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Kedves Olvasó!

Magyarország csatlakozása az Európai Unió-

hoz ma már ténynek tekinthetô. Ugyanak-

kor a csatlakozás megtörténte nem jelenti az 

integrációs folyamat lezárását. A kormány 

és a Magyar Nemzeti Bank szándékai szerint 

még ebben az évtizedben a magyar törvé-

nyes fizetôeszközt, a forintot, a közös euró-

pai pénz, az euró váltja fel, és ezzel Magyar-

ország a Gazdasági és Monetáris Unió teljes 

jogú tagjává válik.

Az ambiciózus cél elérése komoly erôfe-

szítéseket kíván meg hazánktól. Magyaror-

szágnak nemcsak az EK-Szerzôdésben elôírt 

elôfeltételeket kell teljesítenie, hanem a gaz-

daság egészének és a gazdasági szereplôk-

nek is fel kell készülniük az új helyzettel járó 

kihívásokra. Az erôfeszítések eredménye 

azonban hosszabb távon gyorsabb gazdasá-

gi növekedés, nagyobb stabilitás és növekvô 

jólét lehet.

E kiadványban rövid áttekintést adunk a 

Gazdasági és Monetáris Unió legfontosabb 

intézményérôl, az Európai Központi Bankról. 

Ismertetjük legfontosabb döntéshozó szerve-

it, valamint azt a jogi és intézményi hátteret, 

amely az egységes monetáris politika meg-

valósítását szolgálja. Részletesen szólunk a 

közösségi intézményi struktúrában betöltött 

helyérôl, valamint a tagállamokkal, illetôleg a 

nemzeti bankokkal való viszonyáról. Végeze-

tül bemutatjuk az Európai Központi Bank jog-

alkotási jogosítványait, az általa alkotott jogi 

aktusokat, és ezzel összefüggésben szólunk a 

Magyar Nemzeti Bank jogalkotási hatásköré-

nek várható változásairól.
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1999. január elsején az Európai Közpon-

ti Bank (EKB) vette át a monetáris politika 

irányítását az eurózóna országaiban. Ezzel 

a történelmi aktussal indult a Gazdasági 

és Monetáris Unió (GMU) harmadik, végsô 

szakasza, amelynek részeként 11 EU-tagál-

lam1, monetáris szuverenitását feladva, egy 

szupranacionális intézményt, az EKB-t hatal-

mazta fel a gazdaságpolitika egyik kulcsfon-

tosságú területének irányítására. E lépés-

sel és a közös európai valuta, az euró beve-

zetésével az európai integráció minôségileg 

magasabb szintre lépett. A tagállami kormá-

nyoktól és a közösségi intézményektôl is füg-

getlen EKB világos, egyértelmû mandátum-

mal rendelkezik: elsôdleges célja az árstabi-

litás fenntartása az eurózóna országaiban. 

E célt a monetáris politika eszközeivel való-

sítja meg. A következôkben a monetáris poli-

tika eredményes mûködését támogató intéz-

ményi és jogi hátteret mutatjuk be.

1. Intézményi keretek

Az egységes monetáris politika intézmé-

nyi kereteit az Európai Közösséget létre-

hozó Szerzôdés (EK-Szerzôdés) fektette le. 

A 105. cikk (2) bekezdése a monetáris politi-

ka meghatározását és megvalósítását a Köz-
ponti Bankok Európai Rendszerére (KBER) 

bízza. A KBER a 15 EU-tagállam központi 

bankjából és az EKB-ból áll. A rendszer azon-

I.  Az egységes monetáris politika 
intézményi és jogi keretei

1 Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolor-
szág. Görögország késôbb, 2001. január 1-jén csatlakozott.

2 Dánia és az Egyesült Királyság kimaradási joggal (opt out) rendelkeznek, Svédország pedig formálisan nem teljesíti az árfolyamra 
vonatkozó maastrichti kritériumot.
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ban nem önálló jogalany, irányítása egyértel-

mûen az EKB kezében van. A KBER mûködé-

sére vonatkozó döntéseket az EKB Kormány-
zótanácsa és Igazgatósága hozza meg.

A KBER-nek tehát azoknak a tagállamok-

nak (Dánia, az Egyesült Királyság, Svédor-

szág2) a jegybankjai is tagjai, amelyek (még) 

nem vezették be az egységes valutát, az 

eurót. Ôk azonban nem vesznek részt az 

egységes monetáris politikára vonatkozó 

döntések kialakításában.

Azért, hogy a közvélemény jobban meg-

értse e bonyolult rendszer mûködését, és a 

transzparencia növelése érdekében az EKB 

Kormányzótanácsa bevezette az Eurórend-
szer kifejezést, amely az eurót bevezetô 12 

ország jegybankját és az EKB-t öleli fel. Az 

egységes monetáris politika gyakorlati meg-

valósítása tehát az Eurórendszer feladata.

Az Eurórendszer középpontjában az EKB 

áll. A Központi Bankok Európai Rendszere 

és az Európai Központi Bank Alapokmányá-

nak (KBER Alapokmány) 8. cikke általános 

alapelvként határozza meg, hogy a KBER (az 

Eurórendszer) irányítását az EKB döntésho-

zó szervei végzik. A legfôbb monetáris poli-

tikai döntéshozó szerv a Kormányzótanács, 

amelynek tagjai az Igazgatóság 6 tagja és 

a 12 jegybank kormányzója (elnöke). Tekin-

tettel arra, hogy a monetáris politika egysé-

gesen valósul meg a 12 tagállam területén, 

a kormányzók nem képviselhetnek egyéni, 

nemzeti érdekeket, a döntések meghoza-

talánál az Eurórendszer érdekeit kell figye-

lembe venniük. Korábban minden tagnak egy 

szavazata volt, azonban a Gazdasági és Pénz-

ügyminiszterek Tanácsa a Kormányzótanács 

új szavazási rendjét 2003 márciusában elfo-

gadta, így az a közösségi jog részévé vált.

Ennek alapján amint a Kormányzótanács 

létszáma eléri a 21 fôt (azaz 15 tagja lesz 

az euróövezetnek), a szavazási szabályokat 

módosítani fogják. Innentôl fogva mindig 21 

szavazó tag lesz, úgy, hogy az EKB Igazga-

tóságának különleges státust élvezô 6 tagja 

megtartja állandó szavazati jogát. A maradék 

15 szavazaton a tagállamok jegybankelnökei 

elôre meghatározott rotációs szabályok sze-

rint osztoznak majd. 

A tervezett szabályok szerint amikor a 

Kormányzótanácsban helyet foglaló jegy-

bankelnökök létszáma eléri a 15 fôt, akkor 

a bankvezéreket két csoportra osztják, 22 

fô esetében pedig három csoportra. 

Három csoport esetén az elsô csopor-
tot a GDP és a monetáris pénzügyi intézmé-

nyek aggregált pénzügyi mérlegének nagy-

sága szerinti elsô 5 ország jegybankelnökei 

alkotják majd. A másodikba a teljes létszám 

fele kerül (páratlan szám esetén a „robusz-

tusság“ elvének figyelembevételével a felfe-

lé kerekítés is szóba jöhet). Ebbe a kategó-

riába a rangsorban az 5. állam után követke-

zô tagországok kerülnek. Végül a harmadik 
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csoportot a fennmaradó jegybankelnökök 

alkotják majd. Az elsô ötös csoport 4, a 

második 8, a harmadik pedig 3 szavazati 

jogot kap, ennyit oszthatnak szét egymás 

között. 25 eurózóna taggal számolva a sza-

vazati jog érvényesítésének gyakorisága az 

elsô csoportban 80, a másodiknál 62, a 

harmadiknál pedig 43 százalék lesz. 27 tag-

nál ezek az arányok 80, 57 és 38 százalé-

kot tesznek ki. Minél több tagja van az euró-

övezetnek, a második és harmadik csoport 

tagjai annál ritkábban jutnak szavazati jog-

hoz. Minden egyes csoporton belül azonos 

idôre szól majd a szavazati jog gyakorlá-

sának lehetôsége, a csoportok összetétele 

viszont az aggregált GDP változását követ-

ve változhat. 

A Kormányzótanács elnöki tisztét az EKB 
elnöke látja el, szavazategyenlôség esetén az 

ô szavazata a döntô.

A Kormányzótanács fogadja el tehát azo-

kat a határozatokat, amelyek az egységes 

monetáris politika kialakításához szüksége-

sek, továbbá iránymutatásokat ad ki ezek 

végrehajtásához.

A határozatok és iránymutatások vég-

rehajtásában kiemelkedô szerepet játszik 

az EKB Igazgatósága. Az Igazgatóság tag-

jai az EKB elnöke, alelnöke és további 4 tag, 

akik kiemelkedô tudású monetáris és pénz-

ügyi ismeretekkel rendelkezô szakemberek 

közül kerülnek ki. A tagok legitimációját 

erôsíti a rájuk vonatkozó kinevezési eljárás: 

az EK-Szerzôdés 112. cikk (2) bekezdés b) 

pontja szerint a tagokat egyhangú döntéssel 

a tagállamok állam- vagy kormányfôi neve-

zik ki, az Európai Unió Tanácsának a Kor-

mányzótanáccsal és az Európai Parlamenttel 

történt konzultációt követôen tett javaslatá-

ra. A kinevezés idôtartama 8 év, amely nem 

újítható meg. Az Igazgatóság üléseit az EKB 

elnöke vezeti, döntéseiket egyszerû többség-

gel hozzák.

Az Igazgatóságnak kulcsszerepe van a 

monetáris politika végrehajtásában. A KBER 

Alapokmány e feladatot az Igazgatóság kizá-

rólagos hatáskörébe utalja. A rendelkezésére 

álló utasítási jog segítségével az Igazgatóság 

a lehetô leggyorsabban tud reagálni bármi-

lyen rendkívüli esetben, ha azt az Eurórend-

szer érdekei megkívánják.

Az utasítások címzettjei az Eurórendszer 

nemzeti bankjai, amelyek kötelesek az azok-

ban foglaltak szerint eljárni. A monetáris 
politika gyakorlati megvalósítása tehát helyi 
szinten, tagállamonként történik, a nemze-

ti bankok tulajdonképpen mint az EKB meg-

bízottai (ügynökei) járnak el ennek során. 

A KBER Alapokmány azonban megadja a 

lehetôséget az EKB Kormányzótanácsának, 

hogy amennyiben szükségesnek látja, a gya-

korlati végrehajtást saját hatáskörébe von-

ja. Sôt, amennyiben valamelyik nemzeti bank 

megsérti a végrehajtásra vonatkozó utasítá-
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sokat, az EKB szankcionálhatja, illetôleg eljá-

rást indíthat ellene az Európai Bíróság elôtt.

Az EKB a tagállami szinten történô gya-

korlati megvalósítás fenntartása mellett 

is dönthet úgy, hogy a monetáris politika 

egyes elemeit maga kívánja végrehajtani, 

például kivételes esetekben a finomhango-

lási mûveleteket.

A monetáris politikai mûveletek nélkülöz-

hetetlen szereplôi a nemzeti bankok üzleti 

partnerei, a piaci szereplôk. Az Eurórendszer 

„nem áll szóba” minden piaci szereplôvel, csak 

azokkal, akik megfelelnek az általa felállított 

kritériumrendszernek. Ebbe a körbe azok a 

mûködési engedéllyel rendelkezô hitelinté-

zetek tartoznak, amelyekre vonatkoznak 

az Eurórendszer kötelezô tartalékolási sza-

bályai. Az üzleti partnereknek emellett meg 

kell felelniük a prudenciális elôírásoknak, 

stabil pénzügyi mutatókkal kell rendelkez-

niük, és teljesíteniük kell a monetáris poli-

tikai mûveletek végzéséhez elôírt mûködési 

kritériumokat is.

2.  A monetáris politikai 
eszköztár jogi keretei

Az egységes monetáris politika elsôdleges 

céljának, az árstabilitás fenntartásának, 

illetôleg közbülsô céljainak megvalósítását 

a monetáris politikai eszköztár szolgálja. 

Ennek elemei a nyíltpiaci mûveletek, a jegy-

banki rendelkezésre állás, illetôleg a kötele-

zô tartalékképzés elôírása.

2.1.  Nyíltpiaci mûveletek

A nyíltpiaci mûveletek végzése során az EKB 

(a nemzeti bankok útján) különbözô pénz-

ügyi eszközök (elsôsorban az állampapírok) 

likvid másodpiacán kereskedik, a jegybank-

pénz-mennyiség (a likviditás növelése vagy 

szûkítése), illetve a kamatszint befolyásolá-

sa céljából. E mûveletek elônye elsôsorban 

az, hogy rugalmasak, gyorsan végrehajtha-
tók, a jegybank van kezdeményezô szerep-

ben, a mûveletek végrehajtása szabvány- 

vagy gyorstenderek, illetôleg bilaterális meg-

állapodások útján, a pénzpiaci szereplôk 

számára is jól ismert tranzakciótípusok for-

májában történik.

Az Eurórendszer nyíltpiaci mûveletei cél-

juk, gyakoriságuk és végrehajtási módjuk 

alapján négy csoportba oszthatók: elsôdle-

ges refinanszírozási mûveletek, hosszabb 

távú refinanszírozási mûveletek, finomhan-

golási mûveletek és strukturális mûveletek. 

(A mûveletek áttekintésére lásd a melléklet-

ben található táblázatot.)

A KBER Alapokmány 18. cikkének felha-

talmazása alapján az EKB és a nemzeti ban-

kok a mûveleteket végleges adásvételi ügy-

letek (outright transactions), nem végleges 

ügyletek (visszavásárlási megállapodások – 

repóügyletek –, hitelnyújtás megfelelô biz-
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tosíték mellett), deviza swap ügyletek, fix 

futamidejû betétek, továbbá hitelviszonyt 

megtestesítô EKB-értékpapírok kibocsátá-

sa formájában végzik.

2.1.1.  Végleges adásvételi ügyletek

Az ilyen, úgynevezett outright ügyletek 

során az Eurórendszer pénzügyi eszközöket 
vesz vagy ad el a piacon. A mûveletet tehát 

jegybanki oldalon kezdeményezik, de az nem 

jelent kötelezettséget a pénzpiaci szereplôk 

számára, az ügylet a piaci folyamatok függ-

vényében, kétoldalú megállapodások alapján 
születik. Kizárólag finomhangolási és struk-

turális mûveletek végzésére használják.

2.1.2. Nem végleges ügyletek

A nem végleges ügyletek a nyíltpiaci mûve-

letek legfontosabb formái, a likviditáste-

remtés elsôszámú eszközei. Két típusuk 

létezik, a visszavásárlási megállapodások 
(repóügyletek), illetôleg a megfelelô ügyleti 

biztosítékok mellett végzett hitelmûveletek.
A repóügylet tulajdonképpen két tranz-

akciót jelent, amit a felek együtt kezel-

nek. Elsô lépéseként az adott pénzügyi esz-

köz azonnali adásvétele történik, ugyanak-

kor a felek megállapodnak arról, hogy egy 

elôre meghatározott pillanatban a pénzügyi 

eszköz visszavásárlásra kerül. Az eladási és 

a visszavásárlási ár már az ügylet kezde-

tén megállapításra kerül. Az ügylet tartal-

mát tekintve lényegében egy fedezet mellett 
nyújtott hitel, a két meghatározott ár közöt-

ti különbözet pedig a „kölcsön” kamata, más 

néven repókamat.
A nem végleges ügyletek másik típusa 

a klasszikus hitelmûveletek köre, amelynek 

során megfelelô biztosítékok elhelyezése a 

hitelnyújtás elôfeltétele.

Tekintettel arra, hogy az Eurórendszer 

tevékenysége ( jelenleg) 12 országra ter-

jed ki, szükség volt annak meghatározásá-

ra, hogy a nyíltpiaci mûveletek – különösen a 

végleges és a nem végleges mûveletek – vég-

zése során milyen pénzügyi eszközök hasz-

nálhatók fel az ügylet tárgyaként, illetôleg 

az ügylet biztosítékaként. Ennek megha-

tározásával a jogosult piaci szereplôk min-

denütt egyenlô feltételek mellett juthatnak 

jegybanki finanszírozáshoz. Ugyanakkor a 

pénzügyi eszközök minôségével szemben 

támasztott követelmények az Eurórendszer 

védelmét is szolgálják az esetleges vesztesé-

gekkel szemben.

Az Eurórendszer az elfogadható pénz-
ügyi eszközöket két csoportba osztotta. Az 

elsôrendû eszközök közé azok tartoznak, 

amelyek megfelelnek az EKB által rögzí-

tett, az egész Eurórendszerre érvényes kri-

tériumrendszernek. A második kategóriába 
pedig azok, amelyek a nemzeti bankok által 

támasztott – és az EKB által jóváhagyott – 

feltételeknek felelnek meg. Ez a kategória 
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lehetôséget ad a jegybankoknak, hogy egyes 

sajátos nemzeti értékpapírokat is bevonja-

nak az elfogadható eszközök körébe.

2.1.3.  Deviza swap ügyletek

A deviza swap ügyletek (csereügyletek) 

során a felek (az Eurórendszer jegybank-

jai és a piaci szereplôk) euró és más deviza 
közötti csereügyleteket végeznek, azaz az 

egyik devizát a jelenben más devizára vált-

ják, majd egy elôre rögzített határidôre visz-

szacserélik. Az ügyletek kétoldalú megálla-
podások alapján köttetnek, és a finomhan-

golási mûveleteket szolgálják.

2.1.4.  Fix futamidejû betétek

Az Eurórendszer fix futamidejû betétek elhe-

lyezésére hívhatja fel a piaci szereplôket. 

A betétek a nemzeti bankoknál kerülnek 

elhelyezésre, és a futamidô alatt nem mond-

hatók fel. A betét feltételei tenderen vagy 
bilaterális megállapodás keretében kerülnek 

kialakításra. A betételhelyezés a finomhan-

golási mûveletek részeként a piaci likviditás-
felesleg lekötését szolgálja.

2.1.5.  Hitelviszonyt megtestesítô 
EKB-értékpapírok kibocsátása

A nyíltpiaci mûveletek részeként az Euró-

rendszer strukturális mûveletek végzésé-

re is jogosult, amennyiben a bankrendszer-

rel szembeni strukturális pozícióját kívánja 

kiigazítani. Az EKB hitelviszonyt megtestesí-

tô értékpapírjának kibocsátására szabvány-
tendereken kerül sor, egy évnél rövidebb 

futamidôre. A tendereket a nemzeti bankok 

hirdetik meg.

2.2.  Jegybanki rendelkezésre állás

Ebbe a körbe olyan jegybanki eszközök tar-

toznak, amelyek – ellentétben a nyíltpia-

ci mûveletekkel – nem a nemzeti bankok, 

hanem a piaci szereplôk kezdeményezésére 
vehetôk igénybe. Az Eurórendszer ennek két 

típusát ismeri: a marginális hitellehetôséget 

és a betéti lehetôséget. A marginális hitelle-
hetôség egynapos (overnight) hitel biztosí-

tását jelenti, amelyet az Eurórendszer (a 

jegybankok útján) megfelelô fedezet ellené-
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ben nyújt. A betéti lehetôség pedig egyna-

pos betét elhelyezését teszi lehetôvé a nem-

zeti bankoknál.

Ezek a jegybanki eszközök csak bizton-
sági szerepet töltenek be, kamatfeltételeik 

rosszabbak a piaci kamatszintnél, ezért a pia-

ci szereplôk csak kivételesen veszik igénybe.

2.3.  Kötelezô tartalék

A KBER Alapokmány 19. cikke felhatalmaz-

za az EKB-t, hogy a monetáris politikai célok 

megvalósítása érdekében kötelezô tartalék 

elhelyezését írja elô a hitelintézetek részé-

re. A tartalék elhelyezésére az Eurórendszer 

nemzeti bankjainál kerül sor.

A kötelezô tartalékolás során a hitelin-

tézetek kötelesek forrásaik egy meghatá-

rozott hányadát ( jelenleg 2 százalékát) a 

jegybankoknál vezetett számlára helyezni, 

és meghatározott ideig ott tartani. Az így 

elhelyezett állomány csökkenti a bankrend-

szer likviditását, és ez növeli a jegybankpénz 
iránti keresletet.

Az elhelyezett tartalék után az Eurórendszer 

kamatot fizet. A tartalékolási kötelezettség 

teljesítését a jegybankok ellenôrzik. A köte-

lezettség megsértése pénzügyi szankciót 
von maga után.

Ahogy a leírtakból látható, a monetáris 

politika hatékony mûködése érdekében az 

Eurórendszer – középpontban az EKB-val 

– rendkívül részletesen kidolgozott intézmé-

nyi és jogi háttérrel rendelkezik. Ennek ered-

ményességében a nemzeti bankok kulcssze-

repet töltenek be, mint az EKB „helyi képvi-

selôi” nap mint nap együttmûködnek a piaci 

szereplôkkel a monetáris politikai célok meg-

valósítása érdekében. A csatlakozó országok 

jegybankjainak mint az Eurórendszer jövôbe-

li tagjainak is fel kell készülniük arra, hogy 

néhány év múlva e rendszer részeként fog-

nak mûködni. A Magyar Nemzeti Bankban 

ez a munka már megkezdôdött, és a mone-

táris politikai eszköztár közelítése az Euró-

rendszer szabályaihoz a jövôben is elsôdle-

ges prioritás lesz.
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A Gazdasági és Monetáris Unió intézmé-

nyi és jogi kereteit az Európai Unióról szóló 

Szerzôdés (Maastrichti Szerzôdés, Az Euró-

pai Közösséget létrehozó Szerzôdés – a 

továbbiakban: EK-Szerzôdés – módosítása) 

fektette le 1992-ben. Az EK-Szerzôdésbe 

iktatott cikkek (105–124. cikk), illetôleg a 

hozzá csatolt, jogi szempontból vele teljesen 

egyenértékû jegyzôkönyv a Központi Ban-

kok Európai Rendszere és az Európai Köz-

ponti Bank Alapokmányáról egy teljesen új, 

történelmileg egyedülálló intézményi struk-

túra kereteit állította fel.

Ez az új struktúra – tekintettel a nemze-

ti banki feladatok specialitásaira – sajátosan 

illeszkedik a közösségi intézményrendszer 

elemeihez, és teljesen új típusú viszonyokat 
hozott létre a tagállamok és a nemzeti ban-

kok kapcsolatában is. A következôkben eze-

ket mutatjuk be.

1.  Az EKB a közösségi 
intézményrendszerben 

A közösségi intézmények felsorolását az EK-

Szerzôdés 7. cikke tartalmazza. Ebbe a kör-

be öt intézmény, az Európai Parlament, a 

Tanács, a Bizottság, a Bíróság és a Számve-

vôszék tartozik. Az Európai Központi Ban-

kot külön, a 8. cikkben említi az EK-Szerzô-

dés. Ez a megkülönböztetés is jelzi, hogy az 

EKB sajátos státusú intézménynek számít a 

közösségi intézményi struktúrában.

Az EKB-t mint intézményt elsôsorban a 

közösségi jog hatálya alá tartozó, független, 

speciális hatáskörrel rendelkezô szervezet-

ként lehet definiálni.

Az EKB monetáris politikai feladatát önál-
lóan, elsôdleges céljának, az árstabilitásnak 

megvalósítása érdekében látja el, tehát nem 

a Közösség vagy intézményei nevében vagy 

megbízásából jár el, hanem az EK-Szerzôdés-

ben ráruházott hatáskör alapján. Ez nem azt 

jelenti, hogy mûködése során nincs tekintet-

tel az általános közösségi célokra, de fel-

adatait nem az említett intézményeknek 

alárendelve végzi. Az EKB számára tehát 

az EK-Szerzôdés 105. cikk (1) bekezdésé-

ben megfogalmazott árstabilitás a legfonto-

sabb „vezérelv”, és emellett abban az eset-

ben támogatja a Közösség céljainak elérését, 

ha mindez az árstabilitás mint elsôdleges cél 

elérését nem veszélyezteti.

Az EKB-nak a közösségi intézményrend-

szerben való elhelyezésekor a monetáris poli-

tikán kívül még két közösségi politikát szük-

II.  Az Európai Központi Bank helye az 
európai intézményi struktúrában
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séges megemlíteni. Ezek: az EK-Szerzôdés 

111. cikke által szabályozott árfolyam-politi-
ka, amelyrôl a Tanács határoz az EKB-val az 

árstabilitás célkitûzésével összhangban álló 

konszenzus elérése céljából folytatott kon-

zultációt követôen; valamint a gazdaságpo-
litika, amely az EK-Szerzôdés 98. cikke sze-

rint a tagállamok hatáskörében maradt, de 

ezt közös érdekû  ügynek tekintik, és ösz-

szehangolják a Tanács ajánlásában meghatá-

rozott átfogó gazdaságpolitikai iránymutatá-

soknak megfelelôen. (Az árfolyam-politika 

az euróövezeten kívüli tagállamok esetében 

tagállami hatáskörben van, de szintén közös 

érdekû politikának számít)

Az EKB függetlenségét egyértelmû-

en deklarálja a 108. cikk, amely nemcsak 

az utasítások adását tiltja meg a közössé-

gi intézmények részérôl, hanem a befolyá-

solási törekvéseket is meg kívánja akadá-

lyozni. A függetlenség követelménye tehát 

alkotmányos szinten jelenik meg azzal, hogy 

mindezt maga az EK-Szerzôdés tartalmaz-

za, amelynek megváltoztatásához a tagálla-

mok egyhangú döntésére és a nemzeti par-

lamentek ratifikációjára lenne szükség. Ez a 

nagyon erôs jogi védelem a monetáris politi-

ka politikamentes irányításának lehetôségét 

hozza meg.

Az EKB, mint nemzeti keretek felett álló, 

szupranacionális szervezet természetesen 

jogi személyiséggel rendelkezik, így a maga 

nevében szerezhet jogokat, köthet szerzô-

déseket, részt vehet nemzetközi szerveze-

tek munkájában, perképes és perelhetô, és 

ennek részeként felel az általa esetleg oko-

zott károkért. Az Európai Bíróság jogható-

sága is kiterjed rá.

A KBER irányításának jogosítványai az 

EKB döntéshozó szerveit illetik meg. Ezek 

közül elsô helyen említendô a legfontosabb 

monetáris politikai döntésekért felelôs Kor-
mányzótanács, amelynek ülésén a Tanács 

elnöke és a Bizottság egy tagja részt vehet, 

de – az EKB függetlenségének szellemében 

– szavazati joggal nem rendelkezik. A Tanács 

elnöke megvitatásra irányuló indítványt ter-

jeszthet az EKB Kormányzótanácsa elé. Az 

EKB elnökét meghívják a Tanácsnak azok-

ra az üléseire, amelyeken a KBER céljaival 

és feladataival kapcsolatos ügyeket vitat-

nak meg.

Az EKB operatív irányításának, illetôleg 

a monetáris politikai döntések végrehajtá-

sának feladatát az Igazgatóság látja el. Az 

Igazgatóság tagjainak függetlenségét – mint 

arról a korábbiakban már részletesen szól-

tunk – a rájuk vonatkozó speciális kinevezé-

si szabályok, továbbá nyolc éves, nem meg-

újítható kinevezési idôtartamuk hivatott biz-

tosítani.

A harmadik számú vezetô testület az 

Általános Tanács, amely azonban inkább 

tanácsadói, véleményezési jogokkal rendel-



10 11

kezik. Tagjai az EKB elnöke, alelnöke és a 

tagállamok jegybankjainak elnökei.

Az EKB önálló mûködésének, továbbá 

a KBER eredményes irányításának legfon-

tosabb záloga az EKB jogalkotási hatáskö-
re. Az eurót bevezetô országok jegybank-

jai (tehát azok, amelyek a feladták az önálló 

monetáris politika alakításának jogát) köte-

lesek az EKB iránymutatásai és utasításai 

alapján eljárni. Ennek betartását az EKB 

ellenôrzi, és szükség esetén a jegybankokat 

szankcionálhatja, sôt eljárást indíthat ellenük 

az Európai Bíróság elôtt.

A jogalkotási hatáskör nemcsak a KBER-

en belül és a jegybankokra terjed ki. Az EKB 

rendeletei mindenkire, teljes egészükben 

kötelezôek és közvetlenül alkalmazandók, 

a határozatok pedig címzettjeik vonatko-

zásában kötelezô érvényûek. A rendeletek 

és a határozatok mint közösségi jogforrá-

sok elsôbbséget élveznek a nemzeti joggal 

szemben. Ezen túlmenôen az EKB jogosult 
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nem kötelezô érvényû ajánlások és vélemé-

nyek kiadására is.

A legfontosabb európai közösségi jog-

szabályokat a Tanács fogadja el. Korábban 

a Bizottság rendelkezett a Tanács jogalko-

tására irányuló kezdeményezés kizárólagos 

jogával. Az EKB – az Európai Unióról szóló 

Szerzôdés módosítása eredményeként – az 

EK-Szerzôdés 107. cikk (6) bekezdése és a 

111. cikk vonatkozásában kezdeményezheti a 

Tanács jogalkotását.

Az önállóság érdekében az EKB anyagi 
forrásait illetôen sem kötôdik a Közösség-

hez, mûködésének anyagi bázisát részvénye-

sei, a tagállamok nemzeti bankjai biztosít-

ják. Mindez a másik irányban is megvalósul: 

az EK-Szerzôdés egyértelmûen tiltja, hogy 

a Közösség finanszírozásában – akár hitel-

nyújtás formájában – az EKB részt vegyen, 

vagy bármilyen formában pénzügyi támoga-

tást biztosítson részére.

Az EKB függetlenségének ellensúlyát az 

elszámoltathatósága, beszámolási kötele-
zettsége, valamint a transzparencia és nyi-
tottság követelménye képezik. Az EKB a 

KBER tevékenységérôl, valamint az elôzô és 

a folyó év monetáris politikájáról szóló 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, ez utóbbi annak alapján álta-

lános vitát tarthat. Az EKB Igazgatóságának 

tagjait és elnökét az Európai Parlament fel-

kérésére vagy saját kezdeményezésükre a 

Parlament hatáskörrel rendelkezô bizottsá-

gai meghallgathatják. A Gazdasági és Mone-

táris Unió harmadik szakaszának kezdete óta 

az EKB elnöke legalább negyedévente beszá-

molt a Parlament megfelelô bizottságainak.

2.  Az EKB viszonya a 
tagállamokkal

Az EKB korábban tárgyalt függetlensége 

nemcsak a Közösséggel és intézményeivel 

szemben valósul meg, hanem kiterjed a tag-

államok kormányaira és minden más szervre 

is. Tehát a tagállamok ugyanúgy nem adhat-

nak utasításokat a számára, és tartózkod-

niuk kell attól is, hogy bármilyen formában 

befolyásolják az EKB döntéshozó szerveit 

vagy azok tagjait. Ugyanezt a függetlensé-

get kell a tagállamoknak saját jegybankjaik 

számára is biztosítani, kizárva ezzel a köz-

vetett befolyásolás lehetôségét is.

3.  Az EKB és a nemzeti 
bankok viszonya

A Maastrichti Szerzôdés megalkotásakor 

alapvetôen két lehetséges megoldás között 

választhattak a szerzôdés írói. Egyik alter-

natívaként egy egységes struktúra részeként 



12 13

az EKB létrehozása mellett a nemzeti ban-

kok teljes megszüntetése merült fel, a másik 

megoldásként pedig egy dualista struktúra, 

amelyben az EKB mellett a nemzeti bankok 

is tovább mûködnek. Végül ez utóbbi alter-

natíva gyôzedelmeskedett, amiben valószínû-

leg az is szerepet játszott, hogy a szerzôdés 

KBER-re vonatkozó részét a jegybanki kor-

mányzók bizottsága szövegezte.

Az EKB részvényesei tehát a nemzeti 

bankok lettek, de ez nem jelenti azt, hogy 

a gyakorlatban valódi tulajdonosi jogokat 

gyakorolhatnának felette. A KBER Alapok-

mánya szerint a nemzeti bankok a KBER 

integráns részei. Tekintettel arra, hogy a 

KBER irányítását az EKB döntéshozó tes-

tületei végzik, így egyértelmû, hogy való-
jában a nemzeti bankok vannak alárendelve 
az EKB-nak. Ez az alárendeltség elsôsorban 

az eurót bevezetô országok jegybankjaira 

(az Eurórendszer jegybankjaira) vonatkozik, 

amelyek kötelesek az EKB iránymutatásait 

és utasításait követni. Bár az Eurórendszer 

jegybanki kormányzói részt vesznek a Kor-

mányzótanács munkájában, azonban ott 

nem képviselhetnek nemzeti érdekeket, a 

döntések meghozatalánál az Eurórendszer 

érdekeit kell szem elôtt tartaniuk. Bár jelen-

leg még az országok nagysága, gazdasági 

ereje a szavazásoknál nem számít, az „egy 

ember egy szavazat” elv érvényesül, a koráb-

ban ismertetett új rotációs szavazási rend 

lép életbe, amint az euróövezet tagjainak a 

száma eléri a 15-öt.

Azok a tagállamok, amelyek monetáris 

politikai önállóságukat megtartották (Dánia, 

az Egyesült Királyság, Svédország, és a jövô 

évtôl az új tagállamok, így Magyarország 

is), speciális helyzetben vannak, jegybankja-

ik és az EKB között inkább egyfajta együtt-
mûködés, koordináció valósul meg, így nem 

vehetnek részt az Eurórendszert érintô 

döntések meghozatalában. Jegybanki kor-

mányzóik nem tagjai a Kormányzótanács-

nak, csak az Általános Tanács munkájában 

vesznek részt.

Az EKB és a nemzeti bankok viszonya 

azonban nem kizárólag alá-, fölérendelt-

ségi kapcsolatot jelent. A nemzeti bankok 

részt vesznek az EKB stratégiai döntéseinek 
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kialakításában és a szakmai kérdések meg-

vitatásában.

Ennek formája a KBER bizottsági rend-

szere, amely a jegybanki munka teljes spekt-

rumát felöleli. Jelenleg a következô KBER-
bizottságok mûködnek: Számviteli és 

Monetáris Jövedelem Bizottság (AMICO), 

Bankfelügyeleti Bizottság (BSC), Bankjegy 

Bizottság (BANCO), Költségvetési Bizott-

ság (BUCO), Kommunikációs Bizottság 

(ECCO), IT Bizottság (ITC), Belsô Könyv-

vizsgáló Bizottság (IAC), Nemzetközi Kap-

csolatok Bizottsága (IRC), Jogi Bizottság 

(LEGCO), Nyíltpiaci Mûveletek Bizottsága 

(MOC), Monetáris Politikai Bizottság (MPC), 

Fizetési és Elszámolási Rendszerek Bizott-

sága (PSSC), Statisztikai Bizottság (STC). 

A KBER-bizottságok többsége albizottságo-

kat és munkacsoportokat hozott létre.

A KBER-bizottságok tanácsadó testületek, 
tehát formális, az EKB-ra kötelezô döntése-

ket nem hoznak, de lehetôséget biztosítanak 

arra, hogy a jegybankok hallassák hangjukat 

az EKB döntéshozatali eljárásában.

3 EK-Szerzôdés 4. cikk (2)
4 A Közösség az EK-Szerzôdésben ráruházott hatáskörök és a számára kijelölt célkitûzések keretén belül járhat el. Azokon a terüle-

teken, amelyek nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe (tehát amikor egy kérdésben mind a Közösség, mind a tagállamok rendel-
keznek hatáskörrel), a szubszidiaritás elvének megfelelôen a Közösség csak akkor és annyiban járhat el, amennyiben a tervezett 
intézkedés célkitûzéseit a tagállamok nem tudják kielégítôen megvalósítani, és ezért a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatá-
sa miatt azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók. A Közösség intézkedései nem léphetik túl az EK-Szerzôdés célkitûzései-
nek eléréséhez szükséges mértéket

5 EK-Szerzôdés 107.5 cikk, Alapokmány 41. cikk
6 EK-Szerzôdés 107.6. cikk, Alapokmány 42. cikk
7 EK-Szerzôdés 105.4 cikk , Alapokmány 4. cikk
8 A Tanács a Bizottság javaslata alapján, az Európai Parlamenttel és az EKB-val folytatott konzultációt követôen, vagy az EKB aján-

lása alapján, az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal folytatott konzultációt követôen minôsített többséggel fogadja el a KBER 
Alapokmányának 4., 5.4., 19.2., 20., 28.1., 29.2., 30.4. és 34.3. cikkében említett rendelkezéseket

9 EK-Szerzôdés 48. cikk
10 EK-Szerzôdés 110. cikk (1), Alapokmány 34.1 cikk 
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Az Európai Központi Bank jogalkotási sze-

repének áttekintése elôtt érdemes megje-

gyezni, hogy a Központi Bankok Európai 

Rendszere nem tekinthetô olyan szövetsé-

gi rendszernek, amelyben az EKB és a tagál-

lami központi bankok konkuráló hatáskörei 

versenyeznek. Az Európai Közösséget létre-

hozó Szerzôdés a monetáris politikát egy-

értelmûen az Európai Közösség kizárólagos 

hatáskörébe utalja3, ezért nem érvényesül e 

területen a szubszidiaritás elve4. A közösségi 

jog a KBER-ben az EKB döntéshozó szervei, 

a Kormányzótanács és az Igazgatóság kezé-

ben centralizálta a döntéshozatalt.

1.  Az EKB 
részvétele az európai 

jogalkotásban

Az EK-Szerzôdés, a Központi Bankok Euró-

pai Rendszere és az Európai Központi Bank 

Alapokmánya felruházza az EKB-t az euró-

pai jogalkotásban való részvételre irányu-

ló jogosultsággal. Ez a jogosultság három 

területre bontható:

• Az EKB javaslattételi joggal rendelkezik a 

KBER Alapokmányának a módosítására5, 

valamint kiegészítô jogalkotásra6.

• Az EKB konzultációs joggal rendelkezik 

a közösségi jogalkotásban7. Konzultálni 

kell az EKB-val:

» a hatáskörébe tartozó valamennyi közös-

ségi jogi aktusra irányuló javaslattal kap-

csolatban;

» a nemzeti hatóságoknak az EKB hatás-

körébe tartozó jogszabály-tervezetekkel 

kapcsolatban, a Tanács által az EK-Szer-

zôdés 107. cikk (6) bekezdésében8 meg-

állapított eljárásnak megfelelôen meg-

határozott kereteken belül és feltételek 

mellett;

» az EKB a hatáskörébe tartozó területeken 

véleményt terjeszthet a megfelelô közös-

ségi intézmények vagy szervek vagy a 

nemzeti hatóságok elé;

» az EK-Szerzôdés monetáris területet érin-

tô intézményi módosításai esetében9.

• Az EKB feladatkörében jogszabályokat 

bocsáthat ki és egyéb jogi eszközöket 

alkalmazhat10.

Az utolsó pontban említett jogi instrumentu-

mokra összefoglalóan alkalmazható az „EKB-

jog” megjelölés. Az EK-Szerzôdés, a KBER/

EKB Alapokmány, a Tanács által elfogadott 

másodlagos jog és az EKB-jog jelenti együtt 

a KBER-re vonatkozó joganyagot. 

III.  Az Európai Központi Bank részvétele 
az európai jogalkotásban
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Az EKB jogi eszközei két csoportot alkotnak: 

az egyik a „külsô hatállyal” rendelkezô esz-

közök köre, a második pedig a KBER egyes 

szereplôire, az EKB-ra, illetve a nemzeti köz-

ponti bankok tevékenységére vonatkozó „bel-

sô hatállyal” rendelkezô eszközök köre.

2.  EKB jogi aktusok

A KBER-re bízott feladatok teljesítése érde-

kében az EKB az EK-Szerzôdés rendelkezé-

seinek megfelelôen és a KBER Alapokmányá-

ban megállapított feltételek mellett

• rendeleteket alkot a KBER Alapokmá-

nyában meghatározott feladatok végre-

hajtásához szükséges mértékben, vala-

mint a Tanács az EK-Szerzôdés 107. cikk 

(6) bekezdésében említett jogi aktusaiban 

megállapítandó esetekben;

• meghozza az EK-Szerzôdés és a KBER 

Alapokmánya értelmében a KBER-re ruhá-

zott feladatok végrehajtásához szükséges 

határozatokat;

• ajánlásokat tesz és véleményeket ad.

Az itt felsorolt eszközök az úgynevezett 

külsô hatállyal rendelkezô eszközök, ame-

lyek tehát a KBER-t alkotó alanyokon kívül 

(EKB, nemzeti központi bankok) mindazon 

jogalanyokra is vonatkoznak, amelyeket a 

KBER alapvetô feladatai érintenek.

2.1.  Az EKB-rendelet

A rendelet általános hatállyal bír. Egészében 

kötelezô és közvetlenül alkalmazandó vala-

mennyi EU-tagállamban, külön nemzeti jog-

alkotás nélkül válik valamennyi tagállam jog-

rendszerének részévé. Megjegyezzük azon-

ban, hogy az EKB-rendelet az EK-Szerzôdés 

alapján derogációval rendelkezô tagállamok 

számára nem állapít meg sem kötelezettsé-

get, sem jogosultságot.

A rendelet általános hatálya a címzettek 

körének (közösségi intézmények, tagálla-

mok, természetes és jogi személyek) abszt-

rakt meghatározását jelöli. A rendeletnek ez 

a vonása leginkább a határozattól különböz-

teti meg, amely konkrét, csupán korlátozott 

számú, meghatározott címzettnek szól.

A rendelet egészében kötelezô jellege 

arra utal, hogy a tagállamoknak a végrehaj-

tás során ki kell zárniuk részleges, szelektív 

módon történô alkalmazását.

11 A nem megfelelô indokolás az aktus megsemmisítéséhez vezethet.
12 Az Európai Unió hivatalos nyelveinek száma megegyezik a tagállamok hivatalos nyelveinek számával, tehát a jelenleg 15 tagú EU-nak 

12 hivatalos nyelve van: dán, holland, angol, francia, német, görög, ír, olasz, portugál, spanyol, svéd, finn. Ezek közül azonban az ír 
speciális státussal bír, mert a gyakorlatban nem használják, így a közösségi jogot tartalmazó hivatalos közlöny, az Európai Közössé-
gek Hivatalos Lapja 11 nyelven jelenik meg. Magyarország csatlakozását követôen a magyar nyelv is az EU hivatalos nyelve lesz.

13 EKB ügyrend 17. cikke, OJ 1999 No L 125/34



16 17

A közvetlen alkalmazhatóság lényege az, 

hogy a közösségi jog valamely elôírása a tag-

állam jogrendszerének közbejötte nélkül érvé-

nyesül, vagyis a tagállamban történô alkal-

mazáshoz nincs szükség belsô jogi aktusra, 

sôt ilyen belsô jogi aktus meghozatala tilos. 

A rendeletekkel egyezô tartalmú tagállami 

jogszabályok elfogadására tehát sem szük-

ség, sem pedig lehetôség nincsen. A közös-

ségi jog megsértését valósítja meg azonban 

a rendelettel ellentétes nemzeti szabályozás 

hatályban tartása, függetlenül attól, hogy a 

rendelet közvetlenül hatályos, és elsôdleges-

séget élvez a tagállami jogszabállyal szem-

ben. Egyes rendeletek felhívhatják a tag-

államokat végrehajtási típusú, a rendelet 

alkalmazásához szükséges – azt tartalmi-

lag kiegészítô – jogszabályok megalkotásá-

ra (ebben az esetben a rendelet és a tagálla-

mi jogszabály ahhoz hasonló viszonyban áll-

nak, mint a nemzeti jogrendszerben valamely 

törvény és végrehajtási rendelete).

Az EKB jogilag kötelezô aktusai kapcsán 

formai követelmény, hogy a kibocsátó szerv-

nek indokolnia kell, miért kerül sor az aktus 

meghozatalára11. Ez egyrészt a jogalap meg-

nevezését, másrészt azoknak a megfontolá-

soknak a feltárását jelenti, amelyek a kibo-

csátáshoz vezettek. Ahhoz, hogy harmadik 

személyekre kötelezô legyen, közzé kell ten-

ni az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában 

az EU valamennyi hivatalos nyelvén12. Hatály-

balépésének napja, amennyiben azt saját 

maga nem jelöli meg, a megjelenést követô 

huszadik nap.

Az EKB ügyrendje alapján13 az EKB-ren-

deleteket fôszabály szerint a Kormányzóta-
nács fogadja el, és az EKB nevében az elnök 
írja alá. A Kormányzótanács jogalkotási 

hatáskörét átruházhatja az Igazgatóságra. 

Az ilyen hatáskör-átruházás esetében azon-

ban meg kell jelölnie a hatáskör-átruházás 

területét és korlátait.

2.2.  Az EKB-határozat

A határozat egészében kötelezô a címzettje-
ire. A határozat címzettje lehet az eurózóna 

bármely természetes és jogi személye, vala-

mint az eurózóna tagállamai. 
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Az EKB dönthet úgy, hogy a határoza-

tot megjelenteti az EK Hivatalos Lapjában, 

ebben az esetben valamennyi hivatalos nyel-

ven közzéteszik.

A határozatot a Kormányzótanács vagy 

az Igazgatóság jogosult kibocsátani saját 

hatáskörében eljárva. A határozatot indo-
kolással kell ellátni. Határozat elfogadásá-

ra kerül sor például, ha az EKB statisztikai 

adatszolgáltatást ír elô egy vállalkozás szá-

mára, vagy amikor a kötelezô tartalékolás 

alól mentesítést ad egy intézménynek, illet-

ve amikor bírságot szab ki egy intézményre 

a kötelezô tartalék elôírások vagy a statisz-

tikai adatszolgáltatási kötelezettség meg-

sértése miatt.

Ugyanakkor a határozat egyedi jellege 

elhalványulhat azokban az esetekben, ami-

kor a címzett a tagállamok, illetve a ter-

mészetes és jogi személyek meghatározott 

köre, a határozat ekkor normatívvá válhat. 

Az ilyen határozatokat a szakirodalom ati-
pikus határozatoknak nevezi (vagy úgyneve-

zett Beschlüsse), ezek valahol az EKB-ren-

deletek és az egyedi címzettel rendelkezô 

határozatok között helyezkednek el. A nor-

matív jelleg teszi hasonlatossá a rendelethez, 

ami pedig megkülönbözteti tôle az az, hogy 

nem automatikusan érvényesül, szükség van 

megfelelô jogi eszközökre, hogy a gyakor-

latban érvényesüljön. Ilyen atipikus határo-

zatokra példa:

• az Európai Központi Bank EKB/2001/7 

határozata az euróbankjegyek címleteirôl, 

specifikációjáról és reprodukálásáról, 

valamint a bankjegyek cseréjérôl és bevo-

násáról, amelynek keretében a Kormány-

zótanács döntött arról, hogy az euróbank-

jegyeket hét címletben bocsátják ki (5–

500 eurós bankjegy);

• az Európai Központi Bank EKB/1998/12 

határozata az EKB dokumentációjához és 

irattárához való nyilvános hozzáférésrôl, 

amelyben megállapították azt az eljárást, 

amely a magánszemélyeknek az EKB igaz-

gatási dokumentumaihoz történô hozzá-

férésére vonatkozik.

Mindkét határozat (Beschlüsse) hatását 

tekintve hasonló a rendelethez, azonban 

egyik sem keletkeztet közvetlenül és automa-

tikusan jogokat és kötelezettségeket magán-

személyek részére.

2.3.  Az EKB-ajánlás

Az ajánlások és a vélemények nem kötelezô-
ek, ezek alkotják az úgynevezett „puha EKB-

14 Az EU teljes joganyagát nevezik acquis communautaire-nek. Az acquis normákból és joggyakorlatból áll, magában foglal minden 
olyan jogszabályt, alapelvet, egyezményt, nyilatkozatot, határozatot, véleményt, célkitûzést és gyakorlatot (beleértve az Európai 
Bíróság gyakorlatát), amely a Közösségre vonatkozik, függetlenül attól, hogy jogilag kötelezô-e vagy sem.

15 A Tanács 98/415 EK határozata



18 19

jogot”. Bár hatályukat tekintve nem kötele-

zô közösségi jogi aktusok, a nemzeti bíró-

ságoknak, ha a közösségi joggal kapcsolatos 

ügyekben járnak el, ha nem is normaként 

kell alkalmazniuk, de figyelembe kell venni-

ük ezeket. Tartalmukat az Európai Bíróság 

is figyelembe veszi ítéleteinél. Az acquis com-

munautaire14-ben a kötelezô és a nem köte-

lezô normák összekapcsolása annak elisme-

rését jelenti, hogy a jogfejlôdésben bizonyos 

jogszabályok elôbb kötelezô erô nélküli nyi-

latkozatok, ajánlások formájában jelennek 

meg, és csak a késôbbiekben válnak jogilag 

kötelezôvé. A Kormányzótanács és az Igaz-
gatóság egyaránt bocsáthat ki ajánlást és 

véleményt saját hatáskörében eljárva. 

Két típusú EKB-ajánlás létezik. Az egyik 

típusú ajánlással az EKB közösségi jogal-
kotási eljárást kezdeményezhet, amelynek 

közösségi kiegészítô jogalkotás, illetve az 

EK-Szerzôdés módosítása lehet az eredmé-

nye. A másik típusú ajánlással az EKB vala-

milyen cselekvésre, eljárásra (nem feltétle-

nül jogi, jogalkotási) tesz indítványt. Az ilyen 

ajánlás címzettje lehet jogi személy, termé-

szetes személy, az Európai Unió valamely 

intézménye vagy tagállama. A második típu-

sú ajánlásra példa:

• az Európai Központi Bank EKB/1998/

7 ajánlása az euróbankjegyek és érmék 

jogi védelmének megerôsítésére irányuló 

egyes intézkedések elfogadásáról, ennek 

címzettje a Tanács, az Európai Parlament, 

a Bizottság és a tagállamok;

• az Európai Központi Bank EKB/1998/

NP21 statisztikai tárgyú ajánlása, amely-

nek a címzettje a Belga-Luxemburgi Valu-

ta Intézet, Írország Központi Statiszti-

kai Hivatala és az Olasz Valuta Hivatal 

(Ufficio Italiano dei Cambi).

2.4.  Az EKB-vélemény

Az EKB véleményt bocsát ki minden alka-

lommal, amikor valamely közösségi intéz-

mény vagy tagállam konzultációt folytat az 

EKB-val az EK-Szerzôdés, illetve az Alap-

okmány módosítása tárgyában. Ezenkívül 

az EKB a hatáskörébe tartozó területeken 

saját elhatározásából véleményt terjeszt-

het a megfelelô közösségi intézmények vagy 

szervek vagy a nemzeti hatóságok elé.

Az EKB-val konzultációt folytató nem-
zeti hatóság köteles bevárni az EKB-véle-

ményt, és tartalmát figyelembe venni, mie-

lôtt meghozza végleges határozatát. Az 

EKB általában 1 hónap alatt folytatja le a 

konzultációs eljárást, Magyarország csatla-

kozását követôen a jogalkotásban részt vevô 

magyar hatóságoknak a jogszabály-elôkészí-

tés során erre tekintettel kell lenniük. Az 

Európai Bíróság esetjoga szerint a közös-

ségi jog által a nemzeti jogalkotással szem-

ben támasztott követelmények15 megsértése 

esetén az adott nemzeti jog nem alkalmaz-
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ható16. Ez a körülmény a véleményt nem köte-

lezô jellege ellenére jelentôs eszközzé teszi.

Az EKB határozhat úgy, hogy nyilvános-

ságra hozza határozatait, ajánlásait és véle-

ményeit. Az Európai Bíróság felülvizsgálhat-

ja és értelmezheti az EKB aktusait.

2.5.  Az „EKB-irányelv” 

Az EK-Szerzôdésnek a közösségi intézmé-

nyek és az EKB részére rendelkezésre álló 

jogi eszközöket felsoroló 110. és 249. cik-

két összevetve kitûnik, hogy az EKB-felso-

rolásból hiányzik az irányelv (EKB-rende-

let, EKB-határozat, EKB-ajánlás, EKB-véle-

mény vö. az Európai Parlament és a Tanács 

együttes, valamint a Tanács, illetve a Bizott-

ság rendelete, irányelve, határozata, ajánlá-

sa vagy véleménye).

Az irányelv az elérendô célokat illetôen 
minden címzett tagállamra kötelezô, azon-

ban a forma és az eszközök megválasztá-
sát a nemzeti hatóságokra hagyja. Az irány-

elv a kétszintû jogalkotás megfelelô eszköze, 
mind közösségi, mind tagállami szinten jog-

alkotási hatáskört feltételez.

Mindezek alapján érthetô, hogy az EK-Szer-

zôdés 110. cikkébôl és a KBER/EKB Alap-

okmány 34.1 cikkébôl miért „hiányzik” az 

irányelv. Ahogy azt korábban említettük a 

KBER keretében csak egy döntési szint van, 
és ez az EKB szintje. Az EKB hatásköre kizá-
rólagos hatáskört jelent, ebben a körben a 

tagállamok kifejezetten és visszavonhatat-

lanul átruházták hatáskörüket a közösségi 

szintre. A közösségi jog egyéb olyan terüle-

tén, amely a közösség kizárólagos hatáskö-

rébe tartozik, mint például a közös agrárpo-

litika, a rendeletekkel történô szabályozás a 

jellemzô, szemben az irányelvekkel történô 

kétszintû szabályozással.

Egyetlen olyan terület említhetô, ahol az 

irányelvvel történô szabályozás elképzelhetô 

lehet: az EKB kizárólagos hatáskörébe tar-

tozik devizamûveletek végzése és a tagálla-

mok hivatalos devizatartalékainak tartása és 

kezelése, ez azonban nem érinti a devizában 

tartott technikai egyenlegek tagállamok kor-

mányai által történô tartását és kezelését. 

A devizatartalékot megtestesítô eszközök 

EKB-nak történô átadását követôen a nem-

16 C-194/94 CIA Security International SA v Signalson and Securitel [1996] ECR I-2201, 54 bekezdés
17 KBER/EKB Alapokmány 31.2 és 31.3 cikke
18 A hivatalos magyar fordítás szerint:

irányelv: directive (angol), directive (francia), Richtlinie (német)
iránymutatás: guideline (angol), orientation (francia), Leitlinie (német)

19 A közösségi jog a nemzeti joggal (annak bármilyen szintû, korábbi vagy késôbbi jogszabályával) szemben elsôbbséget élvez, a 
nemzeti jog nem akadályozhatja a közösségi jog érvényesülését, alkalmazását.
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zeti központi bankoknál maradó devizatarta-

lékokkal végzendô valamennyi egyéb mûve-

lethez, továbbá a tagállamoknak a devizában 

tartott technikai egyenlegeikhez kapcsolódó 

mûveleteihez meg kell szerezni az EKB jóvá-

hagyását annak érdekében, hogy biztosít-

sák a Közösség árfolyam- és monetáris poli-

tikájával való összhangot. A Kormányzóta-

nács a tagállamoknak címzett kivételes jogi 

aktust bocsát ki az ilyen mûveletek lebonyo-

lítása céljából17. Az ilyen kivételes jogi aktus 

természetébôl adódóan tekinthetô az „EKB-

irányelv” kivételes példájának, amit a KBER/

EKB Alapokmány német nyelvû verziója által 

használt Richtlinie (irányelv)18 megjelölés is 

megerôsít.

3.  Egyéb EKB jogi eszközök

Az EKB-jog belsô hatállyal (KBER relevanciá-

val) rendelkezô eszközei az iránymutatás, az 

utasítás és a belsô határozat. Az eurórend-

szert alkotó szereplôk az EKB és az eurózó-

na-tagállamok nemzeti központi bankjai füg-

getlen jogalanyok, ezt a struktúrát alapul 

véve az EKB-nak rendelkeznie kell a megfele-

lô jogi eszközökkel, hogy biztosítani tudja az 

eurórendszer hatékony és egységes mûkö-

dését az EK-Szerzôdésben meghatározott 

elsôdleges célkitûzés elérése – az árstabili-

tás fenntartása – érdekében. A nemzeti köz-

ponti bankok a KBER szerves részét képezik, 

és az EKB iránymutatásainak és utasításai-

nak megfelelôen tevékenykednek. 

Az iránymutatás és az utasítás speciális 
kötelezô jogi eszközök, amelyek létrehozá-

sára az eurórendszer különleges struktúrá-

ja miatt volt szükség. Formális jogi eszkö-

zöknek tekintendôk, céljuk a KBER-re bízott 

alapvetô feladatok belsô hatáskörmegosz-

tásnak megfelelô teljesítésének biztosítá-

sa. Tekintettel arra, hogy a közösségi jog 

részét képezik, ezért ezekre az eszközökre 

is vonatkozik a közösségi jog szupremáciá-

jának elve19, az iránymutatással és az utasí-

tással ellentétes nemzeti jogszabály alkalma-

zásától az eljáró nemzeti bíróságnak el kell 

tekintenie, azt nem alkalmazhatja. 

Természetesen az EKB-jog külsô hatály-

lyal rendelkezô eszközei szintén vonatkoz-

nak a KBER-t alkotó EKB-ra és a nemzeti 

központi bankokra is.
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3.1.  Az EKB-iránymutatás

Fôszabály szerint a Kormányzótanács fogad-
ja el az iránymutatást20, amelynek két lehet-

séges címzettje van:

• az Igazgatóság a monetáris politikát a Kor-

mányzótanács által hozott iránymutatá-

sok és határozatok alapján hajtja végre;

• a nemzeti központi bankok az EKB irány-

mutatásainak és utasításainak megfelelô-

en tevékenykednek, a Kormányzótanács 

megteszi az EKB iránymutatásai és utasí-

tásai betartásának biztosításához szük-

séges lépéseket, és ehhez megkövetelhe-

ti a szükséges információk rendelkezésé-

re bocsátását.

Az iránymutatás nem tekinthetô az úgyneve-

zett puha jog részének, jogilag kötelezô esz-

köz. Ezt támasztja alá egyrészt a KBER/EKB 

Alapokmány azon rendelkezése, amely sze-

rint az Igazgatóság és a nemzeti központi 

bankok az iránymutatásoknak megfelelôen 

kötelesek tevékenységüket folytatni. Ugyan-

csak a kötelezô jelleget igazolja, hogy az 

EKB elôdjének tekintett Európai Monetá-

ris Intézet (EMI) Alapokmánya kifejezetten 

úgy rendelkezett, hogy az EMI-iránymuta-

tás nem kötelezô. A KBER/EKB Alapokmány 

ilyen rendelkezést nem tartalmaz, ebbôl arra 

lehet következtetni, hogy az EKB iránymuta-

tás kötelezô jogi eszköz. Az EKB ügyrendje a 

Kormányzótanács jogalkotási hatáskörérôl 

beszél az iránymutatás kapcsán, ami szin-

tén a kötelezô jelleget erôsíti.

A Kormányzótanács egyes esetekben 

átruházhatja az Igazgatóságra az iránymu-

tatás kibocsátásának jogát, ilyenkor meg 

kell jelölnie a hatáskör-átruházás körét és 

korlátait. A kibocsátónak indokolnia kell, 

miért kerül sor az iránymutatás meghoza-

talára. A nemzeti központi bankokat érte-

síteni kell az iránymutatásról. Amennyiben 

az iránymutatás Hivatalos Lapban történô 

megjelenése mellett dönt a Kormányzóta-

nács, a Közösség valamennyi hivatalos nyel-

vén meg kell jelentetni. Ezt abban az eset-

ben teszi, ha úgy ítéli meg, hogy ez az alap-

vetôen belsô hatállyal rendelkezô jogi eszköz 

a KBER-en kívüli alanyokat is érint, mint pél-

dául 

• az euróbankjegyekre vonatkozó rendelke-

zésekrôl szóló EKB/1999/3 iránymutatás 

vagy 

• a fizetési-mérleg-statisztika, a nemzet-

közi tartalékok és a nemzetközi befek-

tetési pozíció terén az Európai Közpon-

ti Bank által meghatározott statisztikai 

adatszolgáltatási kötelezettségrôl szóló 

EKB/2000/4 irányelv esetében történt.

20 Az EKB ügyrendjének 17.2 cikke
21 EK-Szerzôdés 99.2 cikk
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Az EKB-iránymutatás egyértelmûen elkülö-

nül a tagállamok gazdaságpolitikájának ösz-

szehangolására hivatott úgynevezett „átfogó 
gazdaságpolitikai iránymutatásoktól”, ame-

lyekrôl a Tanács ajánlást fogad el21. Az EKB-

iránymutatás és az ilyen átfogó iránymutatás 

közötti különbség rávilágít a Gazdasági Unió 

(a tagállamok gazdaságpolitikájának csupán 

összehangolása, koordinálása) és a Monetá-

ris Unió (a monetáris politikára vonatkozó 

hatáskör végleges átruházása) eltérô mérté-

kû integrációjának különbözôségére.

Az EKB-iránymutatás általános keretsza-
bályokat, fôbb elôírásokat állapít meg, ame-

lyek az Igazgatóság és a nemzeti központi 

bankok végrehajtását igénylik. Ebbôl a szem-

pontból hasonlatos az EK-irányelvhez, ame-

lyet a Közösség intézményei fogadnak el, és 

az elérendô célok tekintetében minden cím-

zett tagállamra kötelezô, azonban a forma 

és az eszközök megválasztását a nemzeti 

hatóságokra hagyja. 

Azonban két lényeges különbséget kell 

megemlíteni az EK-irányelv és az EKB-irány-

mutatás között. Formális szempontból jelent 

különbséget, hogy az EK-irányelvek címzet-

tei a tagállamok, az EKB-iránymutatás cím-

zettei pedig az Igazgatóság vagy a nemzeti 

központi bankok. További különbség, hogy 

az EK-irányelv a kétszintû jogalkotás tipi-

kus eszköze azokon a területeken, ahol mind 

a közösségi intézmények, mind a tagálla-

mok rendelkeznek jogalkotási hatáskörrel. 

A KBER keretében viszont minden döntés-

hozatali és jogalkotási hatáskört átruháztak 

a tagállamok az EKB döntéshozó szerveire, 

a Kormányzótanácsra és az Igazgatóságra. 

Ebbôl következôen a nemzeti központi ban-

koknak címzett EKB-iránymutatás nem igé-

nyelhet nemzeti jogalkotást, csupán az irány-

mutatás végrehajtásáról lehet szó, adott 

esetben adminisztratív intézkedéssel, rendel-

kezéssel vagy az Igazgatóság, illetve a nem-

zeti központi bankok szerzôdéskötésével. Az 

iránymutatás decentralizált végrehajtásának 

konkrét formája – szabályozás vagy szerzô-

déskötés – az adott nemzeti központi bank-

ra vonatkozó jogszabályoktól függ. 

3.2.  Az EKB-utasítás

Az iránymutatás általános jellegével szem-

ben az EKB-utasítás részletesen szabályoz-

za a címzett tevékenységét. 

Csak az Igazgatóság bocsát ki utasítá-

sokat, amelynek címzettje mindig egy vagy 
több nemzeti központi bank. Az Igazgató-

ság az ügyvitel, illetve a monetáris politika 

végrehajtása során bocsát ki utasításokat. 

Az Igazgatóság utasítási jogának mélysége 

függ a jogszabályi környezettôl: minél részle-

tesebben határozza meg a Kormányzótanács 

a nemzeti központi bankok kötelezettségeit 

iránymutatásában, az Igazgatóságnak annál 

kevésbé kell azt részleteznie utasításokkal.
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A KBER/EKB Alapokmány 14.3 cikke, amely 

elôírja a nemzeti központi bankok számá-

ra, hogy az utasításoknak megfelelôen tevé-

kenykedjenek, biztosítja az utasítás kötele-

zô jellegét.

3.3.  Az EKB belsô határozata

Az iránymutatás és az utasítás mellett az 

EKB belsô határozatokat hozhat, amelyek-

kel az Eurórendszer szervezeti és igazga-

tási természetû kérdéseit szabályozhatja. 

Nincs kifejezett címzettje, de a belsô határo-

zat kötelezô az Eurórendszerre. Ilyen belsô 

határozat például:

• az Európai Központi Bank 1998/2/EKB 

határozata az EKB alaptôkéjének befize-

téséhez szükséges intézkedések megha-

tározásáról;

• az Európai Központi Bank 1998/14/EKB ha-

tározata az EKB alaptôkéjének a nem tag 

nemzeti jegybankok általi befizetéséhez 

szükséges intézkedések meghozataláról.

4.  Az EKB-jog külsô, illetve 
belsô hatállyal rendelkezô 

eszközei közötti különbség

Az EKB-jog úgynevezett belsô hatállyal (Euró-

rendszeren belüli relevanciával) rendelkezô 

eszközei, az iránymutatás és az utasítás 

nem tekinthetôk pusztán az Eurórendszer 

belsô szervezeti szabályainak. Mivel azáltal, 

hogy meghatározzák a követendô magatar-

tási-eljárási szabályokat, amelyektôl az EKB 

és a nemzeti központi bankok megfelelô 

indokolás nélkül nem térhetnek el (biztosíta-

ni kell az egyenlô elbánás elvének érvényesü-

lését), ezek az eszközök a szervezeten kívü-

li alanyokat is érinthetnek. Emellett az Euró-

pai Bíróság általában készséges a kötelezô 

közösségi jogi aktusok közvetlen hatályá-

nak elismerésében. A közvetlen hatály elve 

alapján az Európai Bíróság szerint, függet-

lenül attól, hogy egyes közösségi jogi inst-

rumentumok címzettei nem magánszemé-

lyek, azok mégis hivatkozhatnak a nemze-

ti bíróságok elôtt ezek rendelkezéseire, ha 

az érintett közösségi jogi aktus megfelel az 

Európai Bíróság által megállapított négy fel-

tételbôl álló követelményrendszerének (az 

érintett norma kellôképpen egyértelmû és 

pontos, érvényesülése nem függ feltételtôl, 

hatályosulása nem függ sem közösségi 

intézmények, sem tagállamok további intéz-

kedéseitôl, ezek számára nem enged mérle-

gelési lehetôséget, választást vagy döntési 

jogot). Függetlenül attól, hogy az iránymu-

tatás címzettjei az Igazgatóság és a nem-

zeti központi bankok, az utasításé pedig a 

nemzeti központi bankok, tehát a KBER-t 

22 A Tanács 1958/1/EGK rendelete, az EK-Szerzôdés 21. cikk harmadik bekezdése, 314. cikk és 7. cikk
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alkotó alanyok számára kötelezôk, az érin-

tett természetes és jogi személyek a közvet-

len hatály érvényesülése esetén hivatkozhat-

nak ezekre az EKB jogi eszközökre a nem-

zeti bíróságok elôtt. A gyakorlatban például 

akkor merülhet fel ilyen eset, ha egy nemze-

ti központi bank nem megfelelôen hajt végre 

egy EKB-iránymutatást vagy EKB-utasítást 

egy hitelintézettel kötött szerzôdésben.

Felmerül a kérdés, hogy érdemes-e különb-

séget tenni az EKB-jog külsô, illetve belsô 

hatállyal rendelkezô eszközei között, hiszen 

a külsô hatályú, az Eurórendszeren kívüli ala-

nyokra irányuló eszközök a KBER-t alkotó jogi 

személyekre is kötelezôk, és a belsô hatály-

lyal rendelkezô eszközöknek is lehet ez Euró-

rendszeren kívüli alanyokat érintô hatása.

Két alapvetô különbség indokolja az EK-

Szerzôdés 110.1 cikke és a KBER/EKB Alap-

okmány 34.1 cikke által szabályozott jogi 

aktusok, valamint az EKB-iránymutatás és 

utasítás közötti különbségtételt. Az egyik 

különbség az, hogy az EK-Szerzôdés 110.2 

cikke és a KBER/EKB Alapokmány 34.2 cik-

ke alapján csak az EKB-rendeletre és az EKB-

határozatra vonatkoznak az EK-Szerzôdés 

253–256. cikkeiben megállapított eljárási 

követelmények:

• indoklást kell tartalmazniuk, és utalni-

uk kell minden olyan javaslatra vagy véle-

ményre, amelyet e szerzôdés értelmében 

be kell szerezni;

• a 251. cikkben megállapított eljárásnak 

megfelelôen elfogadott rendeleteket és 

határozatokat közzéteszik az Európai 

Közösségek Hivatalos Lapjában;

• a bennük megjelölt napon vagy ennek hiá-

nyában a közzétételüket követô huszadik 

napon lépnek hatályba;

• a határozatokról értesíteni kell a cím-

zettjeiket, és azok az értesítéssel lépnek 

hatályba;

• az unió bármely polgára és bármely ter-

mészetes vagy jogi személy, aki/amely egy 

tagállamban lakik, vagy ott van bejegy-

zett irodája, jogosult hozzáférni az EKB 

dokumentumaihoz;

• az EKB olyan határozatai, amelyek vagyo-

ni kötelezettséget rónak a jogalanyokra 

az államok kivételével, végrehajthatók.

Az iránymutatás és az utasítás tehát olyan 

eszköz, amely a KBER keretein belül a bizal-

mas, titkos feladat-végrehajtás lehetôségét 

biztosítja, ha a KBER-feladatok ezt igénylik. 

Ezenkívül az iránymutatásra és az utasítás-

ra nem vonatkoznak a közösségi jogra irány-

adó nyelvi követelmények22, ezért elképzelhe-

tô, hogy csak angol nyelvû hivatalos változa-

ta létezik, és az EKB monetáris politikájának 

gyors és hatékony végrehajtása érdekében 

csak angol nyelven értesítik a nemzeti köz-

ponti bankokat.

A második különbség az EK-Szerzôdés 

110.1 cikke és a KBER/EKB Alapokmány 
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34.1 cikke által szabályozott jogi aktusok, 

valamint az EKB-iránymutatás és utasítás 

között, hogy az EKB csak a rendelet-alko-

tási és a határozat-kibocsátási jogával élve 

képes magánszemélyekre kötelezettséget 

megállapítani. Az EKB-iránymutatás és uta-

sítás kizárólag a KBER-t alkotó alanyokra 

vonatkozóan állapíthat meg kötelezettséget.

5.  Az EKB-jog végrehajtása

Jóllehet az EKB-jog megalkotása és ezáltal 

a monetáris politika meghatározása az EKB 

döntéshozó szerveinek kezében centralizált, a 

nemzeti központi bankokra háruló monetáris 

politika végrehajtása azonban egyáltalán nem 

tekinthetô másodlagosnak. Az EKB-jog vég-

rehajtása az a pont, ahol az EKB-jog hatással 

van a hitelintézetekre, az értékpapír-kereske-

dôkre és a pénzügyi piac más szereplôire.

6.  A közvetlen és a közvetett 
végrehajtás lehetôsége

A KBER/EKB Alapokmány 9.2 cikke szerint 

a KBER-re ruházott feladatok végrehajtásá-

nak két lehetséges módja van: az EKB vagy 

saját tevékenysége keretében, vagy a nem-

zeti központi bankokon keresztül hajtja vég-

re feladatait. Az Alapokmány egyértelmûen 

az EKB diszkrecionális jogkörébe utalja a 

közvetlen, illetve a nemzeti központi banko-

kon keresztüli közvetett végrehajtás közötti 

választást. A közvetlen és a közvetett vég-

rehajtás arányának megoszlása tehát nem 

általános elvek, vagy elôfeltételek alap-

ján dôl el, hanem minden egyes esetben az 

EKB jogkörébe tartozik ennek megállapítá-

sa. Ez következik abból, hogy a tagállamok a 

monetáris politika meghatározására és vég-

rehajtására vonatkozó hatáskört teljesen, 

véglegesen és visszavonhatatlanul átruház-

ták a Közösségre.

Bizonyos kérdésekben maga az Alapok-

mány határozza meg a végrehajtás köz-

vetlen módját, ezekben az esetekben tehát 

nincs választási lehetôsége az EKB-nak a két 

végrehajtási forma között. Közvetlen végre-
hajtást határoz meg az Alapokmány a követ-

kezô esetekben: 

• Az EKB a Kormányzótanács iránymuta-

tásainak megfelelôen végzi a monetáris 

23 KBER/EKB Alapokmány 32.6 cikk
24 KBER/EKB Alapokmány 26.3 cikk
25 KBER/EKB Alapokmány 19.1 és 34.3 cikk
26 Az EKB jogi személy, és valamennyi tagállamban az adott tagállam jogában a jogi személyeknek biztosított legteljesebb jogképes-

séggel rendelkezik; így különösen ingó és ingatlan vagyont szerezhet vagy idegeníthet el, továbbá bíróság elôtt eljárhat. Az EKB 
nevében az elnök vagy az Igazgatóság két tagja, vagy aláírása útján az elnök által az EKB nevében aláírásra megfelelôen feljogosí-
tott két alkalmazott vállal kötelezettséget harmadik személyek irányában.
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jövedelem felosztásából származó egyen-

legek elszámolását és kiegyenlítését23. 

• Elemzési és mûködési célokból az Igazga-

tóság elkészíti a KBER konszolidált mér-

legét, amely magában foglalja a nemzeti 

központi bankoknak a KBER-hez tartozó 

eszközeit és forrásait24. 

• Az EKB egyszeri vagy rendszeres idôközön-

ként fizetendô bírságot szabhat ki azok-

ra a vállalkozásokra, amelyek nem tesz-

nek eleget a rendeleteibôl és határozata-

iból fakadó kötelezettségeknek. Az EKB a 

monetáris politika célkitûzéseinek megva-

lósítása érdekében megkövetelheti, hogy 

a tagállamokban alapított hitelintézetek 

kötelezô tartalékot tartsanak az EKB-ban, 

illetve a nemzeti központi bankokban lévô 

számláikon. A kötelezô tartalék kiszámí-

tására és meghatározására vonatkozó sza-

bályokat a Kormányzótanács állapíthat-

ja meg. E kötelezettségek nem teljesítése 

esetén az EKB jogosult büntetô kamatok 

és más hasonló következményekkel járó 

szankciók kiszabására25.

A közvetlen végrehajtás azt jelenti, hogy az 

EKB monetáris politikájának végrehajtásá-

ért felelôs Igazgatóság szerzôdést köt26 a 
pénzügyi szektor szereplôivel, vagy olyan 
határozatot bocsát ki, amelynek konkrét 
személy a címzettje. Jelenleg az EKB gyakor-

latában a közvetlen végrehajtás kivételesnek 
számít. Ennek fôként praktikus oka van: az 

EKB 1999. január 1-jén kezdte meg mûkö-

dését, és alkalmazottainak száma elenyészô 

a nemzeti központi bankok alkalmazottainak 

összlétszámához képest. A nyíltpiaci mûve-

letek körében kivételes a közvetlen végre-

hajtás, az EKB ad hoc alapon hajtja végre a 

likviditás finomszabályozásához szükséges 

mûveleteket.

A nemzeti központi bankokon keresztül 
megvalósuló közvetett végrehajtás jellemzô 
tehát a KBER mûködésére. Ez annyiban 

különbözik a közösségi jog egyéb területén 

alkalmazott decentralizált, nemzeti hatósá-

gokon keresztül megvalósuló végrehajtástól, 

hogy a nemzeti központi bankok a végrehaj-

tás egész folyamata alatt az EKB-iránymuta-

tások és utasítások irányítása alatt állnak, ami 

biztosítja az EKB-jognak az eurózóna egészé-

ben a centralizált, egységes feltételek szerinti 

végrehajtását. Az EKB a következô területe-
ken választotta a közvetett végrehajtást:

• a monetáris politikai mûveletek végrehaj-

tása (nyíltpiaci mûveletek, rendelkezésre 

állás);

• a tagállamokban alapított hitelintézetek a 

nemzeti központi bankokban lévô szám-

láikon az EKB által megállapított kötele-

zô tartalékot kötelesek elhelyezni;

• a fizetési és elszámolási rendszerek mûkö-

désének biztosítása;

• az euróbankjegyek kibocsátása;

• a statisztikai adatok összegyûjtése.
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7.  A Magyar Nemzeti Bank 
szabályozási jogköre

A KBER-t alkotó jegybankoknak csak egy 

része rendelkezik szabályozási jogkörrel. 

A KBER alapvetô feladataival kapcsolatos sza-
bályozási, rendeletalkotási jogkörrel rendel-
kezik a Banco de España, a Banque de France, 

a Görög Nemzeti Bank, a Banco de Portugal és 

a Sveriges Riksbank (spanyol, francia, görög, 

portugál és svéd jegybank). A KBER alapve-

tô feladatai körébe nem tartozó feladatokkal 

kapcsolatos és csupán korlátozott szabályo-
zási jogkörrel rendelkezik az Österreichische 

Nationalbank, a Banque Nationale de Belgique, 

a Central Bank of Ireland és a Banca d’Italia 

(az osztrák, a belga, az ír és az olasz jegy-

bank). Egyáltalán nem rendelkezik rendelet-
alkotási jogkörrel a Deutsche Bundesbank, a 

Danmarks Nationalbank, a Banque centrale 

du Luxembourg, a De Nederlandsche Bank, 

a Suomen Pankki és a Bank of England (a 

német, a dán, a luxemburgi, a holland, a finn 

és az angol jegybank).

A Magyar Nemzeti Bank elnöke jelenleg 

a jegybanktörvényben27 meghatározott kör-

ben jogszabálynak nem minôsülô jegybanki 
rendelkezést adhat ki. A jogalkotásról szó-

ló 1987. évi XI. törvény szerint a jogsza-

bály hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság 

területén a magánszemélyekre és a jogi sze-

mélyekre, valamint a külföldön tartózkodó 

magyar állampolgárokra. A jegybanki ren-

delkezés hatálya – fôszabályként, a pénz-

forgalmi szabályozás kivételével – ennél szû-

kebb, a pénzügyi intézményekre és a pénz-

ügyi intézménynek nem minôsülô, kiegészítô 

pénzügyi szolgáltatást végzô jogi szemé-

lyekre, valamint a befektetési szolgáltatók-

ra és az elszámolóházakra vonatkozóan tar-

talmazhat kötelezô elôírásokat. 

Az MNB a pénzügyi intézmények és a 

pénzügyi intézménynek nem minôsülô, kiegé-
szítô pénzügyi szolgáltatást végzô jogi sze-
mélyek számára jegybanki rendelkezésben 

kötelezô elôírásokat adhat:

• a kötelezô jegybanki tartalék mértékére, 

kiszámítására, illetve képzésének és elhe-

lyezésének módjára;

• hatósági és statisztikai feladatai ellátásá-

hoz szolgáltatandó információk körére, a 

szolgáltatás módjára és határidejére;

• a nyilvánosságra hozni rendelt adatokra 

és nyilvánosságra hozataluk módjára;

• külföldi pénznemben, továbbá a külföldi-

ekkel forintban végzett pénzügyi szolgál-

tatási, befektetési szolgáltatási és elszá-

moló-házi tevékenységre;

• az engedélyezési hatáskörébe tartozó 

pénzügyi szolgáltatási és kiegészítô pénz-

27 2001. évi LVIII. törvény 60. §
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ügyi szolgáltatási tevékenységek végzé-

sére, tárgyi feltételeire vonatkozóan.

Az MNB jegybanki rendelkezésben kötelezô 

elôírásokat a befektetési szolgáltatók és az 
elszámolóházak számára:
• hatósági és statisztikai feladatai ellátásá-

hoz szolgáltatandó információk körére, a 

szolgáltatás módjára és határidejére;

• külföldi pénznemben, továbbá a külföldi-

ekkel forintban végzett pénzügyi szolgál-

tatási, befektetési szolgáltatási és elszá-

moló-házi tevékenységre vonatkozóan; 

továbbá a befektetési vállalkozások számára:
• a kötelezô jegybanki tartalék mértékére, 

kiszámítására, illetve képzésének és elhe-

lyezésének módjára vonatkozóan adhat.

A jegybanki rendelkezés a pénzforgalom 

tekintetében a jogi személyekre, a jogi sze-

mélyiség nélküli gazdasági társaságokra és a 

természetes személyekre is kiterjed. 

A Magyar Nemzeti Bank szabályozási jog-

körére vonatkozó rendelkezések több okból 

módosítást igényelnek.

Az Országgyûlés 2002 decemberében 

a 2002. évi LXI. törvénnyel módosítot-

ta az Alkotmány MNB-t érintô rendelkezé-

seit. A módosítás értelmében az Európai 

Unióhoz történô csatlakozás idôpontjától az 

MNB elnöke a jegybanktörvényben meghatá-

rozott feladatkörében rendeletet bocsát ki, 

amely törvénnyel nem lehet ellentétes, tehát 

a jegybanki rendelet a jogforrási hierarchi-

ában a kormányrendelettel van egy szinten. 

A jegybanki rendelkezést mint jegybanki sza-

bályozási eszközt tehát felváltja a jegyban-
ki rendelet, amely jogszabálynak minôsül. 

A csatlakozást megelôzôen tehát szüksé-

ges a jegybanktörvény jegybanki rendelke-

zésre vonatkozó részének hatályon kívül 

helyezése, illetve a jegybanki rendeletal-

kotás jegybanki függetlenség kritériumai-

nak megfelelô feltételeinek meghatározása. 

Meg kell teremteni az összhangot az Alkot-

mány, a jogalkotási törvény és a jegybank-

törvény között.

A jogalkotási törvény szerint a pénzfor-

galomra vonatkozó jegybanki rendelkezések 

kiadásához az igazságügy-miniszter egyet-

értése szükséges. Az egyetértési jog elôírá-

sát az igazságügy-miniszternek a hazai jog-

rendszer koherenciájának biztosítása iránti 

felelôssége indokolta. E jogkör gyakorlása 

azonban sértheti az MNB intézményi füg-

getlenségét (a jegybanki döntések jogi felül-

vizsgálatának tilalmába ütközhet), ezért az 

igazságügy-miniszternek a Magyar Nemze-

ti Bank szabályozási jogköréhez kapcsolódó 

egyetértési jogát meg kell szüntetni.

Az elôbb említett jogalkotási feladatnak 

megfelelôen a kormány elfogadta a jogal-

kotásról szóló új törvényjavaslatot, illet-

ve a jegybanktörvényt módosító törvényja-

vaslatot, és az Országgyülés elé terjesztet-

te azokat.
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www.mnb.hu
www.ecb.int

www.euro.ecb.int
www.europa.eu.int

IV. További információforrások
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Melléklet

A monetáris politika eszköztára

Monetáris politikai 
mûveletek

Tranzakció típusai
Lejárat Gyakoriság Eljárási rend

Likviditás nyújtása Likviditás megkötése

NYÍLTPIACI MÛVELETEK

Elsôdleges 
refinanszírozási 
mûveletek

Nem végleges 
mûveletek

-- 2 hét Heti Szabvány tender

Hosszabb távú 
refinanszírozási 
mûveletek

Nem végleges 
mûveletek

-- 3 hónap Havi Szabvány tender

Finomhangolási 
mûveletek

Nem végleges mûve-
letek, Deviza swap, 

Outright vétel

Nem végleges mûve-
letek, Deviza swap, 

Outright eladás, 
Fix betét

Nem 
szabványosított

Nem 
rendszeres

Gyors tender, 
Bilaterális 

megállapodás

Strukturális 
mûveletek

Nem végleges mûvele-
tek, Outright vétel

EKB hitelviszonyt 
megtestesítô értékpa-
pír, Outright eladás

Szabványosított/
Nem szabványo-

sított

Rendszeres/
Nem rendszeres

Szabvány tender, 
Bilaterális 

megállapodás

JEGYBANKI RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS

Marginális 
hitellehetôség

Nem végleges 
mûveletek

--
Egynapos 

(overnight)
Partner kezdeményezésére

Betéti lehetôség -- Betétek
Egynapos 

(overnight)
Partner kezdeményezésére

Áttekintô táblázat az EU monetáris politikáját érintô jogforrásokról

A jogi aktust 
kibocsátó szerv

A jogi 
aktus típusa

A jogi aktus 
kibocsátásának alapja

Jellemzôk

Az Európai Közösséget 
létrehozó Szerzôdés (III. 
rész, VII. cím), a 18. sz. 
Jegyzôkönyv a Központi 
Bankok Európai Rend-
szere és az Európai 
Központi Bank Alapok-
mányáról (az EK-Szer-
zôdés és a KBER/EKB 
Alapokmány)

Tagállamok közötti nemzetközi 
szerzôdés

Miniszterek 
Tanácsa

Rendelet

Irányelv

Az EK-Szerzôdés tárgy szerinti 
megfelelô cikkei

Az eljárásra az EK-Szerzôdés 
250–254. cikkei vonatkoznak

Általános hatállyal bír, egészében 
kötelezô és közvetlenül alkalmazandó 
valamennyi tagállamban

Az elérendô célokat illetôen minden 
címzett tagállamra kötelezô, azonban a 
forma és az eszközök megválasztását 
a nemzeti hatóságokra hagyja

Határozat

Ajánlás

Vélemény

Egészében kötelezô a címzettjeire

Nem kötelezô

Nem kötelezô
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EKB 
Kormányzótanács

Rendelet Az EK-Szerzôdés és a KBER/EKB 
Alapokmány megfelelô cikkei. Lsd. 
különösen a KBER/EKB Alapokmány 
34.1 cikk elsô francia bekezdését. 
Alkalmazni kell az EK-Szerzôdés 
253–256. cikkeit

Közvetlenül alkalmazandó valameny-
nyi tagállamban, azonban csak az 
eurózona tagállamaiban kötelezô

Határozat

Ajánlás

Vélemény

A KBER/EKB Alapokmány 34. cikke

Az eljárásra vonatkozóan az EKB 
ügyrendje irányadó

Egészében kötelezô a címzettjeire

Nem kötelezô

Nem kötelezô

Iránymutatás

Utasítás

A KBER/EKB Alapokmány 14.3 cikke

Az eljárásra vonatkozóan az EKB 
ügyrendje irányadó

A nemzeti központi bankokra kötelezô,

Általában szükséges nemzeti jogal-
kotás a nemzeti jogrendszerbe való 
átültetés érdekében

Egészében kötelezô a címzett nemzeti 
központi bankra vonatkozóan

EKB Igazgatóság Határozat

Ajánlás

Iránymutatás

Utasítás

A Kormányzótanács által átruházott 
hatáskörben

A KBER/EKB Alapokmány 14.3 cikke

Egészében kötelezô a címzettjeire

Nem kötelezô

A nemzeti központi bankokra kötelezô

Egészében kötelezô a címzett nemzeti 
központi bankra vonatkozóan

Nemzeti 
jogalkotók

Törvény

Rendelet

Nemzeti jog (Alkotmány)

Nemzeti jog

Kötelezô

Kötelezô

Nemzeti központi 
bankok

Rendelet, rendelkezés

Szerzôdés

Nemzeti jog, EKB-iránymutatások Kötelezô

Kötelezô



A „Gazdasági és Monetáris Unió”
témakörben eddig megjelent 

Európai Füzetek:

Dr. Erhart Tibor–Gáspár Ferenc
Úton a Gazdasági

és Monetáris Unió felé

•
Dr. Turján Anikó

Az euróról, gyakorlati
szempontból

•
Nagy Csaba

Gazdaságpolitikai koordináció és
fiskális politika a GMU-ban

•
Dr. Kákosy Csaba–Dr. Tóth G. László–

Dr. Tóth Tímea–Dr. Zúgó Liliána
A jegybanki függetlenség

•
Bartha Lajos

Fizetési rendszerek az 
Európai Unióban



Dr. Kákosy Csaba
jogász
Magyar Nemzeti Bank

A Gazdasági és Monetáris Unióban teljes jogú tagként részt vevô tagál-

lamok egységes monetáris politikát folytatnak és közös pénzt használnak. 

A tagállami szuverenitás e részének feladásával az egységes monetáris 

politika meghatározása és megvalósítása egy nemzetek fölötti intézmény, 

az Európai Központi Bank irányítása alá került. Az EKB egyértelmû, a 

közösségi jog által meghatározott mandátummal rendelkezik: elsôdleges 

célja az árstabilitás fenntartása az euróövezet országaiban. A kiadvány e 

sokrétû és bonyolult feladat sikeres végrehajtásához kialakított intézményi 

és jogi hátteret mutatja be.

Dr. Tóth Tímea
jogász
Magyar Nemzeti Bank


