igazgatási dokumentumok fogalmát, az 

eljárást és a kivételeket.754 A 2004-es év tavaszán pedig egy újabb, az el z nél sokkal 

részletesebb eljárási szabályokat tartalmazó jogszabály született meg.755

3. A demokratikus elszámoltathatóság egy kiemelt területe: az EKB és az Európai 

Parlament monetáris párbeszéde

3.1. A monetáris párbeszéd összehasonlító jogi alapjai

A központi bankok és a törvényhozások között a demokratikus berendezkedés

államokban megfigyelhet k bizonyos kapcsolódási pontok, amelyek a parlamentek számára 

különböz  módokon biztosítanak bizonyos ellen rz , beszámoltató szerepet. Az Egyesült 

Államokban például a Fed Kormányzótanácsának évente átfogó jelentést kell készíteni 

                                                          
752 Az Eurrópai Parlament 1998. április 2-i állásfoglalása a demokratikus elszámoltathatóságról a GMU harmadik 
szakaszában, A4-0110/98, (HL C. 138., 1998.05.04., 177.o., 15.cikk) 
753 Az EMI Tanácsának 1997. június 3-i 9/97 határozata az EMI igazgatási dokumentumaihoz való nyilvános 
hozzáférésr l (HL L 90., 1998.03.25., 43.o.) 
754 Az EKB 1998. november 3-i EKB/1998/12 határozata az Európai Központi Bank archívumaihoz és 
dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésr l (HL L 110., 1999.04.28., 30.o.) 
755 Az EKB 2004. március 4-i EKB/2004/3 határozata az Európai Központi Bank dokumentumaihoz való nyilvános 
hozzáférésr l (HL L 80., 2004.03.18., 42.o.) 
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m ködésér l a képvisel ház elnöke számára, aki ezt továbbítja a Kongresszus felé.756 Ezen 

túlmen en a Kormányzótanács elnökének meg kell jelennie a félévente esedékes kongresszusi 

meghallgatásokon, amelyek két nagy területre összpontosítanak: egyrészt a Kormányzótanács és 

a Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság monetáris politikával kapcsolatos tevékenységére, feladataira 

és terveire; másrészt a Kormányzótanácsnak a kongresszusi meghallgatásokra benyújtandó 

általános gazdasági fejleményeket és jöv beli kilátásokat összegz  jelentéseinek elemzésére.757

Az amerikai törvény még a meghallgatások idejét is szinte napra pontosan meghatározza.758 A 

Fed-re vonatkozó szabályozás biztosítja ezzel az egyik leger sebb törvényhozási kapcsolatot, 

amelyhez képest a legtöbb más jogállamban alkalmazott gyakorlat korlátozottabb hatásfokúnak 

tekinthet .759

 Ezzel szöges ellentétben áll a német rendszer, mivel a Bundesbankról szóló törvény 

semmilyen rendelkezést nem tartalmaz a jegybank és a törvényhozás közötti viszonyra. Ennek 

megfelel en az éves jelentést sem a Bundestag-nak kell benyújtani, valamint nincs el írás a 

központi bank vezet jének a törvényhozás el tti megjelenésére sem. Erre hívja fel a figyelmet 

Deller is, aki szerint ennek köszönhet en a Bundesbank politikája nem áll folyamatos parlamenti 

felügyelet és ellen rzés alatt.760 Amtenbrink ezzel kapcsolatban megjegyzi még, hogy bár a 

német törvényhozás egyes bizottságai foglalkoznak monetáris politikai kérdések megvitatásával 

is, amelyekre a Bundesbank elnökét is meghívják, azonban ezekre az ülésekre nem egy 

meghatározott rendszerességgel kerül sor, valamint soha nem a Bundesbank monetáris 

politikájának kifejezett áttekintése és vizsgálata a céljuk.761

 Az EKB esetében a demokratikus elszámoltathatóságnak különösen jelent s formája az 

Európai Parlamenttel történ  ún. monetáris párbeszéde. Ennek magyarázata, hogy az EU 

szervezeti struktúrájában a Parlament az egyetlen olyan intézmény, amely – tagjainak közvetlen 

választása révén – legitimitását közvetlenül az EU állampolgáraitól nyeri, így jogosan tart igényt 

arra, hogy az európai polgárok demokratikus módon választott testületeként részt vegyen a közös 

monetáris politika alakítójának elszámoltatási folyamatában. A Szerz dés két formában teremti 

meg ennek lehet ségét. Egyrészt az EKB beszámolási kötelezettségének részeként az EKB 

                                                          
756 Federal Reserve Act, 247. cikk 
757 Federal Reserve Act, 225b. cikk 
758 A Kormányzótanács elnökének a páros naptári években február 20-án vagy annak környékén, míg páratlan 
években július 20-án vagy annak közelében kell megjelennie a Képvisel ház banki és pénzügyi szolgáltatásokkal 
foglalkozó bizottsága el tt; valamint fordított id beni megoldással a Szenátus banki, t zsdei és várospolitikai 
ügyekkel foglalkozó bizottsága el tt.
759 A Fed és a törvényhozás viszonyához lásd b vebben: Amtenbrink, i.m., 287-294.o. 
760 Deller, Patrick, The European system of central banks: quo vadis?, Houston Journal of International Law, 
Winter/1999, 169-218.o., a cikk III. fejezetében 
761 Amtenbrink, i.m., 304.o. 
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elnöke a Parlament számára is benyújtja az EKB éves jelentését, amely ez alapján általános vitát 

tarthat. Másrészt a monetáris párbeszéd klasszikus formájának is megtalálhatók az alapvet

szabályai: 

„Az EKB elnökét és az Igazgatóság többi tagját az Európai Parlament kérésére vagy 

saját kezdeményezésükre az Európai Parlament hatáskörrel rendelkez  bizottságai 
meghallgatják.”

762

A kormányközi konferencián végül elfogadott szöveg nem vette figyelembe a Parlament azon 

kérését, amely el írta volna, hogy ilyen meghallgatást évente legalább két alkalommal kell 

tartani, valamint akkor is, ha azt a Parlament szükségesnek tartja.
763

 Annak ellenére azonban, 

hogy a Szerz dés nem tartalmaz kötelez  jogi el írást a meghallgatások rendszerességére, a 

kialakult gyakorlat szerint ezekre hozzávetleg negyedévente kerül sor. 

3.2. A párbeszéd résztev i

 A Parlament részérl a meghallgatásokra 1999 közepéig a gazdasági és monetáris 

ügyekkel, valamint az iparpolitikával foglalkozó bizottság ún. monetáris albizottsága el tt került 

sor, majd az 1999-es európai parlamenti választásokat követen, az újonnan létrehozott 

bizottsági struktúrában ezt a szerepet átvette az önállóvá váló gazdasági és monetáris ügyekkel 

foglalkozó bizottság, amelynek mintegy nyolcvan tagja van. 

 Az EKB-t a meghallgatásokon szinte kizárólag az elnök képviseli. Az 1998. január és a 

2004. áprilisa közötti id szakban összesen huszonegy alkalommal került sor az EKB és a 

Parlament monetáris párbeszédére, amelyb l mindössze egyszer, az 1999. szeptember 27-i 

meghallgatáson nem vett részt az EKB elnöke, hanem akkor a bankot az akkori alelnök 

képviselte.
764

 Feltn  módon azonban a Szerz dés nem teszi lehetvé, hogy a 

Kormányzótanácsnak a nem igazgatósági tagjait is meg lehessen hallgatni a képvisel knek. E 

szabályozásnak felteheten az volt az egyik indoka, hogy a tagállami nemzeti központi bankok 

alapveten továbbra is - legalább részben - nemzeti intézménynek tekinthetk, így esetükben az 

elszámoltathatóság ezen formájához nem szükséges az Európai Parlament, hanem azt a nemzeti 

törvényhozások is elláthatják. Amtenbrink és Haan bíráljak ezt a megoldást, mivel így az EKB 

                                                          
762 EKSz. 113. cikk (3) bekezdés 
763 Lásd az Európai Parlament 1990. október 10-i állásfoglalását a gazdasági és monetáris unióról (HL C 284., 

1990.11.12., 62.o., 13. cikk), valamint ennek részletes elemzését: Jacobs, Francis Brendan, The European 

Parliament and Economic and Monetary Union, Common Market Law Review, 28, 1991, 361-382.o. 
764 Lásd az 1999. szeptember 27-én, Brüsszelben sorra került monetáris párbeszéd jegyz könyvét. (Elérhet a 

Parlament honlapján.) 
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Kormányzótanácsának nemzeti jegybankelnök tagjait nem lehet meghallgatni az európai 

parlamenti bizottság el tt, ami azt eredményezi, hogy az EKB legf bb döntéshozó szerve 

tagjainak többsége esetén nem alkalmazható a monetáris párbeszéd és kérdéses, hogy ennek 

hiányában a nemzeti parlamentek képesek-e betölteni ezt a szerepet.
765

 Véleményem szerint 

azonban nem indokolt, hogy az egyes tagállami jegybankelnökök is megidézhet k legyenek a 

meghallgatásra, mivel ez ellenkezne a Kormányzótanácsban irányadó – fentebb említett – 

kollektív felel sség elvével. Tulajdonképpen – mint azt az eddigi gyakorlat is mutatja – az is 

elegend  lenne, ha csupán az EKB elnöke lenne kötelezhet  a monetáris párbeszédben való 

részvételre, ami összhangban lenne azzal az általános szabállyal is, miszerint az EKB-t a küls

kapcsolataiban f szabályként az elnök képviseli.
766

3.3. A monetáris dialógus eddigi tapasztalatai

 Annak ellenére, hogy – mint arra Sousa is rámutat
767

 – az EKB-t viszonylag alacsony de 

jure elszámoltathatóság jellemzi, a monetáris dialógus eddigi tapasztalataiból levonható az a 

következtetés, hogy a bank igyekszik er síteni kapcsolatát a demokratikus elszámoltathatóság 

legf bb letéteményesével, az Európai Parlamenttel. A 2004 közepéig lezajlott, összesen 

huszonegy ilyen parlamenti meghallgatás jegyz könyveib l kit nik, hogy azokon legf képpen

az EKB monetáris politikájának irányvonalával, annak a gazdasági növekedésre és a 

foglalkoztatottságra való kihatásával, valamint az euró nemzetközi pozíciójával kapcsolatos 

témák kerülnek napirendre, továbbá az éppen aktuális gazdasági és monetáris helyzet elemzése. 

Maguk a két-három órát igénybe vev  meghallgatások úgy történnek, hogy els ként az EKB 

elnöke ad egy általános helyzetértékelést a monetáris politika aktuális kérdéseir l, majd a 

bizottság tagjai kérdéseket tesznek fel, amelyekre az elnök válaszol.  

 Már az els  ilyen meghallgatáson felmerült kérdésként, hogy hogyan fog viszonyulni az 

EKB a Parlamenthez, illetve az európai szint  szociális és gazdasági társulásokhoz, amelyre 

érdemesnek tartom felidézni az EKB elnökének válaszát: 

„Azt kell mondjam, hogy nem ismerek más központi bankot a világon, amely ilyen 

intenzív kapcsolatban lenne régiójának parlamentjével, mint az EKB[…]Az EKB a 

demokratikus elszámoltathatóság és a transzparencia keretében nemcsak az Európai 

                                                          
765 Amtenbrink, Fabian – Haan, Jakob de, The European Central Bank: an independent specialised organisation of 

community law – a comment, Common Market Law Review, 39, 2002, 75.o. 
766 Alapokmány 13.2. cikk 
767 Sousa, Pedro A.B. de, Independent and Accountable Central Banks and the European Central Bank, European 

Integration online Papers, Vol. 5,  2001, http://eiop.or.at/eiop/texte/2001-009a.htm, 8-9.o. 
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Parlamenttel van rendkívül szoros kapcsolatban, hanem a közvéleménnyel, a 
kormányokkal [...] és a szociális partnerekkel is erre törekszik.”

768

A monetáris párbeszéd immár több, mint fél évtizedes története nem cáfolt rá erre a 

kijelentésre.
769

 Ezt támasztja alá magának a bizottság elnökének is az els  év tapasztalatait 

értékel  véleménye, amely szerint az EKB megfelel en magyarázza el a monetáris politikai 

magatartását azzal, hogy feltárja a döntéseinek hátterét, biztosítva ezzel m ködésének

átláthatóságát.
770

 Az eddigi meghallgatásoknak pedig már kézzelfogható eredménye is van 

tekintettel arra, hogy az EKB - bár sokáig elhárította ezt a kérést – végül mégis rászánta magát, 

hogy az EKB szakért i által készített és jegyzett – és ennélfogva nem a bank hivatalos 

álláspontjának tekinthet  - inflációs el rejelzést adjon, amely ennek ellenére fontos szerepet 

játszhat az elszámoltathatóság során.
771

XV. fejezet: Az EKB helye a közösségi intézményrendszerben: egy érdekes vita és 

annak lezárása, az OLAF-ügy 

1. A problémafelvetés a gazdasági és monetáris unió küls  hatásköreivel 

összefüggésben

Zilioli és Selmayr 1999-ben egy rendkívül részletes és átfogó tanulmányt jelentetett meg 

a GMU küls  hatásköreinek jogi vonatkozású kérdéseir l.
772

 A közel nyolcvanas oldalas cikk 

foglalkozik az euróövezet küls  viszonyaiban szerepet játszó tényez kkel, a GMU küls

hatásköreit érint  feladatmegosztással, az euróövezetnek a nemzetközi szervezetekben történ

képviseletével, valamint az EK Bíróságának az e téren fennálló hatásköreivel. A szerz páros a 

területnek a GMU létrejöttét megel z en tradicionálisnak tekintett aktorai - vagyis a tagállamok, 

a nemzeti központi bankok és a Közösség – mellett elemzi az újonnan létrejött EKB szerepét is. 

Itt találkozhatunk azzal az alábbi okfejtéssel, amely a kés bbi viták kiindulópontja lett: 

                                                          
768 Lásd az EKB elnökének 1999. január 18-i meghallgatásáról készült jegyz könyv 16. oldalát. (Forrás: az EP 

honlapja) 
769 Lásd még ehhez: Magnette, Paul, Towards ’Accountable Independence’? Parliamentary Controls of the 

European Central Bank and the Rise of a New Democratic Model, European Law Journal, December 2000, 326-

340.o. 
770 Randzio-Plath, Chista, A new political culture in the EU – democratic accountability of the ECB, In: Randzio-

Plath, Christa - Padoa-Schioppa, Tommaso, The European Central Bank: independence and accountability, Policy 

Paper B 16, Centre for European Integration Studies, Rheinische Friedrich-W ilhelms-Universitat Bonn, 2000, 

www.zei.de, 1-22.o. 
771 Lásd err l még az EKB 2004. október havi hírlevelének 56. oldalát.  
772 Zilioli, Chiara – Selmayr, Martin, The external relations of the euro area: legal aspects, Common Market Law 

Review, 36, 1999, 273-349.o. 
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„Fontosabb, hogy a harmadik országok felismerjék az EKB nemzetközi jogi 

személyiségét[…]Ebb l a célból szükséges lesz megmagyarázni a harmadik 

országoknak és a nemzetközi szervezeteknek, hogy az EKB – ellentétben a 

Bizottsággal vagy a Tanáccsal – nem közösségi intézmény, hanem egy önálló és 

autonóm entitás, amely bár a Közösség monetáris politikájának meghatározásában 

megnyilvánuló feladata és számos eljárás révén kapcsolódik a Közösséghez, inkább 

képez egy „sajátos Közösséget”, „egy Közösséget a Közösségen belül”, amely 

mind a tagállamokban, mind a küls  viszonyokat tekintve jogi személyiséggel 

rendelkezik. Ez alapján nevezhet  az EKB a közösségi jog autonóm, specializált 
szervezetének[…]”

773

 Nem sokat váratott magára az els  reakció, amely élesen bírálta a fenti álláspontot. 

Torrent a kritikája elején felvetette, hogy a Zilioli és Selmayr cikke nem adott választ egy 

látszólag egyszer nek t n  kérdésre, amely így szól: „A Fed az USA központi bankja. A 

Bundesbank volt az NSZK központi bankja. Kinek a központi bankja az EKB?”
774

Torrent szerint 

erre a kérdésre egyetlen helyes válasz adható, amely szerint az EKB nem tekinthet  sem egy 

„sajátos Közösségnek”, sem egy „Közösségnek a Közösségen belül”, hanem az EKB nem más, 

mint az EK központi bankja.
775

Torrent-nek az érvrendszere alapvet en szembehelyezkedett 

azzal az – EK Bírósága által utóbb elutasított – felfogással, amelyet Ziolioli és Selmayr 

képviselt. Mindazonáltal ezzel kezdetét vette egy érdekes közösségi jogi vita, amelyben végül a 

Bíróság egy 2003-as ítélete mondta ki a dönt  szót. 

2. Az EKB-nak a közösségi intézményrendszerben betöltött helyével kapcsolatos 

elméletek

Torrent fenti kérdésére a válasz azért sem olyan egyszer , mivel a GMU létrejöttéig a 

központi bankok mindig valamilyen állami kereteken belül m ködtek. Ezzel szemben – mint arra 

az EK Bírósága és rámutatott
776

 – az EU, illetve az EK nem tekinthet  államnak, s t nem is 

hasonlítható össze egy állammal. Emiatt a „Kinek a központi bankja az EKB?” kérdésre 

elméletileg többféle lehetséges válasz is adható. Zilioli és Selmayr Torrent cikkére reagálva 

alapvet en tévesnek tartja magát a kérdésfelvetést is, tekintettel arra, hogy az EU szervezeti 

                                                          
773 Zilioli – Selmayr, i.m., 285-286.o., a szerz  fordítása 
774 Torrent, Ramon, Whom is the European Central Bank the central bank of: reaction to Zilioli and Selmayr, 

Common Market Law Review, 36, 1999, 1229-1241.o. 
775 Torrent, i.m., 1231.o. 
776 A Német Szövetségi Köztársaság kontra az EU Tanácsa C-359/92. sz. ügyben 1994. augusztus 9-én hozott ítélet 

38. pontja (EBHT 1994.,  I-3681.o.)  
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felépítése nem hasonlítható a tagállamaiéhoz.
777

 A helyes kérdés tehát úgy hangzik, hogy miként 

illeszkedik be az EKB az EU, illetve az EK meglehet sen összetett intézményrendszerébe. Az 

alábbiakban az erre nézve született válaszokat tekintjük át röviden - nagyobb részt, de nem 

kizárólag - a Zilioli és Selmayr által összegy jtött elméletek alapulvételével. 

2.1. Az EKB, mint az EU negyedik pillére

Az egyik lehetséges modell szerint az EKB nem más, mint az EU központi bankja, uniós 

intézmény. Ez a megoldás a GMU kidolgozásával megbízott kormányközi konferencián 

fogalmazódott meg olyan formában, hogy a GMU-val kapcsolatos kérdések egy külön negyedik 

pillérben kerültek volna szabályozásra, amelynek megfelel en az EKB uniós intézményként jött 

volna létre. Ez a javaslat nem kapott többséget tekintve, hogy a kormányközi együttm ködési

modell nem lett volna megfelel  keret a GMU számára, hisz az éppen a monetáris politika teljes 

közösségi szintre emelésére épült.
778

Habár a negyedik pilléres tervek nem váltak valóra, az elképzelés mégis több helyen is 

nyomott hagyott az EUSz. szövegezésében. Erre utal például az EUSz. preambuluma: 

„AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy[…]gazdasági és monetáris uniót hoznak 
létre, amely e szerz dés rendelkezéseivel összhangban egy közös és stabil valutát 
foglal magában,” 

Az EU célkit zéseit meghatározó rendelkezések között pedig már az els  helyen szerepel a 

GMU létrehozása: 

„kiegyensúlyozott és fenntartható gazdasági és társadalmi fejl dés el mozdítása, 
különösen egy bels  határok nélküli térség létrehozása, a gazdasági és társadalmi 
kohézió meger sítése, valamint – e szerz dés rendelkezéseinek megfelel en – végs
soron egy közös valutát is magában foglaló gazdasági és monetáris unió 
létrehozása útján;”779

Tekintettel azonban a GMU lényegére, a Szerz dés az erre vonatkozó szabályozást az EU els ,

közösségi pillérében helyezte el, így jogi értelemben nem tekinthet  az EKB az EU központi 

bankjának, illetve intézményének. 

                                                          
777 Zilioli, Chiara – Selmayr, Martin, The European Central Bank: an independent specialised organisation of 
community law, Common Market Law Review, 37, 2000, 599.o. 
778 A tárgyalásokról lásd b vebben: Dyson, Kenneth and Featherstone, Kevin, The Road to Maastricht, Negotiating 
Economic and Monetary Union, Oxford University Press, Oxford, 1999 
779 EUSz. I. cím, B. cikk 
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2.2. Az EKB, mint a tagállami központi bankok leánybankja

A nemzeti központi bankok egyik alapvet  funkciója, hogy kizárólag k jegyezhetik és 

birtokolhatják az EKB 5 milliárd eurós alapt kéjét.
780

 Ebb l fakadóan az EKB részvényesei a 

tagállami jegybankok. Ha társasági jogi analógiát veszünk alapul, akkor azt mondhatjuk, hogy az 

EKB nem más, mint a tagállami központi bankok leánybankja. A hasonlat azonban ez esetben 

nem állja meg a helyét, mert leszámítva néhány területet az EKB t kerészek tulajdonlása nem jár 

együtt azzal, hogy a nemzeti központi bankok gyakorolhatnák az általános részvényesi jogokat, 

beleértve az ellen rzési jogkört is. Az alapokmány 28.4. cikke pedig kifejezetten megtiltja a 

nemzeti központi bankok EKB-n belüli részesedésének átruházását, zálogjoggal megterhelését és 

lefoglalását. Mint az tehát már korábban megállapítottuk, hiába jegyezhetik és birtokolhatják a 

nemzeti jegybankok az EKB alapt kéjét, ennek semmilyen gyakorlati jelent sége nincs.
781

2.3. Az EKB, mint a tagállamok közös központi bankja

Az a lehet ség, hogy az EKB a GMU harmadik szakaszában résztvev  tagállamok közös 

központi bankja lenne, szintén nem helyes megközelítés, mivel a harmadik szakasz kezdetével a 

résztvev  államok lemondtak a monetáris politika önálló alakításáról és az közösségi szintre 

került, így sem egyenként, sem együtt nem rendelkezhetnek a monetáris politika alakításának 

jogával is felruházott központi bankkal.
782

2.4. Az EKB, mint közösségi intézmény

Bár kézenfekv nek t nne, az EKB-t azonban nem tekinthetjük a Közösség 

intézményének sem, mivel az EKSz.-nek a Közösségre bízott feladatok végrehajtására hivatott 

intézményeket felsoroló szakaszában a Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság és a 

Számvev szék mellett nem található meg az EKB.
783

  A KBER és az EKB létrehozásáról, 

hasonlóan a kés bb vele párhuzamba állítandó Európai Beruházási Bankkal (a továbbiakban: 

EBB) a Szerz dés külön cikkekben rendelkezik.
784

                                                          
780 Alapokmány 28.2. cikk 
781 B vebben lásd a  IX. fejezet 4. pontját. 
782 Erre utal Zilioli és Selmayr is, akik a monetáris politika teljes közösségiesítése miatt utasítják el ezt a változatot. 

Lásd: Zilioli – Selmayr, i.m., 604.o. 
783 EKSz. 7. cikk (1) bekezdés 
784 EKSz. 8.-9. cikkek 
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Mint arra Zilioli és Selmayr rámutatnak, a megkülönböztetés azért indokolt, mert míg a 

közösségi intézmények mindig a jogi személyiséggel bíró EK nevében és érdekében járnak el, 

addig az EKB-nak az EKSz. 107. cikk (2) bekezdése alapján az EK-tól független jogi 

személyisége van.785 A Szerz dés végig következetes a közösségi intézmények és az EKB 

megkülönböztetésében, amelynek egyik legszembet n bb példája a Bíróság el zetes

döntéshozatali eljárást szabályozó cikke, amely szerint az eljárás egyik lehetséges esete az, 

amikor „a közösségi intézmények és az EKB jogi aktusainak érvényessége és értelmezése” 

tárgyában fordulnak a Bírósághoz.786

2.5. Az EKB, mint decentralizált közösségi testület

A következ  lehet ség még, hogy az EKB-t tekintsük esetleg közösségi testületnek.

Közösségi testületeknek a közösségi jogban azokat a szervezetek nevezik, amelyek 

létrehozásáról nem maga a Szerz dés rendelkezik, hanem valamely közösségi intézmény döntése 

nyomán jönnek létre és többnyire rendelkeznek önálló jogi személyiséggel. A közösségi 

intézmények több ilyen testületet is felállítottak a legkülönböz bb területeken. Ilyen testületnek 

min sül például az Európai Környezeti Ügynökség vagy a bels  piac harmonizálásával 

megbízott hivatal. A Bíróság ehhez kapcsolódóan még egy - az ötvenes években hozott - 

ítéletében kimondta, hogy a Közösség nem vonhatja ki magát a Szerz dés alapján fennálló 

felel ssége vagy egyéb helytállási kötelezettsége alól azzal, hogy valamely jogkörét egy 

közösségi testületre ruházza át.787 A nyolcvanas évek elején pedig egy másik döntésben a 

Bíróság úgy foglalt állást, hogy a Tanács által létrehozott Európai Központ a Szakképzés 

Fejlesztéséért, mint közösségi testület az EK szerves részét képezi, így az ott dolgozók is az EK 

alkalmazottainak min sülnek.788

A fentiek alapján az EKB semmiképpen nem min síthet  közösségi testületnek sem, 

hiszen létrehozásáról, feladat- és hatásköreir l közvetlenül a Szerz dés, illetve az annak részét 

jegyz könyv rendelkezik. Zilioli és Selmayr utalnak még arra is, hogy a közösségi testületeknél 

alkalmazott – a létrehozó közösségi intézmény által gyakorolt - politikai ellen rzés szintén 

                                                          
785 Zilioli – Selmayr, i.m., 607.o. 
786 Lásd az EKSz. 234. cikkét. Hasonló megfogalmazással találkozhatunk még a 111. cikk (3) bekezdésében is.  
787 A Meroni & Co. [… ] kontra ESZAK F hatósága 9/56. sz. ügyben 1958. június 13-án hozott ítélet (EBHT angol 
nyelv  különkiadás 1957-1958., 133.o.) 
788 Az A.Alaimo kontra EK Bizottsága 16/81. sz. ügyben 1982. május 13-án hozott ítélet 11-13.pontja (EBHT 1982., 
1559.o.) 
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idegennek tekinthet  az EKB függetlenségét l, ami egy újabb érv az EKB és a közösségi 

testületek analógiája ellen.789

2.6. Az EKB, mint a közösségi jog független, specializált szervezete 

Zilioli és Selmayr dolgozta ki és képviseli ezt az álláspontot, amelynek értelmében az 

EKB az EU els  pillérjébe tartozik, ugyanakkor nincs alárendelve a korábbi három 

Közösségnek, hanem azokkal társult viszonyban van, mint a közösségi jog független, specializált 

szervezete. Ennek értelmében az EKB az EU els  pillérén belül egyfajta „új Közösséget” 

képezne.790 A szerz páros az alábbi érvekkel támasztotta alá ezt a felfogást: 

                                                          

Els ként arra hivatkoztak, hogy az EKB egy olyan nemzetekfeletti szervezet, amely 

sok tekintetben emlékeztet a jogi személyiséggel bíró EK-ra, mivel létrehozásáról és a 

monetáris politika területén t megillet  kizárólagos feladatairól maga az EKSz. 

rendelkezik, amely felruházza önálló jogi személyiséggel, saját döntéshozó 

szervekkel és jogalkotó hatáskörrel. Ennek alapján funkcionális értelemben az EKB-t 

egy sajátos „új Közösségnek” lehet tekinteni az EU els  pillérén belül. 

Az EKB ezen túlmen en olyan szervezet, amely nincs alárendelve a Közösségeknek, 

mivel feladatai és hatáskörei közvetlenül a tagállamoktól eredeztethet k. A 

Közösségek és az EKB kapcsolata ezért nézetük szerint nem írható le alá-

fölérendeltségi viszonyként, arra inkább az együttm ködés jellemz . A szerz k

mindazonáltal elismerik, hogy az EKB függetlensége ellenére vitathatatlanul a 

közösségi jogrend részét képezi. 

Végül okfejtésükben odáig jutottak, hogy meglátásuk szerint a közösségi 

intézmények által elfogadott másodlagos közösségi jog és az EKB által alkotott jog 

között nincs hierarchia, hanem azok ugyanazon a normatív szinten léteznek egymás 

mellett.791

Ezt az elméletet – mint azt majd a kés bbiekben látni fogjuk – nem tette magáévá a Bíróság, s t

ezzel homlokegyenest eltér  értelmezést fejtett ki az ún. OLAF-ügyben hozott ítéletében. 

789 Zilioli – Selmayr, i.m., 611.o. 
790 Zilioli – Selmayr, i.m., 621-624.o. 
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2.7. Az EKB és az EBB közötti lehetséges párhuzamok 

Az EKB-nak a közösségi intézményrendszerben elfoglalt helyét tárgyaló elméletek között 

utolsóként teszünk említést arról, amelyik - a Bíróságnak az OLAF-ügyben hozott határozata 

által is alátámasztva - a lehet  legpontosabban igyekszik megválaszolni a vitatott kérdést.  

Ez a gondolatmenet abból indul ki, hogy a közösségi intézmények által létrehozott 

testületeken kívül van még egy testületi jogállású intézmény, az EBB. Az EBB jogállása számos 

hasonlóságot mutat az EKB-val. Mindkett t maga a Szerz dés hozta létre és ruházta fel önálló 

jogi személyiséggel, illetve saját döntéshozó szervekkel, valamint az EK-val megegyez

kiváltságokkal és mentességekkel rendelkeznek. A Bíróság több határozatában is foglalkozott az 

EBB közösségi intézményrendszeren belüli helyzetével, amelyeket hasznos kiindulási alapnak 

bizonyultak az EKB esetében is. Els  alkalommal az ún. John Mills kontra EBB-ügyben hozott 

ítéletben szerepel erre vonatkozó a megállapítás, miszerint: 

„A 179. [ma 235.] cikknek ’a Közösség és alkalmazottai között felmerül  minden 
vitás ügy’-r l szóló kifejezéséb l azt a következtetést kell levonni, hogy az nem 
korlátozódik kizárólag a Közösség intézményeire és személyzetére, hanem abba 
beletartozik a Bank is, mint a Szerz dés által létrehozott és jogi személyiséggel 
felruházott közösségi intézmény.”792

Az ítéletben angol nyelv  változata alapján tehát a Bíróság közösségi intézménynek tekintette az 

EBB-t. Azonban ez a meghatározás a kés bbiek folyamán némileg árnyaltabbá vált, mivel az ún. 

Etroy kontra EBB-ügyben a Bíróság már a „testület” kifejezést használta vele kapcsolatban.793

Egy a nyolcvanas évek végén hozott, a Bizottság és az EBB Kormányzótanácsa közötti jogvitát 

eldönt  határozatban pedig a Bíróság az EBB függetlenségével kapcsolatban tett olyan 

megállapításokat, amelyek kés bb fontos hivatkozási alapul szolgáltak az OLAF-ügyben is: 

„Igaz, hogy a Szerz dés 129. [ma 266.] cikke értelmében a Bank a Közösségt l
elkülönül  jogi személyiséggel rendelkezik és hogy az alapokmánya értelmében 
saját szervei által vezetett és irányított. Annak érdekében, hogy teljesíthesse a 
Szerz dés 130. [ma 267.] cikke által ráruházott feladatokat, a Banknak – más 
bankokhoz hasonlóan - képesnek kell lennie teljesen függetlenül tevékenykednie a 
pénzpiacokon[...] 

Mindazonáltal, az a tény, hogy a Bank rendelkezik ilyen m ködési és intézményi 
autonómiával, nem jelenti azt, hogy teljesen elkülönülne a Közösségekt l és ki 

                                                                                                                                                                                          
791 Zilioli – Selmayr, i.m., 635.o. 
792 A J.Mills kontra EBB 110/75. sz. ügyben 1976. június 15-én hozott ítélet 14. pontja (EBHT 1976., 955.o.), a 
szerz  fordítása. 
793 A […] és R. Etroy kontra EBB C-370/89. sz. ügyben 1993. május 25-én hozott ítélet (EBHT 1993., I-2583.o.) 
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lenne véve a közösségi jog minden szabálya alól. Világos, különösen a Szerz dés
120. [ma 267.] cikkéb l, hogy a Banknak el  kell segíteni a közösségi célok 
megvalósítását és így a Szerz dés alapján a közösségi rendszer  részét képezi.”794

Zilioli és Selmayr kiemelik, hogy ennek az ügynek a f ügyésze, bizonyos Mancini igen találóan 

fogalmazta meg, hogy az EBB a Közösség szervezeti mechanizmusának egy speciális és 

autonóm szeletét testesíti meg.795 Dunnett azonban a f ügyészi gondolatmenet gyenge pontjára is 

rámutat, mivel Mancini az EBB és a Közösség kapcsolatának leírásakor a közigazgatási szervek 

és az egyes államok közti viszonyt használta, ami – mint arra Dunnett felhívja a figyelmet – csak 

akkor lenne helytálló, ha a Közösséget egy embrionális szövetségi államnak tekintenénk.796 A 

fent idézett ítéletrészletek is mutatják, hogy mennyire nehéz még az EBB-t is egyértelm en

elhelyezni a közösségi intézmény- és jogrendszeren belül.

Kézenfekv nek t nik tehát, hogy az EKB helyzetének leírásához az EBB-t vegyük 

alapul. A két bank feladataiban, hatásköreiben és m ködésében azonban jelent s eltérések is 

tapasztalhatók. Ilyen például, hogy az EKB – szemben az EBB-kal – önálló normaalkotó 

hatáskörrel rendelkezik, amelyet már 1993-ban az Els fokú Bíróság is hangsúlyozott az ún. 

Etienne Téte-ügyben: 

„[…]figyelembe kell venni, hogy a jövend  EKB jelent sen különbözni fog EBB-t l. 
Az EKSz. 108a. [ma 110.] cikke felruházza rendeletek és a címzettek számára 
kötelez  határozatok elfogadásának jogával[…] A két bank eltér  hatáskörére 
tekintettel a kérelmez k által javasolt analógia nem t nik megalapozottnak.”797

Dutzler a különbségek között említi még – egyebek mellett – azt is, hogy az EKB függetlensége 

közvetlenül a Szerz désb l következik és nem a Bíróság esetjogából; valamint, hogy az EBB 

Kormányzótanácsa a tagállamok pénzügyminisztereib l áll, amely az EKB-nál jóval szorosabb 

kapcsolatot jelez a Közösség felé.798 Számomra nem mellékes differencia az sem, hogy az EKB 

az általa alkotott jog közvetlen végrehajtása esetén önálló szankciós hatáskörrel bír. A 

vitathatatlan különböz ségek ellenére – amelyek inkább egy fejlesztési bank és egy jegybank 

feladatai közötti eltérésekb l adódnak -  mégis ez az elmélet írja le legpontosabban az EKB-nak 

                                                          
794 Az EK Bizottsága kontra az EBB Kormányzótanácsa 85/86. sz ügyben 1986. július 3-án hozott ítélet 28-29. 
pontjai (EBHT 1988., 1281.o.), a szerz  fordítása. 
795 Zilioli – Selmayr, i.m., 613.o. 
796 Dunnett, D.R.R., The European Investment Bank: autonomous instrument of common policy?, Common Market 
Law Review, 31, 1994, 733.o. 
797 Az E.Tete és mások kontra EBB T-460/93. sz. ügyben 1993. november 26-án hozott határozat 19. pontja (EBHT 
1993., II-1257.o.), a szerz  fordítása. 
798 Dutzler, Barbara, OLAF or the Question of Applicability of Secondary Community Law to the ECB, European
Integration online Papers, Vol.5,  2001, http://eiop.or.at/eiop/pdf/2001-001.pdf, 6.o. 
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a közösségi struktúrán belüli jogi helyzetét, amit az is igazol, hogy a Bíróság  – részben 

ellentmondva az el z  álláspontjának - ezt fogadta el a precedens érték  ítéletében. 

3. Az EKB és az EK Bíróságának kapcsolata

Bár els re úgy t nhet, hogy az EKB közösségi intézményrendszeren belüli helyzetér l

szóló vitához nem kapcsolódik közvetlenül, mégis indokoltnak tartom az EKB és a Bíróság közti 

kapcsolódási pontokat a dolgozat ezen részében tárgyalni. Egyrészt azért mert az EKB-nak a 

bírósági eljárásokban játszott szerepéb l következtetéseket lehet levonni az intézményrendszeren 

belüli státuszára nézve is, másrészt a következ  pontban elemzett OLAF-ügy - amely mindeddig 

az els  és egyetlen jogeset, amelyben az EKB az eljárás alanyává vált – egyben sok tekintetben 

meg is válaszolta a fenti nyitott kérdéseket.  

Az EKB-nak a Közösség intézményi és jogi kereteibe történ  bekapcsolásában kiemelt 

szerepe van annak, hogy a Bíróság – a többi közösségi jogalkotó szerv által alkotott 

jogszabályokhoz hasonlóan – felülvizsgálhatja, értelmezheti és adott esetben meg is semmisítheti 

az EKB kötelez  jogi aktusait. Ez – mint arra Leino is felhívja figyelmet – felfogható a jog 

uralmának egyfajta garanciájaként is, ami miatt az EKB értelemszer en nem élvezhet abszolút 

jogi függetlenséget.799

3.1. Az EKB és a közösségi jogi aktusok bírósági felülvizsgálata

Az EKSz. 230. cikke értelmében az EKB jogi aktusainak jogszer sége – az ajánlások és 

vélemények kivételével - ugyanúgy bírósági felülvizsgálat tárgyát képezheti, mint a többi 

közösségi jogalkotó szerv által elfogadott másodlagos közösségi jogi norma. Az EKB rendeletei 

és határozatai mellett a Bíróság gyakorlata alapján – amely szerint nem a norma megnevezése a 

lényeg, hanem a joghatás kiváltására irányuló szándék megléte - elvben az iránymutatások és 

utasítások is felülvizsgálhatók a Bíróságon, tekintettel arra, hogy azok a címzett nemzeti 

központi bankok számára kötelez  jogi er vel bírnak.800 A megsemmisítési eljáráshoz 

kapcsolódik még, hogy két hónapos keresetindítási határid n túl alkalmazható hivatkozás 

lehet sége, amelyben a Bíróságtól lehet kérni valamely rendelet alkalmazhatatlanságának 

megállapítását, megilleti az EKB-t is és természetesen az általa alkotott rendeletek esetén is 

                                                          
799 Leino, Paivi, The European Central Bank and Legitimacy, Is the ECB a Modification of or an Exception to the 
Principle of Democracy?, Harward Jean Monnet Working Paper, 1/2001, www.jeanmonnetprogram. 
org/papers/00/001101.rtf, 14.o. 
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felvethet .801 Az EKB részér l az els  ilyen, rendelet alkalmazhatatlanságára vonatkozó – a 

Bíróság által utóbb azonban elutasított - kérelem az OLAF-ügyben merült fel. 

A eljárásban keresetindításra jogosultak között is megtalálható az EKB, amely a 

Számvev székkel együtt ún. kvázi privilegizált helyzetben van, vagyis – ellentétben a Tanáccsal, 

a Parlamenttel és a Bizottsággal, amelyek közvetlen érintettségük hiányában is korlátlanul 

jogosultak eljárást indítani – csak akkor kérheti a Bíróságtól egy közösségi jogi aktus semmissé 

nyilvánítását, amennyiben az el jogai megóvása érdekében szükséges. A Bíróság el tt történ

keresetindításról minden eljárás esetén az EKB nevében a Kormányzótanács dönt.802

 Várnay utal arra a szakirodalmi felvetésre, amely  az EKB el jogai, illetve jogosítványai 

közé sorolja a KBER, illetve az EKB feladatait, mindenekel tt az árstabilitás meg rzését. A 

felvetés szerint így elvben az EKB minden olyan közösségi jogi aktust megtámadhatna, amely 

értelmezése szerint veszélyezteti az els dleges céljának a megvalósítását, amely esetben a 

Bíróság szinte megoldhatatlan feladat elé kerülne, mert monetáris- és gazdaságpolitikai 

kérdésekben kellene jogi állásfoglalást hoznia.803 Véleményem szerint ez a szituáció teljesen 

megegyezik azzal a már elemzett esettel, amely a t ke és fizetések szabad mozgása esetén az 

arányosság bírósági értelmezése során, illetve az árstabilitás fogalmának EKB általi 

meghatározását illet n merült fel. Hasonlóan az ott kifejtettekhez, nézetem szerint a Bíróságnak 

nem lenne szabad állást foglalnia ilyen kérdésekben, mivel ezek megítélésében a jogi 

szempontoknak gyakorlatilag nincs relevanciájuk.804 Természetesen amennyiben majd egy ilyen 

kereset érkezik egyszer a Bíróságra, akkor nehéz lesz kitérni el le, még akkor is, ha például 

Brentford szerint a Bíróság valószín leg minimális szinten kívánja majd tartani az EKB-t érint

felülvizsgálati tevékenységét.805  Ezért a megoldást én inkább abban látom, hogy az EKB 

részér l a keresetindítás tekintetében nagyfokú önmérséklet tanúsítására van szükség, amellyel 

elkerülhet vé válna a Bíróság fenti értelemben vett „ellehetetlenítése.”806

Az ún. mulasztási eljárásban az EKB szintén kvázi privilegizált helyzetet élvez, mivel 

csak a hatáskörébe tartozó területeken fordulhat keresettel a Bírósághoz annak megállapítása 

végett, hogy a Parlament, a Tanács vagy a Bizottság a Szerz dést megsértve elmulasztotta 

                                                                                                                                                                                          
800 Ezen az állásponton van Várnay is, lásd: Várnay, i.m., 23.o. 
801 EKSz. 241. cikk 
802 Alapokmány 35.5. cikk 
803 Várnay, i.m., 21-22.o. 
804 Lásd a VII. fejezet 2.3., valamint a VIII. fejezet 1.1. alpontjait. 
805 Brentford, i.m., 99.o. 
806 Ennek az „önmérsékletnek” a jegyében az EKB 2004 közepéig még egyetlen esetben sem nyújtott be ilyen tárgyú 
keresetet a Bíróságra. 
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valamilyen döntés meghozatalát. Az EKB mulasztásával szemben ugyanakkor a tagállamok és a 

Közösség intézményei – valamint a nekik címzend  jogi aktus esetén akár természetes és jogi 

személyek is - élhetnek keresetindítási joggal.807 Végül ide kapcsolódik még, hogy a 

Szerz désnek a 233. cikke is - amely szerint az az intézmény, amelynek aktusait a Bíróság 

semmisnek vagy amelynek mulasztását a Szerz déssel ellentétesnek nyilvánította, köteles 

megtenni az ítéletben foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket – korlátozás nélkül 

alkalmazandó az EKB-ra is. 

Az EKB által alkotott jogi normák bírósági kontrolljának végül még egy lehetséges útja 

van. A Bíróság a közösségi jog fejl dése szempontjából legjelent sebb eljárásában, az ún. 

el zetes döntéshozatal során ugyanis hatáskörrel rendelkezik a közösségi intézmények mellett az 

EKB jogi aktusai érvényességének és értelmezésének megítélésére is.808

3.2. Az EKB-nak a nemzeti központi bankokkal szembeni indítható eljárása

A tagállamok közösségi jogsértésével szembeni kikényszerítési eljárások egyik új és 

speciális esetének tekinthet , hogy a nemzeti központi bankokat illet en az EKB 

Kormányzótanácsa ugyanolyan hatáskörrel rendelkezik, mint a tagállamokat illet en a Bizottság. 

Ennek megfelel en a Bíróság hatáskörrel bír az EKB és a nemzeti központi bankok közötti olyan 

jogvitákban, amelyeknek tárgya a Szerz désb l és a KBER alapokmányából fakadó 

kötelezettségeknek az utóbbiak általi teljesítése. 809

Az eljárás itt is egy bíróság el tti szakasszal indul, amelynek lényege, hogy amennyiben 

az EKB úgy ítéli meg, hogy egy nemzeti központi bank nem teljesítette valamely rá háruló jogi 

kötelezettségét, akkor els ként lehet séget ad számára észrevételei megtételére, majd kiadhatja 

az adott ügyr l az ún. indokolt véleményét. Ha érintett nemzeti központi bank az EKB által 

meghatározott határid n belül nem tesz eleget az indokolt véleményben foglaltaknak, akkor az 

EKB az utóbbi keretein belül a Bírósághoz fordulhat.810 Amennyiben a Bíróság megállapítja a 

jogsértést, az érintett bank köteles megtenni az ítéletben foglaltak teljesítéséhez szükséges 

intézkedéseket. Az egyetlen érdemi különbség a Bizottságnak a tagállamokkal szembeni 

eljárásához képest, hogy amennyiben az elmarasztalt nemzeti bank nem hajtja végre a bírósági 

ítéletet, akkor a Szerz dés – a tagállamok esetét l eltér en - nem ad lehet séget az EKB 

                                                          
807 EKSz. 232. cikk 
808 EKSz. 234. cikk b) pont 
809 EKSz. 237. cikk d) pont 
810 Alapokmány 35.6. cikk 
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Kormányzótanácsának, hogy egy újabb keresettel átalányösszeg vagy kényszerít  bírság 

kiszabását kezdeményezze az illet  nemzeti központi bank ellen a Bíróságon.811

4. Az OLAF-ügy

4.1.   Az ügy el zményei és háttere

 Az OLAF-ügy volt az els  alkalom, amelynek során m ködésbe léphetett a Bíróságnak 

az EKB feletti felülvizsgálati hatásköre. Ez együtt járt azonban azzal is, hogy olyan jelent s

kérdésekben is állást kellett foglalnia a Bíróságnak, mint az EKB helye a közösségi 

intézményrendszerben vagy a függetlenségének értelmezése. Az ügyben született ítélet úgy is 

értékelhet , amely részben pontot tett az e fejezetben részletezett vitákra. 

 Az ügy el zményei közé tartozik, hogy az elmúlt évtizedek során egyre nagyobb 

méreteket öltött a közösségi költségvetés, benne a különböz  pénzügyi alapok terhére elkövetett 

csalások és visszaélések száma. Ezek visszaszorítása érdekében a Bizottság már 1987-ben 

felállított egy speciális csalás elleni egységet, amelynek 1995-t l hatáskörébe tartozott a 

Bizottság alkalmazottai által elkövetett valamennyi csalás és más jogtalan tevékenység 

felderítése és kivizsgálása. 1999-ben a Bizottság létrehozta az ún. Európai Csalás-elleni Hivatalt 

(franciául: Office de Lutte Anti-Fraude, rövidítve és a továbbiakban: OLAF).812 Nem sokkal ezt 

követ en a Tanács és a Parlament – az Amszterdami Szerz dés által beiktatott, az EKSz. új 280. 

cikke alapján – rendeletet fogadott el az OLAF vizsgálati tevékenységér l, amely részletesen 

meghatározta többek között az OLAF céljait, feladati és vizsgálati eljárásának menetét.813 Még 

ugyanebben az évben az EKB Kormányzótanácsa is elfogadott egy határozatot a csalások 

megel zésér l, amely létrehozta az EKB csalás-elleni bizottságát.814

 A Bizottság azonban – az EKSz. 230. cikke alapján – keresetet nyújtott be a Bíróságra, 

kérve annak megállapítását, hogy az EKB fenti határozata ellentétes a Parlament és a Tanács 

rendeletével, ezért semmisítse azt meg. Az EKB ennek elutasítását igényelve két további 

                                                          

811 Vö.: EKSz. 228. cikk 
812 A Bizottság 1999. április 28-i 1999/352/EK, ESZAK, Euratom határozata az Európai Csalás-elleni Hivatal 
létrehozásáról (HL L 136., 1999.05.31., 20.o.) 
813 Az Európai Parlament és a Tanács 1999. május 25-i 1073/1999/EK rendelete az OLAF általi vizsgálatokról, (HL 
L 136., 1999.05.31., 1.o.) 
814 Az EKB 1999. október 7-i 1999/726/EK határozata a csalások megel zésér l (EKB/1999/5) (HL L 291., 
1999.11.13., 36.o.) 
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kérelmet is el terjesztett.815 Egyrészt kérte annak megállapítását, hogy a vitatott határozata nem 

ellentétes a vonatkozó rendelettel. Másrészt kérte a Bíróságtól annak kimondását, hogy az 

1073/1999/EK rendelet (a továbbiakban: rendelet) nem vonatkozik az EKB-ra. Amennyiben a 

Bíróság mégis ezzel ellentétesen döntene, akkor indítványozta, hogy tekintse a Bíróság több ok 

miatt is jogtalannak, illetve az EKSz. 241. cikke alapján alkalmazhatatlannak a rendeletet: 

egyrészt a megfelel  jogalap hiánya, másrészt az EKB konzultációs jogának megsértése, továbbá 

az EKB függetlenségével való kollíziója és végül az arányosság elvének megsértése miatt.  

Az ügyben tehát három f  eldöntend  kérdés merült fel: 

- A rendelet alkalmazható-e az EKB-ra? 

- Az EKB határozata ellentétes-e a rendelettel és emiatt megalapozott-e a Bizottság 

keresete? 

- Alkalmazhatatlannak kell-e nyilvánítani a rendeletet az EKSz. 241. cikke alapján? 

A következ ben az ítélet816 és a f tanácsnoki vélemény alapján tekintem át a fenti kérdésekre 

adott válaszokat. 

4.2. A rendelet EKB-ra való alkalmazhatóságának kérdése

Az EKB indítványozta annak megállapítását, hogy a rendelet nem alkalmazható az EKB-

ra. Ezt azzal kívánta alátámasztani, hogy a rendelet nem határozta meg egészen pontosan a 

személyi hatályát. A rendelet maga folyamatosan az „EKSz. által vagy annak alapján létrehozott 

intézmények, testületek, hivatalok és ügynökségek” kifejezést használja. Az EKB szerint a 

rendelet testületek kifejezését csak azon testületekre lehet érteni, amelyek – az EKB-val 

ellentétben - pénzügyileg közvetlen kapcsolatban állnak a közösségi költségvetéssel. A Bíróság 

azonban nem fogadta el ezt az érvelést, hanem kimondta, hogy a rendelet által használt 

formulába az EKB is beletartozik.817 A f tanácsnoki vélemény szerint is nehezebben tudta volna 

megfogalmazni a jogalkotó szélesebb értelemben a hatókörét, továbbá ha az lett volna a 

szándéka, hogy az EKB-t kizárja ebb l a körb l, akkor valószín leg más definíciót használt 

volna.818 Ehhez azonban hozzátehetjük, hogy ez megel zhet , valamint egyértelm bb és a 

Szerz dés szövegezésével is összeegyeztethet bb megoldást eredményezett volna, ha az EKB-t 

külön is nevesítik a felsorolásban. 

                                                          
815 Kiemelend , hogy az EKB-t a bírósági eljárásban részben Zilioli képviselte. 
816 Az EK Bizottsága kontra EKB C-11/00. sz. ügyben 2003. július 10-én hozott ítélet (EBHT 2003., I-7147.o.) 
817 Lásd az ítélet 63. pontját. 
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Ezzel összefüggésben a f tanácsnoki vélemény elemzi az EKB helyzetét is és több 

figyelemre méltó megállapítást is tesz. Az EKB annak elismerése mellett, hogy jogi értelemben 

nem a Közösségt l teljesen elkülönülten létezik, az alábbiakkal érvelt még a kivételezett helyzete 

mellett: 

- az EKB nem közösségi intézmény az EKSz. 7. cikke értelmében; 

- az EKB az EK-t l elkülönül , önálló jogi személyiséggel rendelkezik; 

- az EKB-nak saját döntéshozó szervei vannak, amelyek a Szerz dés alapján eredeti 

jogalkotó hatáskörrel vannak felruházva; 

- a Számvev szék nem vizsgálhatja az EKB számláit; 

- és az EKB a közösségi intézményekt l függetlenül végzi a feladatai végrehajtását.819

Jacobs azonban több ok miatt sem tartotta elfogadhatónak az EKB álláspontját.820

Emlékeztetett rá, hogy a kormányközi konferencián nem kapott kell  támogatást az e fejezet 2.1. 

alpontjában említett ún. negyedik pilléres modell, hanem a tagállamok annak az EKSz.-be 

történ  teljes integrálása mellett döntöttek, amib l következett, hogy a monetáris unió 

megvalósítása a Közösség feladataként került meghatározásra és az EKB-ra vonatkozó minden 

alapvet  rendelkezés a Szerz désben, illetve az ahhoz csatolt vonatkozó jegyz könyvben

található. Felhívta a figyelmet egyebek mellett arra is, hogy az EKB a közösségi jog hatálya alá 

tartozik, amivel együtt jár a Bíróság felülvizsgálati hatásköre is. A fentiek alapján az alábbi 

figyelemreméltó következtetést vonta le: 

„Ezekb l következik[…]hogy az EKB a közösségi struktúra szerves részét képezi. 
Az EKB-nak ezen struktúrán belüli különleges helyzetéb l azonban – amely 
különbözik egyrészt az intézményekt l, másrészt a másodlagos közösségi jog által 
létrehozott ügynökségekt l és hivataloktól – véleményem szerint nem vonható le 
olyan következtetés, hogy az EKB nem egy a Közösség részét képez  testület. Az 
EKB is alanya a közösségi jog részét képez  általános jogelveknek, valamint a 
feladatai és kötelezettségei végrehajtása révén el mozdítja az EKSz. 2. cikkében 
el írt közösségi célok megvalósítását. Következésképpen az EKB-t az Európai 
Közösség központi bankjának lehet tekinteni, ezért helytelennek t nik azon szerz k
álláspontja, akik olyan szervezetként jellemzik, amely szerint az „független az 
Európai Közösségt l”, „Közösség a Közösségen belül”, „új Közösség” […]”821

                                                                                                                                                                                          
818 Lásd Jacobs f tanácsnok 2002. október 3-i véleményét az EK Bizottsága kontra EKB C-11/00. sz. ügyhöz, 51. 
pont 
819  Lásd még a f tanácsnoki vélemény 55. pontját.. 
820 Várnay több szempontból is er sen kritizálja ezt az álláspontot. Lásd b vebben: Várnay Ern , Az Európai 
Bizottság kontra Európai Központi Bank ügy, avagy az Európai Bíróság helyére teszi az Európai Központi Bankot, 
Jogtudományi Közlöny, 2004. június, 176-177.o. 
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4.3. Az EKB határozatának kollíziója a rendelettel

A következ  kérdés annak eldöntése volt, hogy az EKB határozata ellentétes és ezáltal 

sérti-e a vonatkozó rendeletet. A Bizottság szerint az EKB-határozat két ponton is ellentétes a 

rendelettel. Egyrészt a határozat preambulumának 8. pontja, amelynek értelmében az EKB 

pénzügyi érdekeit sért  csalások és más illegális tevékenysége elleni harc – azon belül a konkrét 

vizsgálati cselekmények lefolytatása - az EKB bels  ellen rzésért felel s igazgatóságának az 

alapvet  feladata, ellentétes és sérti a rendelet 4. cikk (1) bekezdését, amely az OLAF-ot bízza 

meg ezzel a feladattal valamennyi intézményre, testületre, hivatalra és ügynökségre kiterjed en. 

Másrészt a Bizottság szerint az EKB-határozat azon szakasza, amely az EKB alkalmazottait 

terhel , a csalásokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget egyoldalúan csak a határozat által 

létrehozott csalás-elleni bizottság és a bels  ellen rzési igazgatóság irányában állapítja meg, 

ellentétes a rendelet azon szabályával, amely ezt a tájékoztatási és együttm ködési

kötelezettséget az OLAF irányában fogalmazza meg. A Bizottság ezek miatt úgy tekinti az EKB 

által hozott normára, mint egy negatív és nem pedig egy végrehajtó határozatra.822 A f tanácsnok 

szintén azt az álláspontot képviselte, miszerint az EKB határozata azt támasztja alá, hogy az 

EKB nem kíván együttm ködni az OLAF-fal. Az EKB természetesen nem értett egyet ezzel az 

érveléssel.

A Bíróság azonban megállapította, hogy az EKB elmulasztotta a rendelet által létrehozott 

rendszer alkalmazását és ahelyett – az elfogadott határozatával – egy önálló, EKB-n belüli 

sajátos rendszert alakított ki, ami miatt megsértette a rendeletet és túllépte csalások elleni 

közdelemben t megillet  autonómiájának határát.823 Ez alapján a Bíróság els  ízben 

semmisítette meg egy az EKB által alkotott jogi normát, ez esetben egy határozatot. Várnay 

felhívja a figyelmet, hogy a ebben a jogkérdésben a f tanácsnok és Bíróság egy sajátos 

teleologikus értelmezési eljárást alkalmazott azzal, hogy a két közösségi jogszabály kollíziójának 

vizsgálata során azokat, mint a jogalkotó – különös tekintettel az EKB – szándékainak 

megnyilvánulásaként fogta fel, amelyet pedig ellentétesnek ítélt a Bíróság értelmezése szerinti 

közösségi joggal.824

                                                                                                                                                                                          
821 F tanácsnoki vélemény 60. pontja., a szerz  fordítása 
822 Lásd a f tanácsnoki vélemény: 64., 66., 70. pontjait. 
823 Lásd az ítélet 181. és 182. pontjait. 
824 Várnay, i.m., 179.o. 
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4.4. A rendeletnek az EKSz. 241. cikk értelmében vett alkalmazhatatlanságának kérdése

Az EKSz. 241. cikke alapján a semmissé nyilvánítási eljárásban létez  két hónapos 

határid n lejárta ellenére a rendeletekre vonatkozó jogvitákban bármelyik fél hivatkozhat 

ugyanazokra az indokokra annak érdekében, hogy a Bíróságtól a rendelet 

alkalmazhatatlanságának megállapítását kérje. Az EKB több okra hivatkozással is kérte ennek 

megállapítását: egyrészt a megfelel  jogalap hiánya, másrészt az EKB konzultációs jogának 

megsértése, továbbá az EKB függetlenségével való kollíziója és végül az arányosság elvének 

megsértése miatt. A Bizottság megengedhet ségi kifogással élt ezzel szemben, mivel álláspontja 

szerint az EKB-nak lehet sége lett volna a kéthónapos határid n belül megtámadni a rendeletet. 

A Bíróság azonban elutasította ezt a kifogást és kimondta, hogy az EKB-t megilleti a Szerz dés 

241. cikkére való hivatkozás joga.825

Az EKB els  kifogása szerint a rendelet alkalmazhatatlannak kell tekinteni, mivel a 

Szerz dés 280. cikke nem képez számára megfelel  jogalapot. Az EKB egyrészt arra 

hivatkozott, hogy az EKSz. 280. cikk (4) bekezdése826 nem érinti a közösségi intézményeket, 

ezért érvénytelen a rendelet azon rendelkezése, amely kiterjeszti az OLAF hatáskörét a közösségi 

intézményekre és testületekre. A Bizottság azonban ezzel szemben ezt egy kell képpen tág 

felhatalmazásnak tekinti.827 Az EKB másik érve volt, hogy a 280. cikk a Szerz désnek a 

„Pénzügyi rendelkezések” cím  fejezetében található, amely az EK költségvetésével kapcsolatos 

szabályokat tartalmazza, így mivel az EKB saját költségvetése lévén pénzügyileg függetlennek 

tekinthet , semmiképpen nem alkalmazható rá a rendelet. A Bizottság azonban ezzel szemben 

úgy vélte, hogy az említett cikk nem korlátozható a közösségi költségvetésre, hanem az általában 

utal a Közösség pénzügyi érdekeire. 

A Bíróság egyik kifogást sem találta megalapozottnak. Az utóbbi kapcsán az indokolás 

kifejti, hogy a Szerz dés 280. cikkében használt „a Közösség pénzügyi érdekei” kifejezés nem 

sz kíthet  le az EK költségvetésére, hanem abba beletartoznak az EKB bevételei és kiadásai is, 

hasonlóan az EBB-hez.828

                                                          
825 Lásd az ítélet 78. pontját. Ennek részletes elemzéséhez lásd még: Várnay, i.m., 185-187.o. 
826 „A Tanács – a 251. cikkben el írt eljárásnak megfelel en, a Számvev székkel való konzultáció után – meghozza 
a szükséges intézkedéseket a Közösség pénzügyi érdekeit sért  csalások megel zése és ezen csalások elleni közdelem 
tárgyában azzal a szándékkal, hogy hathatós és azonos mérték  védelmet biztosítson a tagállamokban. Ezen 
intézkedések nem vonatkoznak sem a nemzeti büntet jog alkalmazására, sem pedig a tagállamokban folyó 
igazságszolgáltatásra.” (EKSz. 280. cikk (4) bekezdés)
827 Várnay szerint egyértelm bb lett volna, ha a Bizottság eredeti javaslatának megfelel en az általános 
felhatalmazást adó EKSz. 308. cikke lett volna a jogalap. Lásd: Várnay, i.m., 180.o. 
828 Lásd az ítélet 95. pontját, illetve a Mills kontra EBB C-110/75. sz. ügyet (EBHT 1976., 955.o., 14. pont) 
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Az EKB második érve szerint azért is tekinthet  alkalmazhatatlannak a rendelet, mert 

annak meghozatala során – az EKSz. 105. cikk (4) bekezdésének megfelel en - nem konzultáltak 

az EKB-val. Az EKB szerint a rendelet a hatáskörébe tartozónak min sül, mert közvetlenül érint 

az EKB hatáskörét. A Bizottság szerint ez utóbbi csak akkor áll fenn, ha az alapvet en és 

jelent sen érinti az EKB valamely hatáskörét, különösen a monetáris politika területén, a szóban 

forgó rendelet azonban nem tekinthet  ilyennek. A f tanácsnok véleménye szintén az volt, hogy 

mivel a rendelet nem érinti az EKB hatásköreit, nem sérti a konzultációs kötelezettséget.829 A 

Bíróság itt is a Bizottság álláspontját tartotta helyesnek, hozzátéve, hogy bár a rendelet hatással 

lehet az EKB bels  szervezetére, az még nem indokolja a többi intézményt l, testülett l, 

hivataltól és ügynökségt l való eltér  kezelését.830

 Az EKB arra is hivatkozott, hogy a rendelet sérti a Szerz désben rögzített 

függetlenségét azáltal, hogy az OLAF, az t megillet  hatáskörök révén nyomás gyakorolhat az 

EKB döntéshozó szerveinek tagjaira.  Ennek kapcsán azt hozta még fel, hogy a függetlenségi 

biztosítékok nemcsak az alaptevékenységi körében illetik meg a KBER-t, hanem az EKB minden 

más hatáskörében is, beleértve a bels  szervezetér l való döntéseket is. A Bizottság álláspontja 

szerint a Szerz dés azt mutatja, hogy az EKB nem a közösségi szabályozás hatókörén kívül 

helyezkedik el, továbbá az EKB helyzete ebben a vonatkozásban hasonlítható az EBB-éhoz, 

amelynek kapcsán a Bíróság – e fejezet 2.7. alpontjában hivatkozott módon - már megállapította, 

hogy az a tény, hogy a Bank rendelkezik m ködési és intézményi autonómiával, nem jelenti azt, 

hogy teljesen elkülönülne a Közösségekt l és ki lenne véve a közösségi jog minden szabálya 

alól.831 A  Bizottság szerint tehát az EKB függetlensége nem abszolút, hanem csak funkcionális. 

Jacobs f tanácsnok elemezve az EKB és általában a jegybankok függetlenségét arra a 

megállapításra jutott, hogy a szakirodalomban ennek kapcsán nem szólnak arról, hogy az akár a 

nemzeti igazságszolgáltatási szervek, akár speciális csalás elleni testületek vizsgálataitól való 

mentesség alapvet  vagy releváns részét képezné a jegybanki függetlenségnek vagy kihatna az 

árstabilitásra.832 Továbbá megállapította, hogy

„Mint ebb l az összefoglalóból nyilvánvaló, a Szerz dés és az alapokmány 
biztosítják az EKB magas szint  függetlenségét, amely megegyezik vagy talán 
nagyobb is, mint a nemzeti központi bankok függetlensége […] Mindazonáltal a 

                                                          
829 F tanácsnoki vélemény 141. pont. 
830 Lásd az ítélet 103. pontját. 
831 Dutzler is ezzel összhangban érvelt korábban, miszerint az EBB és az EKB között meglév  különbségek 
els sorban a két bank feladataira vezethet k vissza és nem szolgálhatnak hivatkozási alapul a köztük lév  alapvet
hasonlóság tagadásához. Lásd: Dutzler, i.m., 6-7.o. 
832 F tanácsnoki vélemény 172. pont., valamint lásd még ehhez a XIII. fejezet 1. pontját. 
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függetlenség elve nem jelentheti a Közösség intézményeit l és testületeit l való 
teljes különállást vagy a együttm ködés teljes hiányát. A Szerz dés csupán a 
befolyásolást tiltja, amely felel s az EKB árstabilitásra tekintettel lév  feladatai 
hatékony teljesítésének megakadályozásában és amelyet ezért megengedhetetlennek 
kell tekinteni.”833

A Bíróság elfogadva a Bizottság és a f tanácsnok álláspontját megállapította, hogy sem az 

OLAF létrehozása, sem vizsgálati tevékenysége nem alkalmas az EKB függetlenségének 

csorbítására.834

 Végül negyedik hivatkozási alapként az EKB az arányosság elvének megsértésére 

alapozva kérte a rendelet alkalmazhatatlanságának megállapítását. Az EKB szerint 

szükségtelenek az OLAF nyomozati hatáskörei, mivel az EKB-n belül számos megfelel

mechanizmus létezik a pénzügyi ellen rzés területén. Továbbá tekintetbe kell venni az EKB 

m ködése során igényelt nagyfokú titkosságot és az EKB decentralizált jellegét is, amely alapján 

a végrehajtás nagyobb részt a tagállami jegybankok feladata, így az EKB-ra korlátozódó 

jogosítványok nem érhetik el a kívánt hatást. A Bíróság azonban ez esetben sem találta 

megalapozottnak az EKB érvelését.835

4.5. Az OLAF-ügyben született ítélet értékelése

Azzal, hogy a Bíróság az EKB által el terjesztett kérelmeket és az azok alátámasztására 

felhozott érveket kivétel nélkül elutasította súlyos és végleges vereséget szenvedett az a Zilioli és 

Selmayr által képviselt jogi álláspont, amely az EKB-t valamiféle önálló nemzetekfeletti 

szervezetként vagy „új Közösségként” kívánta láttatni.836 Az ítélet rávilágított arra, hogy 

akármilyen magas szint  jegybanki autonómiát élvezzen is az EKB, az nem alapozhatja meg a 

közösségi intézményi és jogi struktúráktól való teljes különállását.  

Azzal a már idézett f tanácsnoki véleménnyel, miszerint az EKB-t az EK központi 

bankjának lehet tekinteni, végül a különböz  elméletek közül Torrent megközelítése bizonyult 

helyénvalónak. Az EKB tehát annak ellenére, hogy nem írható le egyértelm en az EK-n belül 

korábban megszokott terminológiával, nem helyezhet  el az EK szervezeti és jogrendszerén 

                                                          
833 F tanácsnoki vélemény 155. pont., a szerz  fordítása. 
834 Lásd az ítélet 138. pontját. 
835 Lásd az ítélet 164. pontját. 
836 Várnay szerint annak ellenére, hogy Zilioli és Selmayr az EBB és az EKB összehasonlítása alapján számos 
megalapozott és jelent s eltérést tártak fel, a Bíróság ezzel szemben éppen a J.Mills kontra EBB 110/75. sz. ügyben 
felhozott hasonlóságokra helyezte a hangsúlyt, amivel lényegében eld lt a kérdés. Lásd: Várnay, i.m., 181-182.o. 
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kívül, hanem annak integráns részét képezi, mint egy nagyfokú függetlenséget élvez , speciális 

hatáskör , jogalkotó és jogalkalmazó hatáskörrel is felruházott pénzügyi intézmény. 

A készül  uniós alkotmányban az „Unió intézményei” címszó alatt az „Egyéb

intézmények és testületek” cím  alfejezetben találjuk meg az EKB-ra vonatkozó alapvet

rendelkezéseket.837 Az alkotmánytervezet sem teremt azonban teljesen egyértelm  helyzetet, 

mivel az Unió intézményeit felsoroló szakaszban csupán a Parlament, az Európai Tanács, a 

Tanács, a Bizottság és a Bíróság kapott helyet. Ezzel szemben azt is kimondja, hogy „Az

Európai Központi Bank önálló jogi személyiséggel rendelkez  intézmény.”838 Erre a bizonyos 

fajta következetlenségre maga az EKB is utalt az alkotmánytervezethez készített 

véleményében.839 Ennek ellenére azonban a jelenlegi szövegváltozattal is els dleges jogi szinten 

válhat megalapozottá az a jelenlegi értelmezés, hogy az EKB egy speciális intézménynek 

tekinthet , amely azonban szervesen illeszkedik az uniós intézményi és jogi struktúrákba. Ezt a 

megközelítést támasztja alá az alkotmánytervezetnek az el zetes döntéshozatalra vonatkozó 

szabályokat tartalmazó része, amely már – ellentétben a jelenlegi megoldással840 – nem említi 

külön az EKB-t, hanem úgy rendelkezik, hogy az két területre irányulhat: „[…] a) az Alkotmány 

értelmezése, b) az Unió intézményei, szervei és hivatali által elfogadott jogi aktusok 

érvényessége és értelmezése.”841

                                                          
837 Az Európai Konvent munkája során felmerült lehetséges megoldásokról részletesebben ír Louis egy 2004 
tavaszán megjelent cikkében. Lásd: Louis, Jean-Victor, The economic and monetary union: law and institutions, 
Common Market Law Review, 41, 2004, 601-603.o. 
838 Lásd az alkotmánytervezet 29. cikk (3) bekezdését. 
839 Az EKB 2003. szeptember 19-i véleménye az Európai Unió Tanácsának kérésére az európai 
alkotmánytervezetr l, 11. pont (HL C 229., 2003.09.25., 7.o.) 
840 EKSz. 234. cikk  
841 Lásd az alkotmánytervezet III-274. cikkét. 
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IV. RÉSZ: A GAZDASÁGPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI 

POLITIKA ALAKÍTÁSÁNAK JOGI SZABÁLYOZÁSA A GAZDASÁGI ÉS 

MONETÁRIS UNIÓBAN 

1. A gazdasági uniós pillér helyzete

 A GMU-nak az elnevezésében is megjelen  két nagy területe közül ez idáig a dolgozat 

túlnyomó része a monetáris unió szervezeti és jogi kérdéseit vizsgálta. Nem szabad azonban 

elfelejtkeznünk arról, hogy a GMU egyben gazdasági uniót is jelent, még akkor is, ha ennek 

szabályozási, illetve integrációs szintje messze elmarad a monetáris unió esetén tapasztalttól. 

Eleddig egyedül a Werner-jelentés volt az, amelyik e vonatkozásban egy kiegyensúlyozott és 

„tökéletes” GMU képét vázolta fel, mivel egyértelm en leszögezte, hogy a közösségi szintre 

emelt monetáris ügyek mellett a nemzeti költségvetési politikák legfontosabb kérdéseiben való 

döntés jogát sem lehet meghagyni a tagállamok kezében, hanem ezen a téren is közösségi 

döntéshozatal szükséges. A GMU els  átfogó és elfogadott, bár meg nem valósult terve nem 

csupán elvi síkon foglalkozott ezzel a problémával, hanem javaslatot is tett egy ún. 

gazdaságpolitikai döntéshozó centrum felállítására, amely a közösségi érdekeket szem el tt

tartva, független testületként hivatott lett volna a fenti döntéseket meghozni.842 Ehhez képest a 

GMU-t megalapozó Delors-jelentés a gazdasági unió leírásakor már megelégedett a 

makrogazdaság-politikai koordináció er sítésével, amely magába foglalja a nemzeti 

költségvetési politikákra vonatkozó kötelez  szabályokat is.843 Mint arra mások mellett Seidel is 

rámutat, a f  oka ennek az volt, hogy a tagállamok fel l a Közösség számára történ , a 

gazdaságpolitikára is kiterjed  szuverenitás-átruházáshoz már szükség lett volna a föderáció 

irányába történ  jelent s elmozdulásra, amelyre azonban még nem érett meg az id .844

 A végül elfogadott és hatályba lépett EUSz.-nek a GMU-ra vonatkozó szabályaira emiatt 

jelent s asszimetria jellemz . Az új intézményi és aprólékos jogi szabályozással közösségi 

szintre emelt monetáris és árfolyampolitika mellett, a gazdasági unió legfontosabb ágának 

tekinthet  költségvetési politika alakításának joga ugyanis alapvet en nemzeti hatáskörben 

maradt. Az általános gazdaságpolitikai döntéshozatalt illet en pedig szintén nem történt radikális 

el relépés, hanem arra továbbra is – a dolgozat ezen részének elején bemutatandó - koordinációs 

                                                          
842 B vebben lásd még a dolgozat III. fejezetének 2. pontját. 
843 A Delors-jelentés szerint egy gazdasági unió a fentieken túl a következ ket jelenti: 1. Egy egységes bels  piacot, 
amelyen belül a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a t ke szabadon mozognak. 2. Versenypolitikát és a piaci 
mechanizmusokat er sít  további intézkedéseket. 3. Közös politikát a strukturális és regionális politikák 
vonatkozásában. Lásd a jelentés 25. pontját, valamint a dolgozat VI. fejezetének 2. pontját. 
844 Seidel, i.m.,12.o. 
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szemlélet maradt a meghatározó.845 Ezek miatt a legtöbb elemz  azon a véleményen van, hogy 

nem lehet megalapozottan gazdasági uniónak is tekinteni a GMU-t, mivel az feltételezné egy 

valamilyen gazdaságpolitikai döntéshozó szervnek, egyfajta „közös gazdasági kormánynak” a 

létrehozását, valamint a jelenleginél jóval szigorúbb és következetesebb szabályokat a 

költségvetési politika terén.846 Várnay például az EKSz.-nek a gazdaságpolitikai fejezetét 

egyszer en csupán a „monetáris unió kitüremkedéseként” értékelte és szintén azon a 

véleményen van, hogy nem beszélhetünk valódi gazdasági unióról.847 Lámfalussy is hasonló 

nézeteket vall mikor úgy véli, hogy a GMU gazdasági pillére még alapvet en kidolgozatlannak 

tekinthet  és a következ  évtized egyik nagy kérdése, hogy miként fog ez a terület 

továbbfejl dni.848

A költségvetési politikák vonatkozásában ugyan – a Delors-bizottság által elképzelteknek 

megfelel en – létrejöttek bizonyos kötelez  közösségi jogi szabályok, azok szükségességét, 

hatékonyságát és m köd képességét azonban létrejöttüket követ en folyamatos és egyre 

hangosabb viták és kritikák kísérik. Egészen 2003 végéig ezek a viták alapvet en közgazdasági 

és politikai síkon folytak, azonban ekkor egy tanácsi döntés következtében jogi problémaként is 

megjelent ez a kérdéskör, amelyben az Európai Bíróságnak is állást kellett foglalnia 2004 

nyarán. A dolgozat ezen utolsó részének ennek megfelel en az a célja, hogy bemutassa milyen 

közösségi jogi korlátokat állít a túlzott deficit eljárás, illetve a Stabilitási és növekedési 

egyezmény (a továbbiakban: SNE) a tagállamok költségvetési szuverenitása elé, valamint milyen 

jogi értelmezési problémákat vetett fel ezek végrehajtása, különös tekintettel a 2003. novemberi 

ECOFIN-döntésre és annak az Európai Bíróság általi felülvizsgálatára. 

                                                          
845 A Szerz désnek a gazdasági unióra vonatkozó alapelvi szint  szabályainak elemzését lásd még a VII. fejezet 1. 
pontjában. 
846 A közgazdászok között sincs teljes egyetértés az ún. fiskális föderalizmus szükségességér l. Ehhez lásd egyebek 
mellett: Fossati, Amedeo – Panella, Giorgio (edited), Fiscal Federalism in the European Union, Routledge, London 
and New York, 1999; valamint Berthold, Norbert, Fiskális föderalizmus Európában mint a sikeres gazdasági és 
valutáris unió el feltétele? Közgazdasági Szemle, 1993/6, 469-482.o. 
847 Elhangzott 2003. októberében a Pécsett megrendezett „Jog és jogászok a XXI. század küszöbén” cím
nemzetközi konferencia nemzetközi- és európajogi alszekciójában megtartott el adáson.
848 Elhangzott Lámfalussy 2004 tavaszán a „Mindentudás egyeteme” cím  el adássorozat keretében tartott „Az euró 
– politikai kezdeményezés vagy gazdasági szükségszer ség” cím  el adásán. 
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2. Az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások és a többoldalú felügyeleti eljárás, mint 

a koordinációs mechanizmus központi elemei

Amtenbrink és Haan egy 2003-ban megjelent cikkükben különbséget tesznek a tagállami 

gazdaságpolitikák koordinációjának ún. nyílt és zárt módszerei között. Míg az átfogó 

gazdaságpolitikai iránymutatásokat és a többoldalú felügyeleti eljárást a koordináció nyílt módjai 

közé sorolják, addig a túlzott deficit eljárást zárt koordinációs módszernek tartják. Az alapvet

különbség a kett  között, hogy – mint az látni fogjuk - az el bbi jórészt a tagállamok részvételi 

hajlandóságától és aktivitásától függ, ezzel szemben az utóbbiban már számos kötelez  szabály, 

valamint szankcionálási lehet ség is fellelhet .849

2.1. Az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások és jogi természetük

„A tagállamok azzal  a szándékkal folytatják gazdaság-politikájukat, hogy a 99. 
cikk (2) bekezdésében említett átfogó iránymutatások szerint hozzájáruljanak a 
Közösség 2. cikkben meghatározott célkit zéseinek megvalósításához. A tagállamok 
és  a Közösség a szabad versenyen alapuló nyitott piacgazdaság elvével összhangban 
tevékenykednek, ezáltal el segítve az er források hatékony elosztását és tiszteletben 
tartva a 4. cikkben meghatározott elveket.”850

„A tagállamok közös érdek  ügynek tekintik és összehangolják gazdaságpolitikájukat 
a Tanácsban a 98. cikk rendelkezéseinek megfelel en.”851

A Szerz dés szerint a tagállamok a gazdaságpolitikájukat ún. közös érdek  és 

összehangolandó ügynek tekintik. Ez a megfogalmazás nem tér el jelent sen attól a 

megközelítést l, amelynek alapjai 1958 óta változatlanok. Ennek lényege, hogy a 

gazdaságpolitika tekintetében a Szerz dés folyamatosan csak összehangolásról és nem közös 

politikáról beszél.852 Begg szerint ez azt jelenti, hogy miközben az adott területért való 

els dleges felel sség a tagállamoknál marad, addig ugyan k megegyeznek bizonyos 

nemzetekfeletti szabályokban is, amelyekkel határt szabnak diszkréciójuknak.853

                                                          
849 Amtenbrink, Fabian – Haan, Jacob de, Economic governance in the European Union: fiscal policy discipline 
versus flexibility, Common Market Law Review, 40, 2003, 1076.o. 
850 EKSz. 98. cikk 
851 EKSz. 99. cikk (1) bekezdés 
852 Lásd ehhez még az I. fejezet 2.1. alpontját. 
853 Begg, Ian, Hard and soft economic policy co-ordination under EMU: problems, paradoxes and prospects, Centre 
for European Studies Working Paper Series 103, 2003, www.ces.fas.harward.edu/ 
working_papers/BeggHardEMU.pdf, 5.o.a 
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 Érdemi újításnak tekinthet , hogy a Szerz dés bevezette az ún. átfogó gazdaságpolitikai 

iránymutatások (a továbbiakban: iránymutatások) fogalmát, amely alapvet en arra szolgál, hogy 

a tagállamok és a Közösség számára meghatározza az adott évben követend  makro-

gazdaságpolitika f  irányait. Az iránymutatások elfogadásának els  lépése a Bizottság ajánlása, 

amely alapján a Tanács min sített többséggel tervezetet készít és arról jelentés nyújt be az 

Európai Tanácsnak. Az állam, illetve kormányf k következtetések formájában kialakítják 

véleményüket a miniszterek ajánlásáról, amelyet végül e következtetések alapján a Tanács fogad 

el min sített többséggel. Kiemelend , hogy a Parlamentnek gyakorlatilag nincs formális szerepe 

ebben a folyamatban, a Tanácsnak csupán utólag kell tájékoztatni a képvisel ket az elfogadott 

iránymutatásról.854 Els  alkalommal 1994-ben készült ilyen iránymutatás855 és azóta minden 

évben, legkés bb az év közepéig elfogadásra kerülnek az adott évre vonatkozó ajánlások.856

 Az iránymutatások tanácsi ajánlások formájában kerülnek kibocsátásra, amely azt jelenti, 

hogy nem rendelkeznek jogi értelemben kötelez  er vel, a nemzeti gazdaságpolitikákba való 

átültetésük ezért a tagállamok belátásától függ. Az iránymutatásokat részben vagy egészben 

figyelmen kívül hagyó kormányokra – az alább részletezett többoldalú felügyeleti eljárásban 

„kiszabható” ajánláson kívül - így legfeljebb politikai nyomást lehet gyakorolni, bírósági úton 

való kikényszerítésükre nincs lehet ség.

2.2. A többoldalú felügyeleti eljárás új szerz dési szabályai

 Az EUSz. új szakaszaival sor került a Tanács 90/141/EGK határozatával857 létrehozott 

többoldalú felügyeleti eljárás els dleges közösségi jogi szintre emelésére és újraszabályozására 

is. A Tanács feladata ennek során, hogy a Bizottság által készített jelentések alapján figyelemmel 

kísérje a tagállamok és a Közösség gazdasági fejl dését, valamint a gazdaságpolitikáknak a fent 

említett iránymutatásokkal való összeegyeztethet ségét és err l rendszeresen átfogó értékelést 

készítsen. A tagállamoknak együtt kell m ködniük a Bizottsággal ebben a monitoring 

folyamatban, azáltal, hogy tájékoztatást adnak a f  gazdaságpolitikai döntéseikr l és az általuk 

fontosnak tartott adatokról.858

                                                          
854 EKSz. 99. cikk (2) bekezdés 
855 A Tanács 1994. július 11-i 94/180/EK ajánlása a tagállamok és a Közösség átfogó gazdaságpolitikai 
iránymutatásairól (HL L 200., 1994.08.03., 38.o.) 
856 Az iránymutatások elfogadásának részletes menetéhez lásd még: Nagy Csaba, Gazdaságpolitikai koordináció és 
fiskális politika a GMU-ban, Európai Füzetek 50., a Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemz
Központ és a Külügyminisztérium közös kiadványa, Budapest, 2003, 13-15.o.; valamint Smits, i.m., 71-72.o. 
857 Err l lásd részletesen a VII. fejezet 2.1. alpontját. 
858 EKSz. 99. cikk (3) bekezdés 
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 Az eljárás eredményeképpen a Tanács két esetben fogalmazhat meg ajánlásokat az 

érintett tagállamnak. Ezek közül az egyik értelemszer en az a szituáció, amikor egy tagállam 

gazdaságpolitikája nem felel meg a közösségi iránymutatásoknak. A másik és már jóval tágabb 

értelmezésnek teret adó eset, mikor valamely tagállami gazdaságpolitika „veszélyeztetheti a 

gazdasági és monetáris unió megfelel  m ködését”. Ha a Tanács úgy véli, hogy valamelyik 

feltétel fenn áll, akkor a Bizottság ajánlása alapján, min sített többséggel ajánlásokat tehet az 

érintett tagállamnak, s t végs  eszközként arra is lehet sége van, hogy ezt az ajánlást 

nyilvánosságra hozza.859 Az Európai Parlament felé ez esetben is csupán utólag kell jelentést 

tennie a Tanács elnökének és a Bizottságnak. Ugyanakkor lehet ség van a Tanács és a Parlament 

között egyfajta „gazdaságpolitikai dialógusra” is, mivel ha a Tanács egy tagállamnak címzett 

ajánlásait nyilvánosságra hozta, akkor a Tanács elnökét fel lehet kérni, hogy jelenjen meg a 

Parlament hatáskörrel rendelkez  bizottsága el tt.860

2.3. A stabilitási és konvergencia-programok

 A SNE részeként, élve a Szerz dés által adott felhatalmazással861 a Tanács 1997. 

júliusában rendeletet alkotott a többoldalú felügyeleti eljárásra vonatkozó részletes szabályok 

megállapításáról.862 Ennek egyik f  célja az volt, hogy a tagállamok részére – legyenek azok 

akár résztvev  országok, akár a közös pénz övezetén kívül állók – a Bizottság felé fennálló 

tájékoztatási kötelezettségükre vonatkozóan szabályozott keretet adjon. Ennek megfelel en a 

rendelet rögzíti a stabilitási programok és a konvergencia-programok tartalmára, beterjesztésére, 

vizsgálatára és figyelemmel kísérésére vonatkozó szabályokat annak érdekében, hogy „korai

szakaszban megel zze a túlzott költségvetési hiány keletkezését, és segítse a gazdaságpolitikák 

felügyeletét és összehangolását.”863

A GMU harmadik szakaszában résztvev  tagállamoknak évente stabilitási programot kell 

benyújtaniuk a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint azt nyilvánosságra is kell hozniuk. A 

Tanács a Bizottságtól kapott jelentés alapján, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottsággal 

                                                          
859 Ilyen döntésre lásd: a Tanács 2001. február 12-i 2001/191/EK ajánlását Írország vonatkozásában (HL L 69., 
2001.03.10., 22.o.) és az ennek nyilvánosságra hozásáról szóló 2001/192/EK határozatot (HL L 69., 2001.03.10., 
24.o.)
860 EKSz. 99. cikk (4) bekezdés 
861 EKSz. 99. cikk (5) bekezdés 
862 A Tanács 1997. július 7-i 1466/97/EK rendelete a költségvetési egyenleg felügyeletének meger sítésér l és a 
gazdaságpolitikák felügyeletér l és összehangolásáról (HL L 209., 1997.08.02., 1.o.) 
863 Lásd a rendelet 1. cikkét. 
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való konzultációt követ en véleményezi a programot, valamint figyelemmel kíséri annak 

végrehajtását és ha jelent s eltérést tapasztal a programban foglaltaktól, akkor a Szerz dés 99. 

cikk (4) bekezdésében rögzített ajánlások megtételének, illetve nyilvánosságra hozásának joga 

illeti meg.864 Ez utóbbi az 1466/97/EK rendelet alapján  az ún. korai figyelmeztet  mechanizmus 

részének tekinthet , amelynek során a Tanács a Szerz dés fenti cikke alapján a „korai megel zés

céljával” megtett ajánlással fordulhat az érintett tagállamhoz a szükséges kiigazító intézkedések 

meghozatalára.865 Ennek hatástalansága esetén a Tanács ún. azonnali kiigazító intézkedésekre 

felszólító ajánlást tehet az érintett tagállamnak és azt nyilvánosságra is hozhatja.866

A kívülálló tagállamoknak pedig eljárási rendjükben és tartalmukban a stabilitási 

programokkal szinte teljesen megegyez  ún. konvergencia-programokat kell évente 

benyújtaniuk. A megkülönböztetés indoka, hogy a résztvev  tagállamok elvileg már 

megvalósították a magas fokú és fenntartható konvergenciát, különösen pedig a fenntartható 

költségvetési egyenleget, ezért esetükben ezen állapot fenntartására, stabilizálásra van/volna 

szükség. Ezzel szemben a kívülálló tagállamoknak még el kell érniük ezt a szint  konvergenciát, 

így esetükben konvergencia-programokról kell beszélni. A két program között az egyetlen 

eltérés, hogy a kovergencia-programoknak tartalmazniuk kell a középtávú monetáris politikai 

célkit zéseket, valamint e célkit zések összefüggését az ár- és árfolyamstabilitással.867

Egyes vélemények szerint a stabilitási és konvergencia-programoknak meglehet sen 

homályos a jogi státuszuk és bár jelent s szerepet játszanak a nemzeti és a közösségi szint

döntéshozatalban, mégis kevés jogi garancia létezik velük kapcsolatban, amely miatt súlyos 

problémákat idézhetnek el  a transzparencia, az elszámoltathatóság és a demokratikus részvételt 

illet en.868 Magam nem értek egyet ezzel az érveléssel, mivel ezek a programok nem 

hasonlíthatók össze jogi, és különösen nem más közösségi jogi normákkal. Azt sem tartom 

problematikusnak, hogy ezeket több esetben a törvényhozások mell zésével csupán az adott 

kormányok készítik el, mivel els sorban k felel sek az egyes tagállamokban a gazdaságpolitika 

és benne kiemelten a költségvetési politika alakításáért. Nem felel meg a valóságnak Snyder 

azon állítása sem, miszerint a programokat nem kell nyilvánosságra hozni, mivel a vonatkozó 

rendelet egyértelm en rögzíti velük kapcsolatban a nyilvánosság elvét.869

                                                          
864 Lásd a rendelet 6. cikkét. 
865 1466/7/EK rendelete 6. cikk (2) bekezdés, valamint a konvergancia-programokat illet en a  10. cikk (2) bekezdés 
866 1466/97/EK rendelet 6. cikk (3) bekezdés, illetve 10. cikk (3) bekezdés 
867 Lásd a rendelet 3. cikk (2), valamint 7. cikk (2) bekezdéseit. 
868 Snyder, Francis, EMU revisited: Are we making a constitution? What constitution are we making? In: The 
evolution of EU law, edited by Paul Craig and Gráinne de Búrca, Oxford University Press, Oxford, 1999, 461.o. 
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3. A túlzott hiány esetén követend  eljárás, valamint a Stabilitási és növekedési 

egyezmény, mint a tagállamok fiskális szuverenitásának jogi korlátai

3.1. A túlzott hiány esetén követend  eljárás eredete és jogforrástani felépítése

Mint arra a dolgozat e részének els  pontjában már utaltam, a GMU megvalósítására 

vonatkozó elképzelések közül a Werner-jelentés a nemzeti költségvetési politikák alapvet

kérdéseiben is a közösségi módszer els bbségét javasolta. A Delors-bizottság tervezetében ez a 

javaslat már csak bizonyos kötelez  közösségi szabályok el írására „szelídült”. Kiemelend

még, hogy a 90/141/EGK határozat, az ún. konvergencia-határozat révén jelent meg els

alkalommal a közösségi jogban a túlzott költségvetési hiány elkerülésének kiemelt fontossága.870

Az EUSz.-sel kapott azonban csak els dleges jogi szabályozást a túlzott hiány eljárás, 

amelynek végrehajtására a kilencvenes években több különböz  közösségi norma is született. Az 

alábbiakban számba vesszük, hogy melyek azok a szerz dési, illetve jogszabályi helyek, 

amelyek relevánsak témánk szempontjából: 

                                                                                                                                                                                          

Az EKSz. 104. cikkének (1)-(14) bekezdése

Az EKSz.-hez csatolt túlzott hiány esetén követend  eljárásról szóló jegyz könyv

A Tanács 1993. november 22-i 3605/93/EK rendelete az EK-t létrehozó szerz déshez

csatolt, a túlzott hiány esetén követend  eljárásról szóló jegyz könyv

alkalmazásáról871; valamint az ennek módosításairól szóló, a Tanács 2000. február 

28-i 475/2000/EK rendelete872; továbbá a 2002. február 25-i 351/2002/EK 

rendelete873

Az ún. Stabilitási és növekedési egyezmény, amely az alábbi összetev kb l áll: 

Az Európai Tanács 1997. június 17-i állásfoglalása a Stabilitási és növekedési 

egyezményr l874

A Tanács 1997. július 7-i 1466/97/EK rendelete a költségvetési egyenleg 

felügyeletének meger sítésér l és a gazdaságpolitikák felügyeletér l és 

összehangolásáról875

869 Lásd az 1466/97/EK rendelet 4. cikkének (2) , valamint a 8. cikkének (2) bekezdéseit. 
870 Lásd err l a VII. fejezet 2.1. alpontját. 
871 HL L 332., 1993.12.31., 7.o. 
872 HL L 58., 2000.03.03., 1.o. 
873 HL L 55., 2002.02.26., 23.o. 
874 HL C 236., 1997.08.02., 1.o. 
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A Tanács 1997. július 7-i 1467/97/EK rendelete a túlzott hiány esetén követend

eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról876

Látható, hogy a nemzeti költségvetési politikákra vonatkozó közösségi jogi szabályozás a 

lehet  legkülönfélébb normatípusokban van jelen. Megtalálhatók ezek között els dleges jogi 

rendelkezések, közvetlen hatállyal és közvetlen alkalmazhatósággal bíró rendeletek, valamint 

jogi kötelez  er vel nem rendelkez  európai tanácsi állásfoglalással is találkozhatunk. Ez a 

szabályozási forma már önmagában is igen összetett és nehezen átlátható helyzetet eredményez. 

Ezt tovább bonyolítja az id tényez  azáltal, hogy a jelenlegi szabályozási keret több lépcs ben,

id ben széthúzva jött létre. Végül nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy - mint a 

GMU-ra vonatkozó közösségi jog legnagyobb részében, itt is - számos ponton eltér  szabályok 

vonatkoznak a résztvev  és az eltéréssel rendelkez  tagállamokra.  

Félrevezet  lehet az a leegyszer sít  megközelítési mód is, amellyel a médiában, illetve a 

nem jogi szakirodalomban is oly gyakran szembesülünk kell. Ennek lényege, hogy állandóan 

csupán a SNE-ról beszélnek, mintha az valami eredend en új és önálló életet él  jogi 

dokumentum lenne, holott ez teljesen téves felfogás. Mint azt láthattuk a SNE egyrészt két 

tanácsi rendeletb l, másrészt egy Európai Tanács-i állásfoglalásból tev dik össze. Ezek közül a 

két jogi relevanciával rendelkez  rendelet egyike – mint arra fentebb utaltam – a stabilitási és 

konvergencia-programok részletes szabályait állapította meg, míg a másik a túlzott hiány eljárás 

felgyorsítása és hatékonyabbá tétele érdekében született meg. Az állásfoglalás pedig, mint maga 

fogalmaz csupán egy „politikai iránymutatást” kívánt adni azzal, hogy - pontokba szedve ugyan, 

de lényegében megismételve Szerz dés el írásait – összegezte a tagállamoknak, a Bizottságnak 

és a Tanácsnak a túlzott hiány eljárással összefügg  kötelezettségeit és feladatait. 

Ezzel arra kívánok utalni, hogy az 1997-ben létrejött SNE nem hozott létre a 

Szerz désben már addig is meglév  túlzott hiány eljáráshoz képest gyökeresen új szabályokat. 

Megszületésének el zményei közé tartozik, hogy els sorban német részr l úgy vélték, 

önmagukban nem lesznek elég hatékonyak és m köd képesek a szerz dési el írások, ezért 

szükséges azok jelent s szigorítása. Ennek érdekében a német pénzügyminiszter már 1995. 

novemberében javaslatot tett egy ún. stabilitási egyezményre, amelynek értelmében a szankciós 

875 HL L 209., 1997.08.02., 1.o. 
876 HL L 209., 1997.08.02., 6.o. 
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mechanizmus esetében egy automatizmus lépett volna m ködésbe.877 Ez a javaslat azonban nem 

valósulhatott meg, egyrészt politikai okokból, másrészt arra tekintettel, hogy ehhez – mivel 

jelent sen különbözött a Szerz désben lehet vé tett diszkréciós eljárástól - már szükség lett 

volna a Szerz dés módosítására is, amelyre a tagállamok nem vállalkoztak. Ez az oka annak, 

hogy az eredeti javaslatnál jóval kevésbé ambiciózusabb SNE végül másodlagos jogi normaként 

került elfogadásra, kiegészülve egy politikai jelleg  állásfoglalással. Az SNE alapelveir l már az 

1996. decemberi dublini Európai Tanácson született megállapodás878, azonban az állásfoglalás és 

a két tanácsi rendelet tervezetének formális jóváhagyása az 1997. júniusában Amszterdamban 

megtartott csúcstalálkozóra maradt.879

Harden kiemeli, hogy az SNE nem változtatta meg a túlzott hiány eljárásban jelenlév

diszkréciót, továbbá er sítette a ECOFIN szerepét és gyengítette a Bizottságét.880

3.2. A túlzott hiány esetén követend  eljárás menete a közösségi jogban

A tagállamoknak költségvetési politikájuk alakításakor tekintetbe kell venni a közösségi 

jog e területre vonatkozó legf bb elvi rendelkezését, miszerint „A tagállamok kerülik a túlzott 

költségvetési hiányt.”881 Ez jóval egyértelm bb és kötelez bb jelleg  megfogalmazás, mint a 

GMU második szakaszában hatályos szabály, amely alapján a tagállamoknak csupán törekedniük 

kellett  ugyanerre. Maga a túlzott hiány esetén követend  eljárás (a továbbiakban: túlzott hiány 

eljárás) ennek az alapelvi normának a részletes eljárási szabályrendszerét tartalmazza. Az eljárás 

két f  részre osztható. Az els  rész azt az utat írja le, amely elvezethet annak megállapításáig, 

hogy egy tagállamban fennáll a túlzott hiány. Ezt követ(het)i a második szakasz, amelyben az 

erre adható közösségi válaszlépések, végs  soron szankciók alkalmazásának szabályai találhatók.  

                                                          
877 Lásd err l: Gros, Daniel, Towards a Credible Excessive Deficit Procedure, In: Andeneas – Goermley – 
Hadjiemmanuil – Harden (editors), European Economic and Monetary Union: The Institutional Framework, Kluwer 
Law International, London, 1997, 253-254.o.; Hahn, Hugo J., The stability pact for European Monetary Union: 
compliance with deficit limit as a constant legal duty, Common Market Law Review, 35, 1998, 80-81.o.; valamint 
Artis, Michael J. – Buti, M. – Franco, D. – Ongena, H., Fiscal discipline and flexibility in the EMU: The 
implementation of the Stability and Growth Pact, Oxford Review of Economic Policy, Autumn/1998, 82-83.o. 
878 Lásd az 1996. december 13-14-i dublini Európai Tanács elnökségének következtetéseit és a hozzájuk csatolt 1. 
számú mellékletben az Gazdaság- és Pénzügyminiszterek Tanácsának az Európai Tanács számára készített 
jelentésének 18-37. pontjait a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszára való felkészülésr l.
879 Lásd az 1997. június 16-17-i amszterdami Európai Tanács elnökségének következtetéseit. 
880 Harden, Ian, The Fiscal Constitution od EMU, In: Beaumont – Walker (editors), Legal Framework of the single 
European Currency, Hart Publishing, Oxford-Portland, 1999, 80.o. 
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3.2.1. A Bizottság ellen rz  tevékenysége

A Szerz dés alapján a Bizottság feladata, hogy figyelemmel kísérje a tagállamok 

költségvetési helyzetének, illetve államadósság-állományának alakulását avégett, hogy nem 

tapasztalható-e jelent s eltérés a stabilitási programokban szerepl  adatokhoz képest.882 A 

költségvetési fegyelem betartását két kritérium alapján vizsgálja a Bizottság, egyrészt a 

költségvetési hiány, másrészt az államadósság mértékét tekintve.  

A Bizottságnak folyamatosan végzi ezt az ellen rz  tevékenységét, amelynek alapja, 

hogy a tagállamok évente két alkalommal – március 1. és szeptember 1. el tt – adatszolgáltatást 

kötelesek teljesíteni a Bizottság részére a tervezett és tényleges költségvetési hiányukról883 és 

államadósságuk szintjér l.884 Ez kiegészül még azzal az általános jelleg  kötelezettséggel is, 

miszerint „A tagállamok biztosítják, hogy a költségvetés területén alkalmazott nemzeti eljárások 

lehet vé tegyék számukra az e szerz désb l ezen a területen fakadó kötelezettségeik 

teljesítését.”885

3.2.2. A költségvetési hiányra és az államadósságra vonatkozó kritériumok

A költségvetési hiány esetén azt kell értékelnie a Bizottságnak, hogy annak a bruttó hazai 

termékhez viszonyított tervezett vagy tényleges aránya meghalad-e egy referenciaértéket. Ezt a 

viszonyítási értéket a Szerz déshez csatolt jegyz könyv 3%-ban határozta meg.886 A Szerz dés

azonban meglehet sen tág értelmezésnek teret adó kivételeket is megfogalmaz, miszerint nem 

állapítható meg a túlzott költségvetési hiány, ha: 

- „az arány jelent s mértékben és folyamatosan csökkent, és elért egy a 
referenciaértékhez közeli szintet; vagy 

- a referenciaérték túllépése csak kivételes és átmeneti, és az arány közel marad a 
referenciaértékhez;”887

A Szerz dés ezen cikkében felt n en sok ún. bizonytalan jogfogalomnak tekinthet  kifejezést 

használ, mint „jelent s mértékben”, „közeli szint”, „kivételes és átmeneti”, „közel marad”. 

Ezek közül a „kivételes és átmeneti” fogalmak nyertek a kés bbiek folyamán részletesebb 

                                                                                                                                                                                          
881 EKSz. 104. cikk (1) bekezdés 
882 EKSz. 104. cikk (2) bekezdés 
883 A tervezett és a tényleges költségvetési hiány definícióját a 3605/93/EK rendelet 3. cikkében találhatjuk meg. 
884 3605/93/EK rendelet 4. cikk 
885 Az EKSz.-hez csatolt túlzott hiány esetén követend  eljárásról szóló jegyz könyv, 3. cikkének második mondata 
886 Az EKSz.-hez csatolt túlzott hiány esetén követend  eljárásról szóló jegyz könyv, 1. cikkének els  francia 
bekezdése 
887 EKSz. 104. cikk (2) bekezdés a) pont 
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meghatározást a SNE részét képez  1467/97/EK rendeletben, amely szerint a hiány 3%-os 

küszöbének túllépése akkor tekinthet  kivételesnek és átmenetinek, amennyiben az: 

- az érintett tagállam által nem befolyásolható rendkívüli esemény eredménye, amely 

jelent sen befolyásolja az államháztartás pénzügyi helyzetét, vagy ha 

- súlyos gazdasági hanyatlás eredménye,888

és a Bizottság által készített gazdasági el rejelzések azt mutatják, hogy a költségvetési hiány a 

fentiek elmúltával a referenciaérték alá fog esni.889

 Az államadósság viszonylatában a jegyz könyv által meghatározott referenciaérték a 

bruttó nemzeti termékhez viszonyított 60%-os arány.890 Ez esetben is van azonban kivétel, amely 

szerint nem min síthet  jelent s eltérésnek az, mikor egy tagállam államadóssága meghaladja 

ugyan a GDP 60%-át, azonban „az arány elegend  mértékben csökken, és kielégít  ütemben 

közelít a referenciaértékhez.”891 A Szerz dés itt is alkalmazza a már említett bizonytalan 

jogfogalmak közé sorolható kifejezéseket, mint „elegend  mértékben” és „kielégít  ütemben”. 

A különbség mindössze annyi, hogy ezek értelmezéséhez már nem lelhetünk fel semmilyen 

másodlagos közösségi normát, csak az eddigi gyakorlat elemzéséb l lehet levonni bizonyos 

következtetéseket, amelyek azt mutatják, hogy a tagállamok és a Közösség talán e kritérium 

értelmezésében tanúsították eddig a legnagyobb „rugalmasságot”.892

3.2.3. A Bizottság jelentése és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleménye

Amennyiben a Bizottság az ellen rz  tevékenysége során azt észleli, hogy egy tagállam 

nem felel meg az egyik vagy mindkét kritériumnak, akkor err l jelentést kell készítenie. S t a 

Bizottságnak akkor is lehet sége van ilyen jelentés meghozatalára, ha a kritériumok teljesítését l

függetlenül úgy véli, hogy egy tagállamban fennáll a túlzott hiány kialakulásának veszélye. A 

Szerz dés szerint a jelentésnek minden releváns tényez t figyelembe kell venni, így különösen, 

hogy a költségvetési hiány meghaladja-e az állami beruházások kiadásait, valamint a tagállam 

középtávú gazdasági és költségvetési helyzetét.893

                                                          
888 A súlyos gazdasági hanyatlás - az 1467/97/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése alapján – akkor állapítható 
meg, ha legalább évi 2%-al csökken a reál GDP. 
889 1467/97/EK rendelet, 2. cikk (1) bekezdés 
890 Az EKSz.-hez csatolt túlzott hiány esetén követend  eljárásról szóló jegyz könyv, 1. cikkének második francia 
bekezdése 
891 EKSz. 104. cikk (2) bekezdés b) 
892 Ehhez lásd pl. Olaszország esetén az EMI már idézett 1997-es konvergencia-jelentésének 19.oldalát. 
893 EKSz. 104. cikk (3) bekezdés 
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A Szerz dés nem határozza meg közelebbr l, hogy kinek készül ez a jelentés, 

mindazonáltal a következ  bekezdés alapján arra lehet következtetni, hogy csupán a Gazdasági 

és Pénzügyi Bizottság részére, amelynek – két héten belül894 - véleményezni kell a Bizottság 

jelentését.895 Italianer szerint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményezési joga logikailag a 

Bizottság jelentésének két elemére terjedhet ki. Egyrészt meger sítheti azokat az okokat, 

amelyek alapján a Bizottság úgy döntött, hogy jelentést készít; másrészt ítéletet mondhat arról a 

kérdésr l, hogy megítélése szerint is fennáll-e a túlzott hiány.896

3.2.4. A Bizottság véleménye és ajánlása

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy tagállamban túlzott hiány vagy annak 

veszélye áll fenn, akkor err l véleményt küld a Tanácsnak.897 Az 1467/97/EK rendelet ezt 

annyiban egészíti ki, hogy a Bizottságnak ebben a döntésében teljes mértékben figyelembe kell 

venni a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét898, valamint pozitív döntés esetén a 

véleménnyel együtt ajánlást is kell tennie e Tanács felé.899 Annak az el írásnak, hogy a 

véleménnyel együtt ajánlást is kell tennie a Bizottságnak már átvezet az eljárás következ

fokozata felé, amelyben már a Tanácsnak kell arról döntenie, hogy fennáll-e a túlzott hiány. A 

Bizottságnak ez az aktusa tekinthet  az els  hivatalos jelzésnek a Tanács felé arról, hogy egy 

tagállamban túlzott hiány vagy annak veszély áll fenn. 

3.2.5. A Tanács döntése a túlzott hiány fennállásáról és az ehhez kapcsolódó bizalmas ajánlásai

A Tanács a Bizottság fenti ajánlása alapján min sített többséggel – valamint a Bizottság 

jelentését l számított három hónapon belül900 - határoz arról, hogy fennáll-e a túlzott hiány. E 

döntésében figyelembe kell vennie az érintett tagállam esetleges észrevételeit is.901 Mint arra 

Italianer felhívja a figyelmet, eljárásjogilag ez némileg eltér a közösségi döntéshozatal 

megszokott módjától, mivel a Tanács ez esetben nem a Bizottság „javaslata”, hanem 

                                                          
894 1467/96/EK rendelet 3. cikk (1) bekezdés 
895 EKSz. 104. cikk (4) bekezdés 
896 Italianer, Alexander, The Excessive Deficit Procedure: A Legal Description, In: Andeneas – Goermley – 
Hadjiemmanuil – Harden (editors), European Economic and Monetary Union: The Institutional Framework, Kluwer 
Law International, London, 1997, 212.o. 
897 EKSz. 104. cikk (5) bekezdés 
898 Ez a kitétel azonban nyilvánvalóan nem jelentheti a Bizottság döntési autonómiájának korlátozását, mivel a 
Szerz dés szövegezése egyértelm en a Bizottság diszkréciójától teszi függ vé az e kérdésben való döntést. 
899 1467/97/EK rendelet 3. cikk (2) bekezdés 
900 1467/97/EK rendelet 3. cikk (3) bekezdés 
901 EKSz. 104. cikk (6) bekezdés 
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„ajánlása” alapján dönt.902 A kett  között az érdemi különbség az, hogy míg a Bizottság 

javaslatát a Tanács csak egyhangúan módosíthatja, addig az ajánlás megváltoztatásához elegend

egyszer  többség is.903 A Szerz dés szerint a Tanács a döntését egy „általános értékelés” 

alapján hozza meg, amely megfogalmazás beilleszthet  a túlzott hiány eljárás több helyen is 

tapasztalható „rugalmassági klauzuláinak” sorába. 

Amennyiben a Tanács megállapítja a túlzott hiány fennállását, akkor ezzel egyidej leg

ajánlásokat is megfogalmaz az érintett tagállamnak annak érdekében, hogy ezt az állapotot 

meghatározott id n belül szüntesse meg.904 Az ajánlás legfeljebb négy hónapos határid t

állapíthat meg a tagállam által meghozandó hatékony intézkedésekre, valamint határid t kell 

szabnia a túlzott hiány kiigazítására is, amelyet – hacsak különleges körülmények nem állnak 

fenn – az annak megállapítását követ  évben kell teljesíteni.905 A Tanács ajánlásai azért 

min síthet  titkosnak, mert az eljárásnak ebben a szakaszában még nem hozhatók 

nyilvánosságra.

A Tanácsnak a túlzott hiányt megállapító és az ehhez kapcsolódó ajánlásokról 

meghozandó döntéshozatala egy jelent s újítást eredményezett a közösségi jogban. Ebben az 

esetben – továbbá a túlzott hiány eljárás további szakaszaiban906 - ugyanis a Tanács a tagjainak 

az EKSz. 205. cikk (2) bekezdésének megfelel en súlyozott szavazatai kétharmados többségével 

hozhat csak döntést azzal a megszorítással, hogy az érintett tagállam képvisel je ki van zárva a 

döntéshozatalból.907 Ilyen megoldásra Maastricht el tt nem találunk példát, azóta is csupán 

egyetlen hasonló döntéshozatal létezik az ún. alapvet  jogokat megsért  tagállam elleni 

eljárásban.908

3.2.6. A Tanács jelentésének nyilvánosságra hozása

A túlzott hiány eljárás következ  lehetséges mozzanata az, amikor a Tanács – a Bizottság 

ajánlása – alapján megállapítja, hogy ajánlásait a meghatározott id n belül nem követte 

eredményes intézkedés, ezért dönthet úgy, hogy az addig bizalmasan kezelt ajánlásait 

nyilvánosságra hozza.909 A Szerz désnek ezen rendelkezéseit tovább pontosítja az a szabály, 

                                                          
902 Italianer, i.m., 213-214.o. 
903 EKSz. 250. cikk (1) bekezdés 
904 EKSz. 104. cikk (7) bekezdés 
905 1467/96/EK rendelet 3. cikk (4) bekezdés 
906 Egész pontosan az EKSz. 104. cikk (7), (8), (9), (11) és (12) bekezdéseit illet en.
907 EKSz. 104. cikk (13) bekezdés 
908 Lásd az EUSz. 7. cikkének (5) bekezdését 
909 EKSz. 104. cikk (8) bekezdés 
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miszerint az ajánlásban megszabott határid  leteltét követ en azonnal végre kell hajtani a 

Tanácsnak az ajánlásai nyilvánosságra hozatalára vonatkozó határozatait, ha a tagállam részér l

nem történt eredményes intézkedés.910

A Tanács ajánlásainak nyilvánosságra hozása nyilvánvalóan azt a célt szolgálná, hogy a 

jelezze a piacok számára a probléma megoldatlanságát és ezzel nagyobb nyomás alá helyezze az 

érintett tagállamot. Úgy vélem azonban, hogy az a lépés önmagában nem tekinthet  igazán 

jelent snek, hiszen azt meg kell el znie a túlzott hiány fennállását megállapító tanácsi 

döntésnek, amely – tekintve, hogy mindenki számára nyilvános és hozzáférhet  - már 

önmagában is elég negatív jelzést küldhet a pénzpiacok és a közvélemény felé. Ennek ellenére, 

mint azt a dolgozat végén elemzett Bizottság kontra Tanács ügyben látni fogjuk, egyes 

tagállamok már ennek is eltúlzott jelent séget tulajdonítottak, sikeresen akadályozva meg az 

eljárás ezen elemének els  ízben történ  alkalmazását. 

3.2.7. A tagállam felszólítása a túlzott hiány csökkentésére

Abban az esetben, ha a Tanács ajánlásainak egy tagállam ezt követ en sem tesz eleget, 

akkor a Tanács – a Bizottság ajánlására – úgy határozhat, hogy a tagállamot felszólítja arra, hogy 

meghatározott id n belül hozzon a hiány olyan mérték  csökkentését eredményez

intézkedéseket, amelyeket a Tanács a helyzet orvoslásához szükségesnek tart. Ezzel 

párhuzamosan a Tanács kérheti az érintett tagállamot, hogy egy el re meghatározott ütemezés 

szerint jelentéseket nyújtson be, hogy a miniszterek felülvizsgálhassák a tagállam kiigazításra 

irányuló er feszítéseit.911 Ez utóbbi kitétel a tagállam adatszolgáltatási és együttm ködési 

kötelezettsége egy speciális esetének is tekinthet , amelyben nem – az általános szabályok 

szerinti Bizottság - hanem a Tanács felé áll fenn. 

Egy másodlagos jogi rendelkezés szerint a Tanácsnak ezt a határozatát az ajánlás 

nyilvánosságra hozását elrendel  döntést l számított egy hónapon belül kell meghozni.912 Ez 

utóbbi megfogalmazás némi ellenmondást hordoz a Szerz dés szövegével, amelyb l a Tanács 

mérlegelési lehet sége következik. A kollízió talán azzal az értelmezéssel oldható fel, hogy a 

Tanácsnak egy hónapon belül kell(ene) döntenie arról, hogy felszólítja-e a hiány csökkentésére a 

tagállamot. 

                                                          
910 1467/97/EK rendelet 4. cikk (1) bekezdés 
911 EKSz. 104. cikk (9) bekezdés 
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Italianer szerint a túlzott hiány csökkentésére felszólító tanácsi határozat – ellentétben az 

azt megel z  ajánlásokkal – már valószín síthet en kötelez  jogi er vel rendelkezik az érintett 

és címzett tagállam vonatkozásában, amelyet azzal támaszt alá, hogy a végre nem hajtása esetén 

a Szerz dés különböz  szankciók kiszabását teszi lehet vé a Tanács számára.913 Ennek azonban 

ellentmond az, hogy a Szerz dés szerint a tagállamok közösségi jogsértésével szembeni 

kikényszerítési eljárások, nevezetesen az EKSz. 226. és a 227. cikkében biztosított eljárás-

indítási jog a túlzott hiány eljárás keretei között – az ún. szankciót elrendel  határozatot kivéve - 

nem gyakorolható.914 Emiatt megállapíthatjuk, hogy tisztán jogforrástani szemszögb l a tanácsi 

határozat ugyan kötelez  a címzettre nézve, azonban az önkéntes jogkövetés elmaradása esetén 

nincs lehet ség annak bírósági úton történ  kikényszerítésére. 

3.2.8. A Tanács szankciós lehet ségei

A Szerz dés szerint mindaddig, amíg a tagállam nem tesz eleget a túlzott hiány 

csökkentésére felszólító tanácsi határozatnak, a Tanács – a Bizottság ajánlása alapján - a 

következ  szankciók közül egynek vagy többnek az alkalmazásáról vagy megszigorításáról 

dönthet azzal, hogy arról utólag tájékoztatni kell a Parlamentet is: 

- „megköveteli, hogy az érintett tagállam a kötvények és értékpapírok 

kibocsátását megel z en a Tanács által meghatározandó további adatokat 

hozzon nyilvánosságra; 

- felkéri az Európai Beruházási Bankot, hogy vizsgálja felül hitelezési politikáját 

az érintett tagállam vonatkozásában; 

- megköveteli, hogy az érintett tagállam megfelel  mérték , nem kamatozó letétet 

helyezzen el a Közösségnél mindaddig, amíg a Tanács megítélése szerint nem 

történt meg a túlzott hiány kiigazítása; 

- megfelel  mérték  pénzbírságot szab ki.”
915

Az 1467/97/EK rendelet több pontban is pontosította és részletezte ezeket a szerzdési

elírásokat. A szankciókat elrendel határozat meghozatalára nézve két határidt is megállapít a 

rendelet, egyrészt kimondja, hogy arról a hiánycsökkentésre felszólító határozatot követ két 

hónapon belül kell dönteni úgy, hogy ez egyben az els bizottsági jelentést követ tíz hónapon 

                                                                                                                                                                                          
912 1467/97/EK rendelet 5. cikk 
913 Italianer, i.m., 218-219.o. 
914 EKSz. 104. cikk (10) bekezdés 
915 EKSz. 104. cikk (11) bekezdés 
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belül történjen meg.916 Kiemelend  még, hogy a Tanács e határozatának végrehajtására a 

Szerz dés – ellentétben az eljárás ezt megel z  szakaszaiban született döntésekkel – már nem 

zárja ki a tagállamok közösségi jogsértése esetén alkalmazható kikényszerítési eljárásokat, 

amelyekben a végs  szó joga immár az Európai Bíróságot illeti meg.917

A rendelet a négy lehetséges intézkedés közül a nem kamatozó letét Közösségnél történ

elhelyezését preferálja918, kimondva, hogy ha a Tanács szankciók alkalmazásáról dönt, akkor 

„rendszerint” ezt alkalmazza, esetleg  kiegészítve az els  két lehet séggel.919 Érdekes módon 

azonban nem esik szó a közvetlen pénzbírság kiszabásáról, amelynek oka az lehet, hogy a 

jogalkotó az eljárásnak ebben a szakaszában is érvényesíteni kívánta a fokozatosság elvét. Így 

nincs szükség rögtön pénzbírság alkalmazására, mivel a letétet végs  esetben a Tanács 

„rendszerint pénzbírsággá változtatja, ha a Tanács véleménye szerint a túlzott hiányt két évvel 

az érintett résztvev  tagállam számára a letét elhelyezését el író határozat után sem igazították 

ki.”
920

3.2.9. A túlzott hiány eljárás felfüggesztése és megszüntetése

Els  ránézésre nem t nik jelent s súlyúnak az eljárás felfüggesztésének szabályozása, 

mégis a kés bbiek folyamán, a már említett Bizottság kontra Tanács ügyben ez vált az egyik 

vitatott jogkérdéssé, így érdemes már itt röviden áttekinteni ezt. Megállapítható, hogy maga a 

Szerz dés nem tartalmaz rendelkezéseket a felfüggesztéssel kapcsolatban, ellentétben az eljárás 

megszüntetésével. Ez utóbbira jogi értelemben a Tanácsnak a túlzott hiányt megállapító; 

ajánlásokat tev ; majd azokat nyilvánosságra hozó; továbbá a tagállamot felszólító és végül a 

szankciókat elrendel  határozatai közül valamelyiknek vagy mindnek a hatályon kívül 

helyezésével kerülhet sor. A Tanács az eljárást megszüntetésér l a többi döntéséhez hasonlóan 

csak a Bizottság ajánlása alapján dönthet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az érintett 

tagállamban megtörtént a túlzott hiány kiigazítása. Amennyiben az eljárás eljutott volna addig a 

fázisig, amelyben a Tanács nyilvánosságra hozta volna az ajánlásait, akkor ennek hatályon kívül 

                                                          
916 1467/97/EK rendelet 6-7.cikk. Ennek értelmében ún. gyorsított eljárást kell alkalmazni az olyan szándékosan 
tervezett költségvetési hiány esetén, amelyr l a Tanács úgy dönt, hogy túlzott. 
917 A Bíróságnak az eljárásban játszott szerepéhez lásd még: Italianer, i.m., 226-227.o.; valamint az utolsó pontot. 
918 Az ilyen letét összege tartalmaz egy állandó elemet, a tagállami GDP 0.2%-ával egyenl ; valamint egy változó 
elemet, amely egyenl  az el z  évi GDP százalékában kifejezett költségvetési hiány, illetve a GDP 3%-ában 
kifejezett referenciaérték közötti különbség egytizedével. Az ily módon kiszámított letét összege nem haladhatja 
meg a GDP 0.5%-os fels  határát. (Lásd a rendelet 12. cikkét.) 
919 1467/97/EK rendelet 11. cikk 
920 1467/97/EK rendelet 13. cikk 
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helyezését követ en nyilvános közleményben is közzé kell tenni, hogy megsz nt a túlzott 

hiány.921

Az eljárás felfüggesztésér l azonban csak a SNE részét képez , már többször hivatkozott 

rendeletben találunk utalást, amely akkor teszi kötelez vé a túlzott hiány esetén követend

eljárás felfüggesztését, amennyiben az érintett tagállam eleget tett vagy a Tanács ajánlásának 

vagy pedig a túlzott hiány csökkentésére felszólító határozatnak. Az eljárás felfüggesztésének 

további joghatása, hogy annak id tartama nem számít bele a – 3.2.8. alpontban említett – a 

szankciókat elrendel  határozat meghozatalára nézve el írt határid kbe.922

3.3. A túlzott hiány esetén követend  eljárás végrehajtásának problémái és ennek 

jogi következményei a Bizottság kontra Tanács-ügyben

3.3.1 A túlzott hiány eljárás alkalmazása Németország és Franciaország esetében, mint a 

Bizottság és a Tanács közötti konfliktus el zménye

Valószín leg Theo W eigel német pénzügyminiszternek, aki 1995. novemberében az 

SNE-re vonatkozó els  javaslatot megfogalmazta, még a legvadabb rémálmaiban sem fordult el

annak a lehet sége, hogy az els  alkalommal épp hazájával szemben kerülhet majd 

alkalmazásra. Ennek ellenére mégis ez történt, s t a németek mellé id közben „felzárkózott” 

Franciaország is, amely azt az érdekes helyzetet eredményezte, hogy az európai integráció 

motorjának tekinthet  két legnagyobb tagállamon kell(ene) els  ízben a gyakorlatban is 

alkalmazni a túlzott hiány eljárás el z  pontban részletezett teljes mechanizmusát. Ez a szituáció 

már el re sejtetni engedte, hogy a probléma – els sorban politikai okok miatt – kezelhetetlennek 

bizonyulhat és megkérd jelezheti az egész mechanizmus m köd képességét, illetve 

hatékonyságát.

A két tagállam esetében az eljárások eltér  id pontokban indultak, azonban kés bb végül 

összekapcsolódtak, amelyek így a bírósági szakaszban is már közös ügyként jelentek meg.  

                                                          
921 EKSz. 104. cikk (12) bekezdés 
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Németországot illet en a rövid kronológia a következ :

                                                                                                                                                                                          

A túlzott hiány eljárás „el szelének” tekinthet  korai figyelmeztet  mechanizmus els

alkalommal Németország – valamint vele együtt Portugália – tekintetében lépett volna 

m ködésbe, a Bizottságnak a Tanács ez irányú döntés meghozatalára irányuló, 2002. január 

végén megtett ajánlásával.923 Ezt a bizottsági kezdeményezést  azonban a Tanács a 2002. 

februárjában meghozott döntésével elutasította.924

2002. november 19.  A Bizottság elfogadja a német kormányzati pénzügyekkel kapcsolatos 

jelentését az EKSz. 104. cikk (3) bekezdése alapján, amellyel kezdetét veszi a túlzott hiány 

eljárás.925

2003. január 8. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy Németországban túlzott hiány áll fenn és – 

az EKSz. 104. cikk (5) bekezdése alapján - err l véleményt küld a Tanácsnak.926 Ezzel egy 

id ben ajánlást tesz a német stabilitás program aktualizált változatához készül  tanácsi 

véleményhez is.927

2003. január 21. A Tanács megállapítja a túlzott hiány fennállását928, valamint megteszi az 

ezzel összefügg  ajánlásait.929 Érdekes módon, bár a Szerz dés szerint ezek az ajánlások 

bizalmasnak min sülnek, a Tanács F titkársága a német kormánnyal egyetértésben mégis 

nyilvánosságra hozta ket. Emiatt itt tulajdonképpen a Szerz dés megsértésér l

beszélhetünk, mivel az nem ad ilyen megállapodásra lehet séget. Az egész eljárás 

szellemével persze nem ellentétes, s t kifejezetten pozitív ez a módszer, azonban tisztán 

formai oldalról szemlélve a közösségi joggal kollízióban áll. 

Még ezen a napon a Tanács elfogadja a német stabilitást program aktualizált változatához 

kapcsolódó véleményét is.930

922 1467/97/EK rendelet 9. cikk 
923 Commission recommendation to the Council to adress an early warning (2002.01.30) 
924 Council Decision to close an early warning procedure (2002.02.12.) 
925 Commission adopts report on government finances in Germany as a first step of the Excessive Deficit Procedure, 
IP/02/1705 
926 Commission considers that an excessive government deficit exist in Germany, IP/03/12 
927 Commission assesses the German Stability Programme Update (2002-2006), IP/03/14 
928 A Tanács 2003. január 21-i 2003/89/EK határozata a túlzott hiány fennállásáról Németországban – Az EKSz. 
104. cikk (6) bekezdésének alkalmazása (HL L 34., 2003.02.11., 16.o.) 
929 Council Recommendation to Germany of 21 January 2003 with a view to bring an end to the situation of an 
excessive government deficit – Application of Article 104(7) of the Treaty, 5519/03, DG G I 
930 Council Opinion of 21 January 2003 On the Updated Stability Programme for Germany, 2002-2006, 5317/03, 
DG G I 
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2003. november 18. A Bizottság ajánlással fordult a Tanácshoz – az EKSz. 104. cikk (8) 

bekezdés alapján – annak megállapítása végett, hogy a Tanács ajánlásait a meghatározott 

id n belül nem követette eredményes intézkedés. A nyilvánosságra hozatalt lehet vé tév

passzusra a fentiek miatt már nem volt szükség.  

Még ezen a napon a Bizottság ajánlást intézett a Tanácshoz, hogy az a Szerz dés 104. cikk 

(9) bekezdése alapján szólítsa fel Németországot a hiány megfelel  mérték  csökkentésére. 

Franciaország esetében pedig az alábbiak voltak a f  történések:

                                                          

2002. november 19. A Bizottság ajánlást tesz a Tanácsnak a korai figyelmeztet

mechanizmus Franciaországgal szemben történ  alkalmazására.931

2003. január 21. A Tanács megteszi a korai el rejelzés céljával történ  ajánlását932, valamint 

határoz annak nyilvánosságra hozásáról.933

2003. április 2. A Bizottság elfogadja a francia kormányzati pénzügyekkel kapcsolatos 

jelentését az EKSz. 104. cikk (3) bekezdése alapján, amellyel kezdetét veszi a túlzott hiány 

eljárás.934

2003. május 7. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy Franciaországban túlzott hiány áll fenn és – 

az EKSz. 104. cikk (5) bekezdése alapján - err l véleményt küld a Tanácsnak.935

2003. június 3. A Tanács megállapítja a túlzott hiány fennállását, valamint megteszi az ezzel 

összefügg  – ez esetben már a Szerz déssel összhangban állóan – nyilvánosságra nem hozott 

ajánlásait. 936

2003. október 8. A Bizottság ajánlással fordult a Tanácshoz – az EKSz. 104. cikk (8) 

bekezdés alapján – annak megállapítása végett, hogy a Tanács ajánlásait a meghatározott 

931 Commission recommends to the Council to address an early warning to France, IP/02/1704 
932 Council Recommendation of 21 January 2003 with a view to giving early warning to France in order to prevent 
the occurence of an excessive deficit (HL L 34., 2003.02.11., 18.o.) 
933 Council Decision of 21 January 2001 on making public the recommendation with a view to giving early warning 
to France in order to prevent the occurence of an excessive deficit, 5525/03, DG G I 
934 Commission adopts report on government finances in France as a first step of the Excessive Deficit Procedure, 
IP/03/471 
935 Commission considers that an excessive government deficit exist in France, IP/03/640 
936 A Tanács 2003. június 3-i 2003/487/EK határozata a túlzott hiány fennállásáról Franciaországban – Az EKSz. 
104. cikk (6) bekezdésének alkalmazása (HL L 165., 2003.07.03., 29.o.) 
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id n belül nem követette eredményes intézkedés, amellyel így lehet vé válna annak 

nyilvánosságra hozása. 

2003. október 21. A Bizottság ajánlást intézett a Tanácshoz, hogy az a Szerz dés 104. cikk 

(9) bekezdése alapján szólítsa fel Németországot a hiány megfelel  mérték  csökkentésére. 

3.3.2. Az ECOFIN 2003. novemberi ülésén hozott döntések

 Az ECOFIN 2003. november 25-én megtartott tanácskozása volt hivatott dönteni azokról 

a fenti bizottsági ajánlásokról, amelyek a túlzott hiány eljárásnak a közösségi jogszabályok 

alapján történ  továbbfolytatását indítványozták Németország és Franciaország esetében. Az 

eljárásnak – a 3.2.7. alpontban elemzett - soron következ  fázisa még nem irányzott volna el

szankciókat, csupán a korábbiaknál egy határozottabb formában szólította volna fel az érintett 

tagállamokat a hiány csökkentésére. Ennek ellenére ez volt az a pont, amikor a politikai 

megfontolások felül kerekedtek a gazdasági és legf képpen a jogi érveken.937 Az ECOFIN-ban 

szavazásra bocsátották ugyan a Bizottság ajánlásait, amelyek a túlzott hiány eljárásnak - a 

Szerz dés 104. cikk (8) és (9) bekezdéseinek megfelel en – a továbbvitelére irányultak, azonban 

ezek sem Németország, sem Franciaország esetében nem kapták meg a szükséges kétharmados 

többséget.938

 A pénzügyminiszterek mindkét tagállam vonatkozásában elfogadtak viszont ún. 

következtetéseket, amelyekben két megállapítás került utóbb a jogértelmezési viták 

kereszttüzébe. Az egyik kimondta, hogy a Tanács nem fogadta el a bizottsági ajánlás alapján az 

érintett tagállamokat a hiány csökkentésére felszólító határozatot.939 A másik, ezzel összefügg

és még nagyobb vitát kiváltó rendelkezés pedig úgy szólt, hogy a Tanács megállapodott a túlzott 

hiány eljárásnak a Franciaországgal és Németországgal szembeni felfüggesztésér l, bár 

hozzátette, hogy a Tanács kész meghozni a Bizottság által ajánlott döntéseket, amennyiben a két 

állam nem tesz eleget a következtetésben szerepl  általuk vállalt kötelezettségeknek.940

                                                          
937 Sutter például egy 1997-es írásában – egyebek mellett - már kétségeit fejezte ki, hogy a „éles helyzetekben” 
biztosítható lesz-e a szükséges kétharmados támogatás az ilyen döntések meghozatalához. Lásd: Sutter, Matthias, 
Zur Glaubwürdigkeit dew EWU-Stabilitatspakts – Einfache Berechnungen und mehrfache Zweifel, European 
Integration online Papers, Vol 1, No. 12, 1997,  http://eiop.or.at/ eiop/texte/1997-012a.htm, 4-5.o. 
938 Lásd: 14492/1/03 REV 1 (en) (Presse 320), 15. és 18.o. 
939 Council conclusions on assessing the actions taken by France [by Germany] in response to recommendations of 
the Council according to Article 104(7) of the Treaty establishing the European Community and considering further 
measures for deficit reduction in order to remedy the situatuion of excessive deficit, 5.pont 
940 Lásd a tanácsi következtetések 6. pontjait. 
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 A Bizottság képvisel je azonnal jelezve egyet nem értését, a következ  rövid 

nyilatkozatot jegyeztette fel az ülésr l készült jegyz könyvbe:

„A Bizottság tudomásul veszi a Tanács részér l a Bizottságnak a 104. cikk (8) 

bekezdése alapján Franciaország és Németország tekintetében hozott ajánlása 

elutasítását […] A Bizottság ezért úgy tekinti, hogy a 104. cikk (7) bekezdése alapján 

hozott tanácsi ajánlás hatályban marad. 

 A Bizottság mélységesen sajnálja, hogy a Tanács nem követte a Szerz dés, valamint 

a Stabilitási és növekedési egyezmény szellemét és szabályait, amelyek valamennyi 

tagállam által egyhangúan kerültek elfogadásra. Csak egy szabályrendszer képes 

garantálni, hogy a kötelezettségek végrehajthatóak legyenek és hogy minden 

tagállam egyenl  elbírálásban részesüljön. 

 A Bizottság folytatni fogja a Szerz dés alkalmazását és fenntartja a jogot a Tanács 

ezen következtetéseinek vizsgálatára és a lehetséges kés bbi lépésekr l való 
döntésre.”

941

3.2.3. A jogvita folytatása az Európai Bíróságon, a Bizottság kontra Tanács ügyben született 

ítélet

 A fenti nyilatkozat utolsó mondata már sejtetni engedte, hogy a Bizottság esetleg kész 

lesz bírósági útra terelni az ügyet, amely végül be is következett. A Bizottság a Szerz dés 230. 

cikkében biztosított jogával élve942 keresetet nyújtott be az Európai Bírósághoz a Tanács 2003. 

november 25-én hozott intézkedései közül az alábbi kett nek a semmissé nyilvánítása céljából: 

                                                          

Egyrészt a Tanácsnak azt a határozatát, amely nem fogadta el a két érintett tagállam 

vonatkozásában, a Bizottság - a Szerz dés 104. cikk (8) és (9) bekezdései alapján 

megtett – ajánlásainak megfelel  intézkedések meghozatalát. 

Másrészt a tanácsi következtetéseknek azt a pontját, amely a túlzott hiány 

eljárásoknak a felfüggesztésér l  rendelkezett, amely egyfel l a Szerz désben nem 

megengedett eszköz, másfel l egyben a Tanács EKSz. 104. cikk (7) bekezdése 

alapján meghozott ajánlásának jogtalan módosítását is jelenti. 

941 Lásd: 14492/1/03 REV 1 (en) (Presse 320), 22.o., a szerz  fordítása 
942 EKSz. 230. cikk: „A Bíróság megvizsgálja az Európai Parlament és a Tanács által közösen elfogadott jogi 

aktusok jogszer ségét, valamint a Tanács, a Bizottság és az EKB jogi aktusait, kivéve az ajánlásokat és a 

véleményeket, továbbá az Európai Parlament harmadik személyekre joghatással bíró aktusait. 
E célból a Bíróság hatáskörrel rendelkezik az olyan keresetek tekintetében, amelyeket valamely tagállam, az 

Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság nyújt be hatáskör hiánya, lényeges eljárási szabályok megsértése, e 

szerz dés vagy az alkalmazására vonatkozó bármely jogi rendelkezés megsértése vagy hatáskörrel való visszaélés 
miatt […]; EKSz. 231. cikk: „Ha a kereset megalapozott, a Bíróság a megtámadott jogi aktust semmisnek 

nyilvánítja […] 
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A Bíróság az rendes ügymenett l eltér en – a téma fontosságára tekintettel – gyorsított 

eljárásban tárgyalta az ügyet és 2004. július 13-án hirdette ki a teljes ülésén meghozott ítéletét.943

Az els  kérdés tekintetében a Tanács azzal érvelt, hogy az a döntése, amellyel nem 

fogadta el a bizottsági ajánlásokat, nem tekinthet  - még beleértett módon sem - peresíthet

határozatnak. Felhívta továbbá a figyelmet, hogy ilyen esetben legfeljebb a Szerz dés 232. 

cikkében szabályozott ún. mulasztási per lenne megalapozott, azonban ebben a konkrét ügyben 

az sem állná meg a helyét tekintve, hogy a Tanácsnak mindkét bekezdés esetében mérlegelési 

joga van, vagyis nem köteles a Bizottsági ajánlásnak megfelel  döntést hozni.944 Ezzel szemben 

a Bizottság a válaszában azon véleményének adott hangot, hogy a túlzott hiány eljárás során már 

a bizottsági ajánlásról dönt  szavazás is minden esetben határozatnak min sül függetlenül attól, 

hogy annak eredménye pozitív vagy negatív, ezért az peresíthet  is.945

A Bíróság azonban úgy foglalt állást, hogy a Szerz dés 104. cikk (8) és (9) bekezdései 

szerinti tanácsi határozat csak akkor tekinthet  létez nek és érvényesnek, ha azt a Tanács 

megfelel  többséggel elfogadja. Az indokolás felhívja a figyelmet még arra is, hogy a közösségi 

jogban nem található olyan határid , amely arra vonatkozna, hogy meddig kellene a Tanácsnak 

határoznia az ilyen bizottsági ajánlásokról.946 Mivel tehát nem lehet érvényes és hatályos tanácsi 

határozatról beszélni, így nem lehet annak megsemmisítését sem indítványozni, ezért a Bíróság a 

Bizottság keresetének ezt a pontját megalapozatlannak ítélte. 

A tanácsi következtetéseknek a túlzott hiány eljárásokat felfüggeszt  pontjainak 

megítélése már valamivel összetettebb jogkérdésnek bizonyult. Els  körben arról kellett dönteni, 

hogy vajon a tanácsi következtetések felülvizsgálatára van-e a Bíróságnak hatásköre a közösségi 

jog alapján. A Szerz dés 230. cikke a „jogi aktusok” tekintetében engedi meg ezt az eljárást, 

kizárva abból az ajánlásokat és véleményeket. A Tanács azzal érvelt, hogy az általa elfogadott 

következtetések politikai természet ek, így nem alkalmasak joghatás kiváltására és nem sértik a 

Bizottság jogait és hatásköreit sem. A Tanács szerint a túlzott hiány eljárások felfüggesztése a 

                                                          
943 Az EK Bizottsága kontra az EU Tanácsa C-27/04. sz. ügyben 2004. július 13-án hozott ítélet (EBHT 2004., 
0000.o.) 
944 Az EKSz. 232. cikke alapján a tagállamok és a Közösség többi intézménye, valamint az EKB csak akkor 
fordulhatnak a Bírósághoz a döntéshozatal elmulasztásában megnyilvánuló jogsértés megállapítása iránt, ha erre az 
Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság vagy az EKB részér l a Szerz dést megsértve kerül sor. 
945 Lásd az ítélet 25. és 27. pontjait. 
946 Az ítélet 30. és 32. pontjaiban. 
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legcsekélyebb formában sem a következtetéseknek köszönhet , mivel az automatikusan 

következett abból a tényb l, hogy a Tanács nem fogadta el a Bizottság ajánlásait.947

A Bíróság azonban utalva több nagy jelent ség  döntésére is948, megállapította, hogy a 

semmissé nyilvánítási eljárásnak minden olyan közösségi norma tárgya lehet – formájától 

függetlenül - , amelynek joghatást el idéz  célja van. Jelen esetben pedig a tanácsi 

következtetések is ilyennek min sülnek, amennyiben felfüggesztik a folyamatban lév  túlzott 

hiány eljárásokat, továbbá gyakorlatilag módosítják a Tanácsnak az EKSz. 104. cikk (7) 

bekezdése alapján elfogadott korábbi ajánlásait, mivel kés bbre helyezik azokat a határid ket,

amelyek a költségvetési hiánynak a GDP 3%-os határ alá hozására vonatkoztak.949 A Bíróság 

tehát befogadhatónak min sítette a következtetések ellen benyújtott keresetet. 

A f  kérdés ezt követ en annak eldöntése maradt, hogy a túlzott hiány eljárás 

felfüggesztésének ez a módja együtt járt-e a szerz dés vagy az alkalmazására vonatkozó bármely 

jogi rendelkezés megsértésével.  A Bizottság szerint a Szerz dés nem teszi lehet vé a Tanács 

számára következtetések elfogadását, különösképpen nem a túlzott hiány eljárás esetén, ahol az 

els dleges jog csak a címzettekre kötelez  határozatokról beszél. Ez esetben azonban a Bizottság 

szerint olyan következtetésekkel állunk szemben, amelyek határozati elemeket is tartalmaznak. 

A bizottsági kereset utalt még arra is, hogy a SNP részét képez  vonatkozó rendelet csak akkor 

teszi lehet vé az eljárás ezen szakaszban történ  felfüggesztését, ha az érintett tagállam eleget 

tesz a Tanács ún. bizalmas ajánlásainak, amely feltétel esetünkben nem áll fenn.950 A Tanács 

védekezésében ismét el adta a következtetések politikai természetére, valamint felfüggesztés 

általa vélt kiváltó okára vonatkozó – fentebb már ismertetett – indokait. S t azzal a nem 

kifejezetten jogi megközelítéssel is „el rukkolt”, hogy a Tanács álláspontja szerint a korábbi 

ajánlása legalább részben „túlhaladottá vált” a gazdasági körülmények változása miatt, amelyek 

szerinte lehetetlenné teszik az abban szerepl  határid knek az érintett tagállamok általi 

betartását. Végül a Tanács érvei között szerepelt még, hogy a következtetések esetleges 

megsemmisítése úgysem módosítaná sem gyakorlatilag, sem jogi értelemben a folyamatban lév

túlzott hiány eljárásokat.951

A Bíróság a jogvita eldöntésénél elemezte a túlzott hiány eljárás átfogó értelemben vett 

szerepét és bels  logikáját, amelynek során megállapította, hogy a bár a Tanács rendelkezik 

                                                          
947 Lásd az ítélet 37-38. pontjait. 
948 Pl. a 22/70. sz. ún. ERTA-ügy. 
949 Lásd az ítélet 49-50. pontjait. 
950 Lásd az ítélet 53-54. pontjait. 
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diszkrécióval az eljárás során, a Szerz dés által létrehozott rendszer szabályai és logikája alapján 

nem térhet el önkényesen az EKSz. 104. cikkében, valamint az 1467/96/EK rendeletben foglalt 

szabályoktól és nem vezethet be egy alternatív eljárást azzal, hogy pl. egy olyan normát fogad el, 

amelyre nincs felhatalmazása, vagy amely ellentétes a vonatkozó rendelkezésekkel.952 Az 

1467/96/EK rendelet csak akkor teszi lehet vé a túlzott hiány eljárásnak e fázisban 

felfüggesztését, ha az érintett tagállam a korábbi ajánlásoknak megfelel en jár el.953 A Bíróság 

nem fogadta el a Tanácsnak azt az érvelését, hogy az eljárás felfüggesztése nem a 

következtetésekb l adódik, hanem abból a tényb l, hogy a Tanács nem fogadta el a bizottsági 

ajánlásokat. Ez arra hivatkozással került elutasításra, hogy a szövegezés, miszerint „a Tanács 

megállapodott a túlzott hiány eljárás felfüggesztésér l” nem éppen erre utal. A Bíróság így 

kimondta, hogy az eljárásnak ilyen módon történ  felfüggesztése sérti Szerz dés és a rendelet 

vonatkozó szakaszait.954

Ami a tanácsi következtetéseknek a Szerz dés 104. cikk (7) bekezdése alapján kiadott 

korábbi ajánlásokra való kihatását illeti, a Bíróság megállapította, hogy azok módosítására csak a 

Tanács által - egy annak meghozására irányuló új bizottsági ajánlás alapján – meghozott újabb 

ajánlással lenne lehetséges. Tekintettel a bizottsági ajánlás természetére a Tanács eltérhet az 

abban foglaltaktól, de annak hiányában nem hozhat újabb döntést. Mivel pedig a következtetések 

– bizottsági ajánlás nélkül - eltértek a korábban foglaltak ajánlásoktól, ellentétesek a 

Szerz déssel.955 Továbbá az ítélet szerint a tanácsi következtetésben található ajánlás azért is 

jogellenes, mert nem a Szerz dés 104. cikk (7) bekezdésére vonatkozó szavazási szabályok 

alapján hozták, hanem az ugyanazon cikk (9) bekezdése esetén irányadó szabályok szerint.956 Ez 

utóbbi esetén ugyanis a csak az euróövezetben résztvev  tagállamok képvisel i rendelkeznek 

szavazati joggal, míg a (7) bekezdés alapján hozott ajánlásról szóló döntésb l nincsenek kizárva 

az eltéréssel rendelkez  tagállamok.957 Emiatt a tanácsi következtetés ellentétes a túlzott hiány 

eljárás esetén alkalmazandó szavazati rendet megállapító 104. cikk (13) bekezdésével is. 

 A Bíróság a fentiek alapján megsemmisítette a Tanács 2003. november 25-i, 

Németországra és Franciaországra vonatkozó következtetéseinek azon elemeit, amelyek a túlzott 

                                                                                                                                                                                          
951 Lásd az ítélet 56-58. pontjait. 
952 Lásd az ítélet 81. pontját. 
953 1467/96/EK rendelet 9. cikk (1) bekezdés 
954 Lásd az ítélet 87-89. pontjait.  
955 Lásd az ítélet 97. pontját. 
956 Erre a tanácsi ülésr l kiadott – az említett következtetéseket is tartalmazó - tájékoztató zárójelben hivatkozik 
mind Franciaország, mind Németország esetében. 
957 EKSz. 122. cikk (3) bekezdés 
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hiány eljárások felfüggesztésér l, valamint a Tanácsnak az EKSz. 104. cikk (7) bekezdése 

alapján korábban hozott ajánlásainak módosításáról rendelkeztek. 

3.2.4. Az ítélet, valamint az alkotmánytervezet jelent sége a túlzott hiány eljárás, illetve SNE 

jöv je szempontjából

 A SNE által meger sített túlzott hiány eljárás napjainkban talán a legtöbbet vitatott és 

elemzett területe a GMU-nak. Ennek sajátossága, hogy az nemcsak közösségi szinten folyhat, 

hanem konfliktusokat generálhat egyes szövetségi berendezkedés  tagállamokban is.958 A vita 

sokáig els sorban a közgazdászok között folyt arról, hogy mennyire tekinthet  hasznosnak vagy 

épp ellenkez leg, negatív hatásúnak a tagállamok költségvetési szuverenitásának ez a fajta 

korlátozása. A kutatók többsége a GMU kiegyensúlyozott és hatékony m ködése, valamint az 

EKB monetáris politikájának hitelessége miatt fontosnak tartja ezt a mechanizmust, azonban 

abban mindenki egyetért, hogy a végrehajtása a mai szabályozási keretek között nem biztosítható 

megfelel en. Mint azt látható volt Németország és Franciaország esetében, olyan nagyságrend

kérdésekr l van szó, amelyekben a közösségi módszer következetes érvényesítése vagy bizonyos 

automatizmus hiányában a nemzeti politikai érdekek felül tudnak kerekedni a Közösség általános 

érdekein, valamint a meglév  jogi kereteken. Az Európai Bíróság ítélete megakadályozta ugyan, 

hogy a tagállamok és az ECOFIN önkényesen értelmezzék és megsértsék a közösségi jogot, 

azonban nem változtathat azon a helyzeten, hogy az eljárásban folyamatosan jelen van a 

diszkréció lehet sége. Az ítélet meger sítette, hogy az el írt szavazati többséget nem kapott és 

ennél fogva nem létez nek tekinthet  határozat ellen nem lehet semmissé nyilvánítási eljárást 

kezdeményezni, mivel pedig a diszkréció megléte miatt a mulasztási eljárás sem jöhet szóba, 

bírósági úton nem lehet kényszeríteni a Tanácsot az eljárás folytatásához szükséges további 

döntések meghozatalára. 

 Az alkotmánytervezet sem lépett érdemben el re a többoldalú felügyeleti, valamint 

túlzott hiány eljárás m köd képessége felé, mivel néhány kisebb jelent ség  módosítástól 

eltekintve gyakorlatilag változatlanul hagyja a jelenlegi szabályozást. Némileg növekszik majd a 

Bizottság szerepe, tekintve, hogy például a többoldalú felügyeleti eljárás keretében eddig csak 

ajánlást tehetett a Tanácsnak a tagállam számára megteend  ajánlás elfogadására, míg a jöv ben

egymaga részesítheti figyelmeztetésben az érintett tagállamot. Ehhez kapcsolódik, hogy a 

tervezet szerint a többoldalú felügyeleti eljárásban a Tanács által meghozható ajánlásról szóló 
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döntésben  - hasonlóan a túlzott hiány eljáráshoz – nem vehet  figyelembe az érintett tagállam 

kormányát képvisel  tanácsi tag szavazata.959 A túlzott hiány eljárás esetén szintén szerény 

módosítások történtek. Ide tartozik, hogy amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy 

tagállamban túlzott hiány áll fenn vagy következhet be, akkor err l nem csak mint eddig a 

Tanácsnak, hanem az érintett tagállamnak is véleményt küld.960 Továbbá a jöv ben a Tanács a 

túlzott hiány fennállásáról szóló döntését nem a Bizottság ajánlása, hanem a javaslata alapján 

fogja meghozni.961 Mint arra a 3.2.5. alpontban utaltam, a különbség a kett  között abban áll, 

hogy a Bizottság javaslatát a Tanács csak egyhangúan módosíthatja. 

 A Bizottságnak így ez a kis mérték  hatáskörb vülése azonban – mint arra Amtenbrink 

és Haan is rámutatnak – messze nem min síthet  elégségesnek.962 A szavazati rendszert érint en 

az alkotmánytervezet megváltoztatja a jelenlegi szabályokat azon döntések esetén, amelyekhez 

eddig a Tanács tagjainak súlyozott szavazatai kétharmados többsége volt szükséges nem 

számítva az érintett tagállam szavazatát. Az ún. kett s többség elvének megfelel en a tervezet 

szerint a min sített többséghez a jöv ben a Tanács tagjai legalább 55%-ának – a résztvev

tagállamok lakosságának legalább 65%-át magába foglaló tagállamokat képvisel  – szavazata 

szükséges, figyelmen kívül hagyva az érintett tagállam kormányát képvisel  tanácsi tag 

szavazatát.963 Végül kiemelhet  még, hogy a tagállami gazdaságpolitikák hatékonyabb 

összehangolása felé mutató lépésnek min síthetnénk, hogy az alkotmánytervezethez csatolt, az 

Eurócsoportról szóló jegyz könyv 2. cikke értelmében „Azon tagállamok miniszterei, amelyek 

pénzneme az euró, e tagállamok többségével két és fél évre elnököt választanak.” Ennek

értékéb l azonban sokat levon az, hogy a tisztséghez semmilyen érdemi feladat- és hatáskör 

nincs hozzárendelve a jegyz könyvben. Összefoglalva, az alkotmánytervezetben fellelhet

változtatások az eddigi tapasztalatok fényében nem t nnek elegend nek.

                                                                                                                                                                                          
958 Lásd például Németország kapcsán: Hellermann, von Johannes, Die Europäische Wirtschafts- und 

Währungsunion als Stabilitätsgemeinschaft und der nationale Stabilitätspakt in der budesstaatlichen 

Solidargemeinschaft, Europarecht, Januar-Februar/2000, 24-41.o. 
959 Lásd az alkotmánytervezet III-71. cikk (4) bekezdését. 
960 Lásd az alkotmánytervezet III-76. cikk (5) bekezdését. 
961 Lásd az alkotmánytervezet III-76. cikk (6) bekezdését. 
962 Amtenbrink – Haan, i.m., 1102-1103.o. 
963 Lásd az alkotmánytervezet III-76. cikk (6)-(7) bekezdéseit. 
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KÖVETKEZTETÉSEK

 Jelen dolgozat keretében azt vizsgáltam, hogy milyen el zményei és kísérletei voltak 

Maastricht el tt a GMU-nak, hogyan és milyen jogi-intézményi környezetben jött létre a 

kilencvenes években, továbbá milyen következményekkel és kihívásokkal járt m ködése a 

közösségi intézmény- és jogrendszer számára. A GMU történetének elemzése alapján 

elmondható, hogy megvalósításának gondolata gyakorlatilag végigkísérte az európai integráció 

több mint öt évtizedes történetét, bár tényleges létrejöttére csak az ún. hosszú kilencvenes 

években került sor. A Werner-terv kudarca nyomán megállapítottam, hogy a monetáris 

integráció eléréséhez egyidej leg kell fennállnia egy nagyobb megrázkódtatásoktól mentes küls

és bels  gazdasági környezetnek, a tagállamok részér l er s és tartós politikai akaratnak, 

valamint megfelel  intézményi és jogi háttérnek. Ezek a feltételek csak a nyolcvanas-

kilencvenes évek fordulóján értek el olyan szintet, hogy megalapozhatták a GMU maastrichti 

konstrukciójának sikeres megvalósítását. 

A GMU létrejötte rendkívül innovatívan hatott az egész integráció el rehaladására és 

különös tekintettel a közösségi intézmény- és jogrendszerre. Lássuk pontokba szedve, hogy mire 

alapozom ezt az állításomat: 

a) A GMU monetáris pillére eddig az egyetlen olyan terület, amelyben az európai 

integrációs folyamat elérte azt a bizonyos „végcélját”, amely közép és hosszú távon 

minden bizonnyal pozitív hatást fog gyakorolni az integráció egész további 

fejl désére, függetlenül attól, hogy sikerül-e eljutni a politikai unió megvalósításáig 

vagy nem. 

b) A GMU kapcsán els k között került alkalmazásra és kapott els dleges jogi alapokat a 

változtatható geometria vagy más néven a többsebességes integráció elve, amely 

egyb l kétféle formában is megjelent.  Egyrészt az ún. kimaradási joggal, amely 

alapján két tagállam maga dönthet arról, hogy csatlakozik-e a harmadik szakaszhoz, 

vagyis a közös pénz övezetéhez. Ennek során – szintén példátlan módon – az 

Egyesült Királyságra jogi értelemben nem vonatkozik a Közösség egyik alapvet

célkit zése, nevezetesen az egységes monetáris és árfolyam-politika, illetve a közös 

pénz létrehozására való törekvés. A másik formája pedig a konvergenciakritériumok, 

amelyek – szintén egyedülálló megoldásként – egy olyan komplex gazdasági és jogi 
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feltételrendszert állítanak a tagállamok elé a GMU harmadik szakaszához való 

csatlakozáshoz, amilyenre még korábban még nem volt precedens. 

c) Svédország esetében rámutattam arra, hogy a GMU-val kapcsolatos magatartása a 

tagállami kötelezettségszegés egy új és speciális eseteként is felfogható. 

d) Az EMI m ködésével az EK történetében els  alkalommal került sor arra, hogy egy 

kifejezetten átmeneti és el készít  jelleg  szervezet jöjjön létre, amely eredményesen 

és hatékonyan m ködve megalapozta az EKB felállítását és a harmadik szakaszra 

való gördülékeny átmenetet. 

e) Inkább negatív el jellel került említésre, hogy a közös pénznek a Szerz désben

szerepl  megnevezését a tagállamok egyfajta „kreatív értelmezéssel” és a másodlagos 

közösségi jog révén megváltoztatták, remélhet leg nem teremtve ezzel precedenst 

arra, hogy hogyan lehet megsérteni a Szerz dést és annak szellemét. 

f) A GMU-nak köszönhet en megjelent egy új összetétel  döntéshozó-jogalkotó szerv: 

az állam, illetve kormányf i összetételben ülésez  Tanács. Ez a testület volt hivatott 

dönteni arról, hogy az EKSz. által lehet vé tett két id pont közül – annak 

függvényében, hogy a tagállamok többsége teljesített-e a közös valuta bevezetéséhez 

szükséges feltételeket - melyik legyen az irányadó a GMU harmadik szakaszának 

megkezdésére. Ez a speciális Tanács a kés bbiek folyamán más területeken is 

szerepet kapott – egyebek mellett - az ún. alapvet  jogokat megsért  tagállam elleni 

eljárásban 

g) A közösségi döntéshozatalban újdonságnak számít, hogy az EKB 

Kormányzótanácsában a döntéshozatal f szabályként az egyszer  többség elvére 

épül.

h) Kiemelt jelent ség  újításnak számít az EKB Kormányzótanácsának jöv beli

összetételére és m ködésére elfogadott rotációs rendszer, amely példamutató hatású 

lehet más közösségi intézmények és testületek, köztük a Bizottság tervezett reformja 

során is. 
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i) Az EKB Igazgatósága szintén egyedülálló formáció a közösségi struktúrában, amely 

összetétele miatt az els  olyan döntéshozó testület, amely teljes mértékben nemzetek 

feletti alapokon szervez dik.

j) A közösség tradicionálisnak tekinthet  jogalkotó intézményei mellett az EKB is 

jogalkotási felhatalmazást kapott, továbbá ennek keretében két új, speciális közösségi 

jogi normatípus is megjelent, az iránymutatások és az utasítások formájában. 

k) A jogalkotáshoz kapcsolódóan az EKB az általa alkotott jog közvetlen 

végrehajthatósága érdekében szankciós joggal is rendelkezik. Ez a felhatalmazás 

szinte egyedülálló a közösségi jogban, mivel így az EKB – a Bizottság mellett – az 

egyetlen nem-bírósági közösségi szerv, amely a Szerz dés alapján ilyen hatáskörrel 

bír.

l) A jegybanki függetlenséggel összefüggésben több nóvum is kiemelhet :

- Az egyik ilyen, hogy az EKSz.-ben található meg az intézményi függetlenség 

eddigi legteljesebb és egyedülállónak számító megfogalmazása. 

- A KBER részét képez  és eredend en tagállami szervnek tekinthet  nemzeti 

központi bankok vezet i más esetben eddig nem tapasztalt szint  közösségi jogi 

védelmet kaptak azáltal, hogy a felmentésükr l hozott nemzeti döntés esetén mind 

maguk, mind az EKB Kormányzótanácsa kérheti annak az Európai Bíróság általi 

felülvizsgálatát. 

- Végül kiemelést érdemel, hogy jogforrástani szempontból az EKB rendelkezik a 

létez  jegybankok között a legnagyobb fokú autonómiával. 

m) A KBER-nek, mint kétszint  jegybankrendszernek egyik következményeként az EKB 

a Bizottságnak a tagállamok közösségi jogsértése esetén alkalmazható eljárásához 

hasonló jogokat kapott a nemzeti központi bankokkal szemben. A nemzeti központi 

bankok ugyanis a GMU harmadik szakaszának megkezdésével sajátos, Janus-arcú 

intézményekké váltak, tekintve, hogy bár alapvet en továbbra is nemzeti szerveknek 

tekinthet k, mégis példátlanul er sen integrálódtak a KBER-be, illetve a közösségi 

jogrendszerbe.
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n) A GMU gazdasági pillérének is több újdonságnak számító eleme és következménye 

van. Az egyik ilyen, hogy a túlzott hiány eljárás végs  fázisában az érintett tagállam 

ki van zárva a döntéshozatalból, amely korábban ismeretlen megoldásnak számított. 

A monetáris és gazdasági pillér közötti asszimetria miatt pedig általánosan 

elfogadottnak tekinthet  az a vélekedés, hogy az EKB a történelem els  kormányzati 

felügyelet és hozzárendelt gazdaság-, illetve költségvetési politika nélkül m köd

központi bankjaként m ködik.

A GMU ezen innovatív hatásai természetesen nem jelentik azt, hogy a rendszer minden 

elképzelhet  vonatkozásban megfelel nek, koherensnek és m köd képesnek számít, ezért 

összefoglalva a dolgozatban különböz  helyeken szerepl  észrevételeimet, véleményem szerint 

az alábbiakat érdemes fontolóra venni: 

a) Annak érdekében, hogy – Svédországhoz hasonlóan – ne lehessen visszaélni vele, 

rendezni kellene azt a következetlen jogi helyzetet, amely az árfolyam-

mechanizmussal összefügg  konvergencia-kritérium kapcsán áll fenn. Ennek lényege, 

hogy – mint azt kifejtettem – azon tagállamoknak, amelyek nem rendelkeznek 

kimaradási joggal, a Szerz dés alapján törekedniük kell a harmadik szakaszhoz való 

csatlakozás feltételeinek megteremtésére. Az ellentmondás abban tapasztalható, hogy 

az árfolyam-mechanizmusban való részvételt illet en – se a tagállamra, se annak 

központi bankjára nézve - nincs közvetlenül jogi kötelez  er vel bíró el írás. Az 

alapvet  szabályok egy jogi relevanciával nem rendelkez  európai tanácsi 

állásfoglalásban kerültek meghatározásra, amelyek egyébként sem szólnak a kötelez

részvételr l. Mint az megállapítottam, nem fogadható el, hogy  egy európai tanácsi 

állásfoglalás els bbséget élvezzen a Szerz déssel, illetve annak szellemével szemben, 

amelyb l legalább közvetett jogi kötelezettségként levezethet  az árfolyam-

mechanizmusban való kötelez  részvétel. Ennek kiküszöbölése végett indokoltnak 

tartanám, hogy ez a kérdés magában a Szerz désben, illetve az alkotmánytervezetben 

kerüljön rendezésre a szabályozás széles értelemben vett logikájának megfelel en.

b) Nem tartom megfelel nek, hogy jelenleg a kinevezési eljárást a közösségi jog csupán 

az EKB Igazgatósága tagjai esetében szabályozza részletesen, míg a tagállami 

jegybankok vezet ire nincs ilyen kötelez  el írás. A személyi függetlenség egyéb 

elemeinek megléte ugyanis nem pótolhatják a kinevezési eljárás pluralizmusát és 
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demokratizmusát a nemzeti központi bankok esetében is biztosító jogi garanciáknak – 

a közösségi szabályozás által eddig elmulasztott – kötelez vé tételét. 

c) Indokolatlannak tartom azt a különbségtételt is, hogy míg az Igazgatóság tagjainak 

kinevezése nyolc évre szól, addig a tagállami jegybankok kormányzói esetén a jogi 

konvergenciakritérium már megelégszik öt év hivatali id vel.

d) Szorosan kapcsolódva az el bbihez, miközben a jelenlegi szabályozás – a személyi 

függetlenség egyik fontos garanciális elemeként - kizárja az EKB igazgatósági 

tagjainak újraválaszthatóságát, addig érthetetlen módon, nem követeli meg ugyanezt a 

nemzeti központi bankok elnökei esetén. E két ellentmondás kiküszöbölése érdekében 

véleményem szerint szükséges lenne egységesíteni a Kormányzótanács tagjainak 

hivatali idejét, valamint kiterjeszteni az újraválaszthatóság tilalmát a tagállami 

jegybankelnökökre is. 

e) A függetlenségi témakörhöz kapcsolódó utolsó javaslatom annak a helyzetnek a 

megváltoztatására irányul, amely szerint a személyi függetlenségre vonatkozó 

közösségi jogi biztosítékok jelenleg kizárólag az EKB Igazgatóságának tagjaira, 

valamint a nemzeti központi bankok elnökeire vonatkoznak. Rendezetlen viszont 

ebb l a szempontból a tagállami jegybankok döntéshozó testületei egyéb tagjainak 

helyzete, különös tekintettel arra, hogy a nemzeti jegybankelnököknek joguk van 

rövidebb-hosszabb id re helyettest kinevezni, aki a Kormányzótanács munkájában 

teljes jogkörrel vehet részt. Emiatt indokolt lenne, hogy az említett garanciák 

valamilyen formában rájuk is kiterjedjenek. 

f) Az EKB demokratikus elszámoltathatóságának egyik különösen sokat vitatott 

területén, a Kormányzótanács tárgyalási és szavazási jegyz könyveinek titkossága 

kapcsán amellett, hogy alapvet en a hatályos szabályozás fenntartását tartom 

szükségesnek, a tikosításra az EKB által el írt harmincéves intervallumot 

indokolatlanul hosszúnak tartom, amelyet akár töredékére is lehetne csökkenteni 

anélkül, hogy veszélybe kerülne a mechanizmus eredeti célja. 

g) Végül a GMU talán legneuralgikusabb elemének számító és többek által már 

képletesen eltemetett túlzott hiány eljáráshoz a következ  észrevételeim vannak. A 

jelenlegi jogi keretek között valóban megkérd jelezhet  az egész mechanizmus 
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m köd képessége, ezért megfontolandónak tartom az egész eljárásban a közösségi 

módszer következetes érvényesítését és/vagy bizonyos automatizmus beépítését. 

Utólag igazolódni látszanak a SNE eredeti koncepcióját kidolgozó német 

pénzügyminiszternek az aggodalmai, aki szerint csak egy automatizált rendszer 

lehetne kell en hatékony és visszatartó, szemben a jelenlegi, igen széles diszkréciót 

lehet vé tév  megoldással. Az 1995-ös javaslatokhoz való visszatérés azonban 

napjainkban politikailag elképzelhetetlen. Ezért – mint azt már többen is felvetették – 

célszer nek t nne az egész eljárást a Bizottság hatáskörébe adni, amely felett a 

Bíróság gyakorolhatna törvényességi kontrollt. 
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összetételére vonatkozó részletes rendelkezésekr l (HL L 358., 1998.12.31., 109.o.) 

Council Regulation (EC) No 1010/2000 of 8 May 2000 concerning further calls of foreign 
reserve assets by the European Central Bank (HL L 115., 2000.05.16., 2.o.) 

A Tanács 2000. június 19-i 2000/427/EK határozata az euró Görögország általi 2001. január 
1-i bevezetésér l (HL L 167., 2000.07.07., 19.o.) 

A Tanács 2000. szeptember 29-i 2000/604/EK határozata a gazdaságpolitikai bizottság 
összetételér l és alapszabályáról (HL L 257., 2000.10.11., 28.o.) 

A Tanács 2003. január 21-i 2003/89/EK határozata a túlzott hiány fennállásáról 
Németországban – Az EKSz. 104. cikk (6) bekezdésének alkalmazása (HL L 34., 
2003.02.11., 16.o.) 

Az állam- illetve kormányf i összetételben ülésez  Tanács 2003. március 21-i 2003/223/EK 
határozata a KBER és az EKB alapokmánya 10.2. cikkének módosításáról (HL L 83., 
2003.04.01., 66.o.) 

A Tanács 2003. június 3-i 2003/487/EK határozata a túlzott hiány fennállásáról 
Franciaországban – Az EKSz. 104. cikk (6) bekezdésének alkalmazása (HL L 165., 
2003.07.03., 29.o.) 
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Fontosabb felhasznált EM I/EKB jogi normák 

Az EMI Tanácsának 1997. június 3-i 9/97 határozata az EMI igazgatási dokumentumaihoz 
való nyilvános hozzáférésr l (HL L 90., 1998.03.25., 43.o.) 

Az EKB 1998. június 9-i EKB/1998/4 határozata az EKB személyzetének alkalmazási 
feltételeir l (HL L 125., 1999.05.19. 32.o.), valamint az ennek módosításáról szóló 2001. 
július 5- i EKB/2001/6 határozat (HL L 201., 2001.07.26., 25.o.) 

Az EKB 1998. szeptember 1-i határozata az Európai Központi Bank Általános Tanácsának 
eljárási szabályzatáról (HL L 75., 1999.03.20., 36.o.) 

Az EKB 1998. december 1-i  2818/98/EK (EKB/98/15) rendelete a kötelez  tartalék 
képzésér l (HL L 356., 1998.12.30., 1.o.) 

Az EKB 1999. szeptember 23-i 2157/1999/EK (EKB/1999/4) rendelete az EKB szankciók 
kirovására vonatkozó hatáskörér l  (HL L 264., 1999.10.12., 21.o.); valamint az ennek 
módosításáról szóló az EKB 2001. május 10-i 985/2001/EK (EKB/2001/4) rendelete  (HL L 
137., 2001.05.19., 24.o.) 

Az EKB 1999. október 7-i 1999/726/EK határozata a csalások megel zésér l (EKB/1999/5, 
HL L 291., 1999.11.13., 36.o.) 

Az EKB 1999. október 12-i határozata az Európai Központi Bank Igazgatóságának eljárási 
szabályzatáról (HL L 314., 1999.12.08., 34.o.) 

Az EKB 2000. február 3-i EKB/2000/1 iránymutatása az EKB devizatartalékokat 
megtestesít  eszközeinek nemzeti központi bankok általi kezelésér l, valamint az EKB 
devizatartalékokat megtestesít  eszközeit érint  m veletek jogi dokumentációjáról (HL L 
207., 2000.08.17., 24.o.), valamint az ennek módosításáról szóló 2001. június 21-i 
EKB/2001/5 iránymutatás (HL L 190., 2001.07.12., 26.o.) 

Az EKB 2000. június 21-i EKB/2000/1 iránymutatása az EKB devizatartalékot megtestesít
eszközeinek nemzeti központi bankok általi kezelésér l, valamint az EKB devizatartalékokat 
megtestesít  eszközeit érint  m veletek jogi dokumentációjáról  (HL L 207., 2000.08.17., 
24.o.), valamint az ennek módosításáról szóló EKB/2001/5 iránymutatás (HL L 190., 
2001.07.12., 26.o.) 

Az EKB 2000. augusztus 31-i EKB/2000/7 iránymutatása az Eurórendszer monetáris 
politikai eszközeir l és eljárásairól (HL L 310., 2000.12.11., 1.o.) 

Az EKB 2001. április 26-i EKB/2001/3 iránymutatása a transzeurópai automatizált valós 
idej  bruttó elszámolási rendszerr l (HL L 140., 2001.05.24., 72.o.), valamint az ennek 
módosításáról szóló 2003. április 4-i EKB/2003/6 iránymutatás (HL L 113., 2003.05.07., 
10.o.)

Az EKB 2001. november 22-i EKB/2001/13 rendelete a monetáris pénzügyi intézmények 
ágazati összevont mérlegér l (HL L 333., 2001.12.17., 31.o.) 

Az EKB 2003. szeptember 19-i véleménye az Európai Unió Tanácsának kérésére az európai 
alkotmánytervezetr l (HL C 229., 2003.09.25., 7.o.) 
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Decision of the ECB of 18 December 2003 laying down the measures necessary for the 
contribution of the ECB’s reserves and provisions and for adjusting the national central 
banks’ claims equivalent to the transferred foreign reserve assets (EKB/2003/21, HL L 9., 
2004.01.15.)

Az EKB 2004. február 19-i EKB/2004/2 határozata az Európai Központi Bank eljárási 
szabályzatának elfogadásáról (HL L 80., 2004.03.18., 33.o.) 

Az EKB 2004. március 4-i EKB/2004/3 határozata az Európai Központi Bank 
dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésr l (HL L 80., 2004.03.18., 42.o.) 

Az EKB 2004. június 17-i határozata az Európai Központi Bank Általános Tanácsának 
eljárási szabályzatáról (HL L 230., 2004.06.30., 61.o.) 

Felhasznált állásfoglalások 

A Tanács és a tagállamok kormányai képvisel inek 1971. március 22-i állásfoglalása a 
gazdasági és monetáris uniónak a Közösségen belüli fokozatos megvalósításáról (HL C 028., 
1971.03.27., 1.o.) 

A Tanács és a tagállamok kormányai képvisel inek 1972. március 21-i állásfoglalása  Tanács 
és a tagállamok kormányai képvisel inek 1971. március 22-én kelt,  a gazdasági és monetáris 
uniónak a Közösségen belüli fokozatos megvalósításáról szóló állásfoglalásának az 
alkalmazásáról (HL C 038., 1972.04.18., 3.o.) 

Az Európai Tanács 1978. december 5-i állásfoglalása az Európai Monetáris Rendszer (EMR) 
létrehozásáról és vonatkozó ügyekr l (Az EK Hírlevele 1978. évi 12. sz. vagy lásd a 
www.enafree.lu/en honlapon.) 

Az Európai Parlament 1990. október 10-i állásfoglalása a gazdasági és monetáris unióról (HL 
C 284., 1990.11.12., 62.o.) 

Az Európai Tanács 1997. június 16-i állásfoglalása az árfolyam-mechanizmus létrehozásáról 
a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában (HL C 236., 1997.08.02., 5.o.) 

Az Európai Tanács 1997. június 17-i állásfoglalása a Stabilitási és növekedési egyezményr l
(HL C 236., 1997.08.02., 1.o.) 

Az Európai Tanács 1997. december 13-i állásfoglalása a gazdaságpolitikai koordinációról a 
gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában, valamint a Szerz dés 109. és 109b. 
cikkér l (HL C 35., 1998.02.02., 1.o.) 

Az Európai Parlament 1998. április 2-i állásfoglalása a demokratikus elszámoltathatóságról a 
gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában, A4-0110/98, (HL C 138., 1998.05.04., 
177.o.)

Az Európai Tanács felhasznált elnökségi következtetései (Forrás: az Európai Parlament 
honlapja)

Az 1978. július 6-7-i brémai Európai Tanács elnökségének következtetései 
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Az 1988. június 27-28-i hannoveri Európai Tanács elnökségének következtetései 

Az 1989. június 26-27-i madridi Európai Tanács elnökségének következtetései 

Az 1989. december 8-9-i strasbourgi Európai Tanács elnökségének következtetései 

Az 1990. október 27-28-i római Európai Tanács elnökségének következtetéseihez csatolt 1. 
számú melléklet 

Az 1990. december 14-15-i római Európai Tanács elnökségének következtetései 

Az 1991. június 28-29-i luxembourgi Európai Tanács elnökségének következtetései 

Az 1992. június 26-27-i lisszaboni Európai Tanács elnökségének következtetései 

Az 1992. december 11-12-i edinburghi Európai Tanács elnökségének következtetései és a 
hozzá csatolt 1. számú melléklet 

Az 1995. december 15-16-i madridi Európai Tanács elnökségének következtetései és a hozzá 
csatolt 1. számú melléklet a közös pénzre való áttérés forgatókönyvér l

Az 1996. június 21-22-i firenzei Európai Tanács elnökségének következtetései 

Az 1996. december 13-14-i dublini Európai Tanács elnökségének következtetései és a hozzá 
csatolt 1. számú mellékletben a Gazdaság- és Pénzügyminiszterek Tanácsának az Európai 
Tanács számára készített jelentése a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszára való 
felkészülésr l

Felhasznált bírósági határozatok az Európai Közösségek Bíróságának és Els fokú 

Bíróságának esetjogából 

A Meroni & Co. [… ] kontra ESZAK F hatósága 9/56. sz. ügyben 1958. június 13-án hozott 
ítélet (EBHT angol nyelv  különkiadás 1957-1958., 133.o.) 

A Carl Schlüter kontra Hauptzollamt Lörrach 9/73. sz. ügyben 1973. október 24-én hozott 
ítélet (EBHT 1973., 1135.o.) 

A J.Mills kontra EBB 110/75. sz. ügyben 1976. június 15-én hozott ítélet (EBHT 1976., 
955.o.)

A ’Criminal proceedings against G. Casati’ 203/80. sz. ügyben 1981. november 11-én hozott 
ítélet (EBHT 1981., 2595.o.) 

Az A.Alaimo kontra EK Bizottsága 16/81. sz. ügyben 1982. május 13-án hozott ítélet  
(EBHT 1982., 1559.o.) 

A Luisi és Carbone kontra Ministero del Tesoro 286/82. és 26/83. sz. egyesített ügyekben 
1984. január 31-én hozott ítélet (EBHT 1984., 377.o.) 
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Az EK Bizottsága kontra az EBB Kormányzótanácsa 85/86. sz ügyben 1986. július 3-án 
hozott ítélet (EBHT 1988., 1281.o.) 

A ’Grimaldi v. Fonds des maladies professionneles’ 322/88. sz. ügyben 1989. december 13-
án hozott ítélet (EBHT 1990., 4407.o.) 

A […] és R. Etroy kontra EBB C-370/89. sz. ügyben 1993. május 25-én hozott ítélet (EBHT 
1993., I-2583.o.) 

Az 1/91. sz. ügyben 1991. december 14-én hozott vélemény (EBHT 1991.,  6079.o.) 

A Német Szövetségi Köztársaság kontra az EU Tanácsa C-359/92. sz. ügyben 1994. 
augusztus 9-én hozott ítélet (EBHT 1994.,  I-3681.o.) 

Az E.Tete és mások kontra EBB T-460/93. sz. ügyben 1993. november 26-án hozott 
határozat (EBHT 1993., II-1257.o.) 

A ’Criminal proceedings against L.E.S.de Lera, R.D.Jiménez and F. Kapanoglu’ C-163/94., 
C-165/94., és C-250/94. sz. ügyekben 1995. december 14-én hozott ítélet (EBHT 1995., I-
4821.o.)

Jacobs f tanácsnoknak az EK Bizottsága kontra EKB C-11/00. sz. ügyre vonatkozó 2002. 

október 3-i véleménye  

Az EK Bizottsága kontra EKB C-11/00. sz. ügyben 2003.július 10-én hozott ítélet (EBHT 

2003., I-7147.o.) 

Az EK Bizottsága kontra az EU Tanácsa C-27/04. sz. ügyben 2004. július 13-án hozott ítélet 

(EBHT 2004., I-0000.o.) 

Egyéb felhasznált jogi normák és más dokumentumok 

Az Európai Központi Bank és az eurózónán kívüli tagállamok nemzeti központi bankjai 

közötti 1998. szeptember 1-i megállapodás a gazdasági és monetáris unió harmadik 

szakaszában m köd  árfolyam-mechanizmusról (HL C 345., 1998.11.13., 6.o.) 

Decision taken by a common agreement between the representatives of the governments of 

the Member States, meeting at Head of State or Government level, on the location of the 

seats of certain bodies and departments of the European Communities and of Europol (HL C 

323., 1993.11.30., 1.o.) 

A Német Szövetségi Jegybankról szóló törvény, Bundesgesetzblatt I. 1782.o., 

www.bundesbank.de

Federal Reserve Act, Dispersed throughout 12 USC; ch.6, 38 Stat.251 (December 23, 1913), 

www.ny.frb.org, www.federalreserve.gov

A német szövetségi alkotmánybíróság 2 BvR 2134/92 – 2 BvR 2159/92 számú, 1993. 

október 12-i ítélete, Brunner és mások kontra az Európai Unióról szóló Szerz dés
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A német szövetségi alkotmánybíróság 2 BvR 1877/97. - 2BvR 50/98 számú, 1998. március 
31-i ítélete a gazdasági és monetáris unióra vonatkozó alkotmányos panaszról 

A szerz  tudományos közleményei 

Önálló cikkek: 

1. „A közös monetáris politika szervezeti háttere a Gazdasági és Monetáris Unióban”,
Külgazdaság, 2001/7-8., 100-114.o. 

2. „The structure and the operation of the European Central Bank”, 3. International 
Conference of Phd Students, Miskolc, 2001, 1-8.o. 

3. „Az Európai Unió jogforrási rendszere”, Collega, 2002. április, 13-17.o.

4. „A szolgáltatások szabad áramlása az Európai Unióban és az Általános Vám- és 
Kereskedelmi Egyezmény szolgáltatás-kereskedelemre vonatkozó szabályai”, Megjelent a 
„Globalizáció – piacliberalizáció” cím  tanulmánykötetben, Novotni Kiadó, Miskolc, 2004, 
117-142.o.

5. „A Gazdasági és Monetáris Unió: álomból valóság”, Doktoranduszok Fóruma, 2001, 
Miskolc, 1-8.o. 

6. „Az Európai Unió történeti, intézményi és jogi alapjai”, Megjelent a „Jogi ismeretek” nem 
jogász hallgatók számára cím  egyetemi tankönyvben, Novotni Kiadó, Miskolc, 2002, 417-
442.o.

7. „A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény jogharmonizációs célú módosítása a jegybanki 
függetlenség szemszögéb l”,Doktoranduszok Fóruma, 2002, Miskolc, 1-6.o. 

8. „A Gazdasági és Monetáris Unió és Magyarország”, Miskolci doktoranduszok 
jogtudományi tanulmányai, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002, 5-23.o.  

9. „Nemzetközi gazdasági szervezetek intézményi struktúrája és döntéshozatali mechanizmusa 
(OECD, WTO, NAFTA, CEFTA)”, Megjelent a „Globalizáció – piacliberalizáció” cím
tanulmánykötetben, Novotni Kiadó, Miskolc, 2004, 15-36.o. 

10. „Az Európai Bizottság javaslata a Stabilitási és Növekedési Egyezmény alkalmazásának 
reformjára”, Collega 2003. március, 69-73.o.  

11. „A túlzott hiány esetén követend  eljárás menete a közösségi jogban:az Európai Bíróság 
ítélete a Bizottság kontra Tanács ügyben”, Megjelenés alatt az Európai Tükör 2004. 
november-decemberi számában 

Szerkesztésben közrem ködés:

1. Fazekas Judit: „Az európai integráció története, az Európai Unió intézmény és 
jogrendszere”,Novotni Kiadó, Miskolc, 2002

2. Fazekas Judit: Az európai integráció története, az Európai Unió intézmény és jogrendszere,
megjelenés alatt az Egri F iskola gondozásában, 2002
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ÖSSZEFOGLALÓ 

2002. január elsején új korszak kezd dött Európában. Olyan óriási változás volt ez, amely 

példa nélküli mind a kontinens, mind a világ történelmében. Ezen a napon Európa tizenkét 

államában forgalomba kerültek az euróbankjegyek és érmék, amivel kezdetét vette annak a 

folyamatnak az utolsó fázisa, amely után – egész pontosan 2002. március elsejét l – a GMU 

tizenkét tagállamának, több mint 300 millió polgára számára egyetlen törvényes fizet eszköz

létezik, az euró. Ezzel egyidej leg pedig az évtizedek, illetve évszázadok óta létez  nemzeti 

valuták megsz ntek. Az euró fizikai bevezetése vitathatatlanul hozzájárult az európai identitás 

er sítéséhez, valamint az EMU „kézzelfoghatóságához”. Természetesen ahhoz, hogy ez a fenti 

esemény bekövetkezhessen hosszú út vezetett. Számtalan politikai, gazdasági-pénzügyi, illetve - 

végül, de nem utolsó sorban - intézményi és jogi feltételnek kellett teljesülnie, hogy ez a terv 

valóra válhasson. Ezen feltételek egyike volt annak az intézményrendszernek a létrehozása és 

eredményes m ködtetése, amely képes arra, hogy kézbe vegye a közös monetáris politika 

meghatározását és végrehajtását. 

Ennek a dolgozatnak a célja a GMU kialakulása és m ködése egyes intézményi és jogi 

vonatkozású kérdéseinek bemutatása és elemzése. A dolgozat négy részb l áll. Az els  rész 

célja, hogy bemutassa a EGK tagállamai közötti gazdaság és monetáris politikai együttm ködés 

intézményi és jogi kereteit az 1958 és 1988 közötti id szakban. A második rész elemzi az EMU 

1988 és 1999 közötti létrejöttének egyes intézményi és jogi vonatkozású kérdéseit. A dolgozat 

legmeghatározóbb egysége a harmadik része, amely a GMU monetáris pillére m ködésének

intézményi és jogi kereteit vizsgálja, konkrétan: a KBER és az EKB célkit zéseit és 

feladatköreit; az EKB és a tagállami nemzeti központi bankok közötti jogi kapcsolatrendszert; az 

EKB bels  szervezeti felépítését és döntéshozatali mechanizmusát; az EKB normaalkotó 

hatáskörét; valamint az EKB által alkotott jog végrehajtását. Ezt követ en a dolgozat elemzi az 

EKB és a nemzeti központi bankok függetlenségének közösségi jogi garanciáit; az EKB 

demokratikus elszámoltathatóságát és annak egyik legfontosabb elemét: az EKB és az Európai 

Parlament ún. monetáris párbeszédét. A harmadik rész utolsó fejezetében áttekintem az EKB 

közösségi intézményrendszeren belüli elhelyezkedésével kapcsolatos elméleteket, különös 

tekintettel az EK Bíróságának egy ítéletére. A dolgozat negyedik részében – egyebek mellett – 

bemutatom az ún. túlzott hiány esetén alkalmazandó eljárás jogi alapjait és Franciaország és 

Németország kapcsán a végrehajtásának aktuális jogi problémáit, végül részletesen elemzem az 

Európai Bíróság ehhez kapcsolódó határozatát. 
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Az EKB létrejötte és m ködése számos intézményi újítást hozott a közösségi jog 

rendszerébe. Példaként néhány ezek közül:  

1. A GMU kapcsán kapott els  ízben közösségi jogi alapokat a változtatható geometria az 

ún. kimaradási jog útján, valamint a konvergenciakritériumok révén. 

2. Az EMI egy példa nélküli átmeneti intézmény volt, amely fontos szerepet játszott az 

EKB létrejöttében.  

3. A közösségi döntéshozatali folyamatban újdonságnak számít, hogy az EKB 

Kormányzótanácsa f szabályként egyszer  többséggel hozza döntéseit.

4. A Kormányzótanácson belüli jöv beli döntéshozatalra vonatkozó rotációs rendszer 

talán a legfontosabb és leginkább el remutató intézményi újítás.  

5. Az EKB Igazgatósága az els  olyan döntéshozó szerv, amelynek teljes mértékben 

szupranacionális alapokon szervez dik.

6. Az EKB normaalkotó hatásköre következtében egy új közösségi jogalkotó intézmény 

született.

7. Az EKB minden más központi banknál magasabb szint  függetlenséget élvez, 

különösen jogforrástani szempontból. 

Végül a dolgozatban több de lege ferenda javaslatot is megfogalmaztam a GMU egyes 

problematikus területeit érint en.



238

ZOLTÁN ANGYAL: 

Certain institutional and legal aspects of the development and the operation of the European 

Economic and Monetary Union 

PhD Dissertation 

SUMMARY

On the 1st of January 2002 a new era began in Europe. It was a significant change without 

precedent in the history of the continent and the world when new euro banknotes and coins were 

issued in twelve states of Europe. It was the final stage of the process, after which, exactly from 

the 1st of March 2002, for more than 300 million habitants of the 12 Member States of the 

Economic and Monetary Union (EMU) have only one legal currency, the euro. Once and for all 

national currencies, which were used for tens or thousands of years, have disappeared. The 

physical introduction of the euro banknotes and coins has unquestionably increased the 

perception of a European identity and the visibility of EMU. It was a long way to the point when 

this could occur. Several political, economic, financial and last but not least institutional and 

legal requirements had to be fulfilled so that this plan could come true. One of these conditions 

was to set up and to successfully operate an institution, which is able to manage the monetary 

policy.

The purpose of this dissertation is to introduce and analyse certain institutional and legal 

questions of the development and the operation of EMU. My thesis consists of four parts. The 

aim of the first part is to introduce to the institutional and legal framework of the economic and 

monetary policy cooperation among the Member States of the EEC from 1958 to 1988. The 

second part analyses certain institutional and legal questions of the development of EMU 

between 1988 and 1999. The most determinant section of my thesis is the third part which 

analyses the institutional and legal background of the operation of the monetary pillar of EMU, 

as well as the objectives and tasks of the European System of Central Banks (ESCB) and the 

European Central Bank (ECB); the legal relation between ECB and national central banks; the 

decision-making bodies and process of the ECB; the regulatory power of the ECB and the 

implementation of the ECB-law. Subsequently, the dissertation examines the elements of the 

independence of the ECB and of the national central banks in the community law and the 

democratic accountability of the ECB and its one of the most important part, the so-called 
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monetary dialogue between the ECB and the European Parliament. In the last chapter of the third 

part I survey the theories relating to the institutional positions of the ECB with regard to the 

jurisprudence of the Court of Justice of the European Communities. The fourth part of the 

dissertation introduces among others to the legal grounds of the so-called excessive deficit 

procedure and its recent legal problems in connection with the implementation of this procedure 

in France and in Germany. In the end of the dissertation I give a comprehensive analyse of the 

relevant judgements of the Court of Justice. 

 The development and the operation of the ECB has brought several institutional 

innovations in the community legal order such as: 

1. In connection with EMU, the variable geometry has become legal grounds in the EC 

Treaty for the first time with the opting-out clause and with the convergence criterions. 

2.  The European Monetary Institute (EMI) was a unique transitional institution, which has 

played an important role in the establishment of the ECB.

3.  In the decisional-making process of the Community it is a novelty that the general rule is 

the single majority in the General Council of the ECB. 

4.  The new rotation system for the future operation of the General Council of the ECB can 

be the most important and institutional novelty. 

5.  The Executive Board of the ECB is the first decision-making body of the Community 

that has a full supranational character. 

6.  In consequence of the regulatory power of the ECB, it has been established a new 

community law-making institution. 

7.  It was conferred higher independence to the ECB than to any other central bank. 

Finally I made several proposal de lege ferenda concerning certain problematical fields of  
EMU.

Tartalomjegyzék 



240

BEVEZET  GONDOLATOK ..................................................................................................................................1

ELS  RÉSZ: FEJEZETEK A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ MAASTRICHT EL TTI
INTÉZMÉNYI ÉS JOGI EL ZMÉNYEIB L .......................................................................................................5

I. FEJEZET: A GAZDASÁG- ÉS MONETÁRIS POLITIKA SZABÁLYOZÁSA AZ EGK-T LÉTREHOZÓ RÓMAI SZERZ DÉSBEN

.................................................................................................................................................................................. 5
1. Néhány gondolat a RSz. vonatkozó cikkeinek el zményeir l és nemzetközi hátterér l, avagy az EGK 
„Bretton Woods-i függ sége”............................................................................................................................... 5
2 .A Római Szerz dés vonatkozó cikkeinek elemzése ............................................................................................ 7

2.1. A 2. és 3. cikkek a Közösség tevékenységeir l .............................................................................................................7
2.2. A 103. cikk a konjunktúrapolitikáról.............................................................................................................................9
2.3. A 104-105. cikkek és az ún. ”mágikus négyes” ............................................................................................................9
2.4. A Monetáris Bizottság létrejötte..................................................................................................................................10
2.5. A 107. cikk az árfolyam-politikáról ............................................................................................................................11
2.6. A 108. és 109. cikkek a fizetésimérleg-válságról ........................................................................................................11
2.7. A t ke és a fizetések szabad mozgása a RSz.-ben.......................................................................................................12

II. FEJEZET: AZ EGK ELS  ÉVTIZEDÉNEK TÖREKVÉSEI EGY HATÉKONYABB GAZDASÁGI-MONETÁRIS 

EGYÜTTM KÖDÉS IRÁNYÁBA ÉS ENNEK INTÉZMÉNYI ASPEKTUSAI, AVAGY A BIZOTTSÁGOKON KERESZTÜL TÖRTÉN

KOORDINÁCIÓ RENDSZERE ....................................................................................................................................... 15
1. A rövidtávú gazdaságpolitikai bizottság létrehozása ...................................................................................... 15
2. A Bizottság 1962-es Akció Programja ............................................................................................................ 16
3. A jegybankelnökök bizottságának létrejötte.................................................................................................... 16
4. Az 1969-es Barre-terv ..................................................................................................................................... 18

III. FEJEZET: A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELS  KÍSÉRLETE A WERNER-JELENTÉS 

ALAPJÁN, EL ZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK ....................................................................................................... 20
1. Az 1969-es hágai csúcstalálkozó..................................................................................................................... 20
2. A Werner-jelentés, mint a GMU megvalósításának részletes programja ....................................................... 21
3. Er feszítések a GMU létrehozására és a terv kudarcának okai...................................................................... 24
4. Az Európai Monetáris Együttm ködési Alap létrejötte, valamint az ezt követ  fejlemények .......................... 27
5. A gazdaság- és monetáris politikai együttm ködés els  két évtizedének tanulságai....................................... 31

IV. FEJEZET: AZ EURÓPAI MONETÁRIS RENDSZER ÉS JOGI HÁTTERE ...................................................................... 33
1. Politikai el zmények és a rendszer létrejötte .................................................................................................. 33
2. Az EMR jogi és intézményi alapjai.................................................................................................................. 35

2.1. Az Európai Tanács állásfoglalása................................................................................................................................35
2.2. Tanácsi jogszabályok ..................................................................................................................................................36
2.3. A tagállami központi bankok közötti megállapodások................................................................................................37
2.4. Az EMEA kormányzótanácsának határozatai .............................................................................................................37
2.5. Az EMR intézményi háttere ........................................................................................................................................38

3. Az EMR m ködésének elemei.......................................................................................................................... 38
3.1. Az ECU és funkciói, valamint használatának elterjedése............................................................................................39
3.2. Az árfolyam és intervenciós mechanizmus .................................................................................................................41
3.3. A hitelmechanizmus....................................................................................................................................................41

V. FEJEZET: AZ EGYSÉGES EURÓPAI OKMÁNY, MINT A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ FELÉ VEZET  ÚT JOGI 

MÉRFÖLDKÖVE ........................................................................................................................................................ 42
1. Az EEO monetáris rendelkezéseinek el zményei ............................................................................................ 43
2. A GMU-val kapcsolatos új rendelkezések elemzése ........................................................................................ 43

2.1. Az EMU céljának megjelenése a közösségi jogban ....................................................................................................44
2.2. Az EMR és az ECU beemelése a Szerz désbe............................................................................................................45
2.3. A konvergencia-kötelezettség megjelenése.................................................................................................................45
2.4. A kés bbi szerz désmódosítások megalapozása.........................................................................................................46

2. Az EEO a GMU felé vezet  úton és az azt követ  fejlemények ....................................................................... 46

MÁSODIK RÉSZ: A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ LÉTREJÖTTÉNEK INTÉZMÉNYI ÉS JOGI 
ASPEKTUSAI...........................................................................................................................................................49

VI. FEJEZET: A DELORS-BIZOTTSÁGTÓL A MAASTRICHTI SZERZ DÉS HATÁLYBALÉPÉSIG, AVAGY HANNOVERT L

KARLSRUHE-IG ........................................................................................................................................................ 49
1. A hannoveri Európai Tanács és el zményei ................................................................................................... 49
2. A Delors-jelentés, mint a GMU-ra vonatkozó els dleges közösségi jog megalapozója.................................. 53
3. A gazdasági és monetáris unióról szóló kormányközi konferenciáig vezet  út............................................... 57
4. A GMU-t létrehozó Európai Unióról szóló Szerz dés megszületése és ratifikációs nehézségei ..................... 59

4.1. Az Egyesült Királyság jogi helyzete a GMU-ban .......................................................................................................60
4.2. A Dánia kapcsán felmerült problémák és megoldásuk ...............................................................................................61
4.3. A GMU és a német alkotmánybíróság ........................................................................................................................63



241

4.4. Svédország magatartása, mint a tagállami kötelezettségszegés speciális esete ...........................................................65
VII. FEJEZET: A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓ LÉTREJÖTTÉNEK HÁROM SZAKASZOS FOLYAMATA .................... 69

1. A GMU-ra vonatkozó rendelkezések a Szerz dés alapelvei között ................................................................. 69
2. A GMU els  szakasza, különös tekintettel a t ke és a fizetések szabad mozgásának teljes kör
megteremtésére ................................................................................................................................................... 71

2.1. Az els  szakasznak a gazdasági uniót érint  fejleményei ...........................................................................................72
2.2. Az els  szakasz és a  monetáris unió...........................................................................................................................74
2.3. A t ke és a fizetések szabad mozgásának új közösségi jogi szabályozása..................................................................75

3. A második szakasz jogi vonatkozásai, és egy átmeneti intézmény: az Európai Monetáris Intézet.................. 79
3.1. A második szakasznak a gazdasági uniót érint  szabályai ..........................................................................................80
3.2. Az Európai Monetáris Intézet létrehozása és jogi keretei ...........................................................................................81

3.2.1. Létrehozása, felépítése és székhelye ....................................................................................................................82
3.2.2. Célkit zései és alapvet  feladatai ........................................................................................................................83
3.2.3. Az EMI jogállása, jogi aktusai, konzultatív szerepe és bírósági felülvizsgálata ..................................................84

4. A harmadik szakaszba történ  átlépéssel összefügg  jogi és intézményi kérdések ......................................... 86
4.1. Döntés a harmadik szakasz kezdetér l és ennek jogi meghatározottsága....................................................................86
4.2. A konvergenciakritériumok, különös tekintettel a jogi konvergenciára ......................................................................88
4.3. Az eltéréssel rendelkez  tagállamok jogi helyzete ......................................................................................................91
4.4. A KBER és az EKB felállításával összefügg  döntések .............................................................................................92
4.5. Az euró bevezetésének közösségi jogi háttere.............................................................................................................93

4.5.1. A közös pénz végleges elnevezése körüli jogi bonyodalmak...............................................................................93
4.5.2. Az euró törvényes fizet eszközként való bevezetésével összefügg  egyes jogi kérdések ...................................95

HARMADIK RÉSZ: A KÖZÖS MONETÁRIS POLITIKA SZERVEZETI HÁTTERÉNEK EGYES 
ASPEKTUSAI A KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNY- ÉS JOGRENDSZERBEN....................................................... 98

VIII. FEJEZET: A KBER CÉLKIT ZÉSEI ÉS ALAPVET  FELADATAI ........................................................................... 98
1. A célkit zések rendszere.................................................................................................................................. 98

1.1. Az árstabilitás, mint els dleges cél .............................................................................................................................98
1.2. Az általános gazdaságpolitika támogatása, mint kiegészít  célkit zés és ennek problematikája ................................99
1.3. A szabad versenyen alapuló nyitott piacgazdaság elvének szerepe...........................................................................100

2. A KBER alapvet  feladatai ........................................................................................................................... 101
2.1. A monetáris politikát érint  feladatkör......................................................................................................................101
2.2. A devizam veletekkel összefügg  feladatok.............................................................................................................102
2.3. A tagállami devizatartalékok tartása és kezelése.......................................................................................................103
2.4. A fizetési rendszerek felügyelete...............................................................................................................................104

3. A KBER és az EKB további feladatai............................................................................................................ 105
3.1. A bankjegy és érmekibocsátás szabályozása.............................................................................................................105
3.2. Az EKB konzultatív és véleményez  funkciója ........................................................................................................107
3.3. Hozzájárulás a prudenciális felügyelethez ................................................................................................................108
3.4. Statisztikai feladatok .................................................................................................................................................109

IX. FEJEZET: A KBER KÉTSZINT  SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, AZ EKB ÉS A TAGÁLLAMI JEGYBANKOK VISZONYA.. 110
1. Elméleti alapvetés ......................................................................................................................................... 110
2. A Fed és a Bundesbank esete ........................................................................................................................ 111

2.1. A Fed létrejötte..........................................................................................................................................................111
2.2. A német Bundesbank példája ....................................................................................................................................112

3. A maastrichti megoldás................................................................................................................................. 112
4. A tagállami jegybankok szerepe és jogi helyzete a KBER-ben...................................................................... 114
5. Az Euró-rendszer fogalmának megjelenése és tartalma................................................................................ 117

X. FEJEZET: AZ EKB BELS  SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS DÖNTÉSHOZATALI RENDSZERE ....................................... 119
1. A Kormányzótanács, mint a legf bb döntéshozó szerv.................................................................................. 119

1.1. Összetétele ................................................................................................................................................................119
1.2. Feladatai....................................................................................................................................................................119
1.3. A Kormányzótanácson belüli döntéshozatali és szavazási rendszer sajátosságai és jöv je.......................................120

2. Az Igazgatóság, mint a teljes szupranacionalitás megtestesít je .................................................................. 124
2.1. Összetétele ................................................................................................................................................................124
2.2. Tevékenysége és döntéshozatala ...............................................................................................................................124

3. Az Általános Tanács, mint az EKB ideiglenes szerve.................................................................................... 125
3.1. Létrejöttének oka és összetétele ................................................................................................................................125
3.2. Feladatai....................................................................................................................................................................126

XI. FEJEZET: AZ EKB NORMAALKOTÓ HATÁSKÖRÉNEK SAJÁTOSSÁGAI ................................................................ 127
1. A jogi normák csoportosítása........................................................................................................................ 127
2. Az EKB rendeletei ......................................................................................................................................... 128
3. Az EKB határozatai....................................................................................................................................... 130
4. Az EKB ajánlásai .......................................................................................................................................... 132
5. Az EKB véleményei ....................................................................................................................................... 133
6. Az EKB iránymutatásainak és utasításainak jogi természete ........................................................................ 134



242

7. Az EKB normaalkotó tevékenysége az alkotmányos szerz dés tervezetében ................................................ 136
XII. FEJEZET: AZ EKB ÁLTAL ALKOTOTT JOG VÉGREHAJTÁSA .............................................................................. 137

1. A végrehajtás lehetséges módozatai.............................................................................................................. 137
2. Az EKB-jog közvetlen végrehajtása és annak kiemelt esete: az EKB szankciók kirovására vonatkozó 
hatásköre........................................................................................................................................................... 139

XIII. FEJEZET: A MAASTRICHTI  ÉRTELEMBEN FELFOGOTT JEGYBANKI FÜGGETLENSÉG ÉS ANNAK KÖZÖSSÉGI JOGI 

BIZTOSÍTÉKAI......................................................................................................................................................... 141
1. Elméleti alapvetés ......................................................................................................................................... 141
2. A jegybanki függetlenség közösségi jogi szabályozása ................................................................................. 144

2.1. Intézményi függetlenség ...........................................................................................................................................144
2.2. Személyi függetlenség...............................................................................................................................................145

2.2.1. Alkalmassági kritérium és kinevezési eljárás.....................................................................................................145
2.2.2. Hivatali id  és újraválaszthatóság......................................................................................................................146
2.2.3 A felmentési eljárás és garanciái.........................................................................................................................147
2.2.4. A javadalmazással és az egyéb munkavégzéssel kapcsolatos kérdések .............................................................148
2.2.5. A nemzeti központi bankok döntéshozó testületeinek egyéb tagjai ...................................................................149

2.3. Funkcionális függetlenség.........................................................................................................................................150
2.4. Pénzügyi-gazdasági függetlenség..............................................................................................................................151
2.5. A jegybanki függetlenség jogforrástani megközelítése .............................................................................................152

XIV. FEJEZET: A DEMOKRATIKUS ELSZÁMOLTATHATÓSÁG ÉS AZ EKB................................................................. 153
1. Elméleti alapvetés ......................................................................................................................................... 153
2. Az elszámoltathatóság egyes elemei a közösségi jogban............................................................................... 156

2.1. Kapcsolat az EKB, a Tanács és a Bizottság között....................................................................................................156
2.2. Az EKB beszámolási kötelezettségével és transzparenciájának egyéb elemeivel összefügg  kérdések ...................158

3. A demokratikus elszámoltathatóság egy kiemelt területe: az EKB és az Európai Parlament monetáris 
párbeszéde......................................................................................................................................................... 161

3.1. A monetáris párbeszéd összehasonlító jogi alapjai....................................................................................................161
3.2. A párbeszéd résztev i ...............................................................................................................................................163
3.3. A monetáris dialógus eddigi tapasztalatai .................................................................................................................164

XV. FEJEZET: AZ EKB HELYE A KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYRENDSZERBEN: EGY ÉRDEKES VITA ÉS ANNAK LEZÁRÁSA,
AZ OLAF-ÜGY....................................................................................................................................................... 165

1. A problémafelvetés a gazdasági és monetáris unió küls  hatásköreivel összefüggésben ............................. 165
2. Az EKB-nak a közösségi intézményrendszerben betöltött helyével kapcsolatos elméletek............................ 166

2.1. Az EKB, mint az EU negyedik pillére ......................................................................................................................167
2.2. Az EKB, mint a tagállami központi bankok leánybankja..........................................................................................168
2.3. Az EKB, mint a tagállamok közös központi bankja..................................................................................................168
2.4. Az EKB, mint közösségi intézmény..........................................................................................................................168
2.5. Az EKB, mint decentralizált közösségi testület ........................................................................................................169
2.6. Az EKB, mint a közösségi jog független, specializált szervezete .............................................................................170
2.7. Az EKB és az EBB közötti lehetséges párhuzamok..................................................................................................171

3. Az EKB és az EK Bíróságának kapcsolata ................................................................................................... 173
3.1. Az EKB és a közösségi jogi aktusok bírósági felülvizsgálata...................................................................................173
3.2. Az EKB-nak a nemzeti központi bankokkal szembeni indítható eljárása .................................................................175

4. Az OLAF-ügy................................................................................................................................................. 176
4.1. Az ügy el zményei és háttere....................................................................................................................................176
4.2. A rendelet EKB-ra való alkalmazhatóságának kérdése.............................................................................................177
4.3. Az EKB határozatának kollíziója a rendelettel .........................................................................................................179
4.4. A rendeletnek az EKSz. 241. cikk értelmében vett alkalmazhatatlanságának kérdése..............................................180
4.5. Az OLAF-ügyben született ítélet értékelése .............................................................................................................182

IV. RÉSZ: A GAZDASÁGPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA 
ALAKÍTÁSÁNAK JOGI SZABÁLYOZÁSA A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBAN...................... 184

1. A GAZDASÁGI UNIÓS PILLÉR HELYZETE ............................................................................................................. 184
2. AZ ÁTFOGÓ GAZDASÁGPOLITIKAI IRÁNYMUTATÁSOK ÉS A TÖBBOLDALÚ FELÜGYELETI ELJÁRÁS, MINT A 

KOORDINÁCIÓS MECHANIZMUS KÖZPONTI ELEMEI................................................................................................. 186
2.1. Az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások és jogi természetük .............................................................. 186
2.2. A többoldalú felügyeleti eljárás új szerz dési szabályai ............................................................................ 187
2.3. A stabilitási és konvergencia-programok................................................................................................... 188

3. A TÚLZOTT HIÁNY ESETÉN KÖVETEND  ELJÁRÁS, VALAMINT A STABILITÁSI ÉS NÖVEKEDÉSI EGYEZMÉNY, MINT 

A TAGÁLLAMOK FISKÁLIS SZUVERENITÁSÁNAK JOGI KORLÁTAI ............................................................................ 190
3.1. A túlzott hiány esetén követend  eljárás eredete és jogforrástani felépítése ............................................. 190
3.2. A túlzott hiány esetén követend  eljárás menete a közösségi jogban......................................................... 192

3.2.1. A Bizottság ellen rz  tevékenysége ......................................................................................................................193
3.2.2. A költségvetési hiányra és az államadósságra vonatkozó kritériumok...................................................................193
3.2.3. A Bizottság jelentése és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleménye ...............................................................194
3.2.4. A Bizottság véleménye és ajánlása ........................................................................................................................195



243

3.2.5. A Tanács döntése a túlzott hiány fennállásáról és az ehhez kapcsolódó bizalmas ajánlásai ..................................195
3.2.6. A Tanács jelentésének nyilvánosságra hozása .......................................................................................................196
3.2.7. A tagállam felszólítása a túlzott hiány csökkentésére ............................................................................................197
3.2.8. A Tanács szankciós lehet ségei .............................................................................................................................198
3.2.9. A túlzott hiány eljárás felfüggesztése és megszüntetése ........................................................................................199

3.3. A túlzott hiány esetén követend  eljárás végrehajtásának problémái és ennek jogi következményei a 
Bizottság kontra Tanács-ügyben ....................................................................................................................... 200

3.3.1 A túlzott hiány eljárás alkalmazása Németország és Franciaország esetében, mint a Bizottság és a Tanács közötti 
konfliktus el zménye .......................................................................................................................................................200
3.3.2. Az ECOFIN 2003. novemberi ülésén hozott döntések...........................................................................................203
3.2.3. A jogvita folytatása az Európai Bíróságon, a Bizottság kontra Tanács ügyben született ítélet...............................204
3.2.4. Az ítélet, valamint az alkotmánytervezet jelent sége a túlzott hiány eljárás, illetve SNE jöv je szempontjából...208

KÖVETKEZTETÉSEK ......................................................................................................................................... 210

BIBLIOGRÁFIA..................................................................................................................................................... 216

ÖSSZEFOGLALÓ.................................................................................................................................................. 236


