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TEMATIKA

febr. 12. Integrációtörténeti áttekintés

febr. 19. Az EU jogalanyisága, alapértékei, integrációs célkitűzések, tagság, Az EU 
hatáskörei

febr. 26. Az intézmények általános áttekintése; az Európai Tanács

márc. 5. A Tanács 

márc. 12. Az Európai Parlament

márc. 19. A Bizottság

márc. 26. Az Európai Unió Bírósága

ápr. 2. HÚSVÉT HÉTFŐ

ápr. 9. A monetáris politika intézményrendszere, az EU költségvetése, a Számvevőszék és 
az Európai Beruházási Bank

ápr. 16. Tanácsadó szervek és ügynökségek

ápr. 23. Jogalkotási és döntéshozatali eljárások

ápr. 30. MUNKASZÜNETI NAP 

máj. 7. Az uniós polgárság; Alapjogvédelem az EU-ban

máj. 14. Immunitás, felelősség; Tisztviselők és alkalmazottak az EU-ban-ZH



I. Az EU költségvetése



• Bizottság-Tanács-Parlament

• éves költségvetés+többéves pénzügyi keret

• az EU összes bevétele és kiadása

• 2018-as költségvetés: 2017. nov. 20.



EUMSZ 310. cikk

(1) Az Unió valamennyi bevételi és kiadási tételét elő
kell irányozni az egyes pénzügyi évekre
vonatkozóan és fel kell tüntetni a költségvetésben.

Az Unió éves költségvetését a 314. cikkben
megállapított szabályokkal összhangban az
Európai Parlament és a Tanács határozza meg.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
egyensúlyban kell lenniük.



TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET

EUMSZ 312. cikk

(1) A többéves pénzügyi keret biztosítja, hogy az Unió kiadásai 
rendezett módon, saját forrásai határain belül alakuljanak.

A többéves pénzügyi keretet legalább 5 éves időszakra kell 
meghatározni.

Az Unió éves költségvetésének összhangban kell lennie a 
többéves pénzügyi kerettel.

(2) A többéves pénzügyi keretet a Tanács által különleges 
jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendelet határozza 
meg. A Tanács az Európai Parlamentnek a tagjai többségével 
elfogadott egyetértését követően, egyhangúlag határoz.



II. Az Európai Központi Bank



• 1988: Gazdasági és Monetáris Unió létrehozása

• GMU 3 szakasza

• Maastrichti Szerződés

KBER

EKB

• 1998. jún. 1.



EUMSZ 282. cikk

(1) Az Európai Központi Bank és a nemzeti központi bankok 
alkotják a Központi Bankok Európai Rendszerét (KBER). Az 
Unió monetáris politikáját az Európai Központi Bank és 
azon tagállamok nemzeti központi bankjai irányítják, 
amelyek pénzneme az euro, és amelyek az eurorendszert
alkotják. 

(2) A KBER-t az Európai Központi Bank döntéshozó szervei 
irányítják. A KBER elsődleges célja az árstabilitás 
fenntartása. E cél veszélyeztetése nélkül támogatja az 
Unión belüli általános gazdaságpolitikát azzal a céllal, hogy 
hozzájáruljon az Unió célkitűzéseinek megvalósításához.



EUMSZ 129. cikk

(1) A KBER-t az Európai Központi Bank döntéshozó
szervei, a Kormányzótanács és az Igazgatóság
irányítják.

(2) A Központi Bankok Európai Rendszerének és az
Európai Központi Banknak az alapokmányát (a
továbbiakban: a KBER és az EKB alapokmánya) a
Szerződésekhez csatolt jegyzőkönyv állapítja
meg.



EKB szervezete és feladatkörei

EUMSZ 282. cikk

(3) Az Európai Központi Bank jogi személy. Kizárólag az 
Európai Központi Bank jogosult euro kibocsátásának 
engedélyezésére. Hatásköreinek gyakorlásában és saját 
pénzügyei kezelésének tekintetében függetlenséget 
élvez. Az Unió intézményei, szervei és hivatalai, valamint 
a tagállamok kormányai tiszteletben tartják ezt a 
függetlenséget.



EUMSZ 283. cikk

(1) Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa az 
Európai Központi Bank Igazgatóságának tagjaiból 
és azon tagállamok nemzeti központi bankjainak 
elnökeiből áll, amelyek pénzneme az euro.

(2) Az Igazgatóság az elnökből, az alelnökből és 
négy további tagból áll.



• Az elnököt, az alelnököt és az Igazgatóság többi tagját
az Európai Tanács minősített többséggel, a Tanácsnak az
Európai Parlamenttel és az Európai Központi Bank
Kormányzótanácsával folytatott konzultációt követő
ajánlása alapján olyan személyek közül nevezi ki, akik
monetáris vagy banki területen elismert szakmai
tekintéllyel és tapasztalattal rendelkeznek.

• Megbízatásuk nyolc évre szól és nem újítható meg.

• Az Igazgatóság tagjai csak a tagállamok állampolgárai
lehetnek.



EUMSZ 284. cikk

(1) A Tanács elnöke és a Bizottság egy tagja szavazati jog 
nélkül részt vehet az Európai Központi Bank 
Kormányzótanácsának ülésein.

A Tanács elnöke megvitatás céljából indítványt terjeszthet 
az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa elé.

(2) Az Európai Központi Bank elnökét meg kell hívni a 
Tanács üléseire, ha a Tanács a KBER céljaival és 
feladataival kapcsolatos kérdéseket vitat meg.



(3) Az Európai Központi Bank a KBER tevékenységéről, 
valamint az előző 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 Európai Központi Bank 
elnöke nyújtja be a Tanácsnak és az Európai 
Parlamentnek, mely utóbbi ez alapján általános vitát 
tarthat.

Az Európai Központi Bank elnökét és az Igazgatóság többi 
tagját az Európai Parlament kérésére vagy saját 
kezdeményezésükre az Európai Parlament hatáskörrel 
rendelkező bizottságai meghallgatják.



III. Számvevőszék



EUMSZ 285. cikk

Az Unió pénzügyi ellenőrzését a Számvevőszék végzi.

A Számvevőszék a tagállamok egy-egy állampolgárából áll. 
A Számvevőszék tagjai feladataik ellátása során teljes 
mértékben függetlenek, és az Unió általános érdekében 
járnak el.



EUMSZ 286. cikk

(1) A Számvevőszék tagjait olyan személyek közül
választják ki, akik államukban külső ellenőrzést végző
szervekhez tartoznak vagy tartoztak, vagy akik
rendelkeznek az ehhez a hivatalhoz szükséges
különleges képesítéssel. Függetlenségükhöz nem férhet
kétség.

(2) A Számvevőszék tagjait hatéves időtartamra nevezik ki.
A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt
követően elfogadja a Számvevőszék tagjainak az egyes
tagállamok javaslatai alapján összeállított listáját. A
Számvevőszék tagjainak megbízatása megújítható.



(3) A Számvevőszék tagjai feladataik ellátása során nem
kérhetnek és fogadhatnak el utasításokat kormányoktól vagy
más szervektől. Tartózkodnak a feladataikkal
összeegyeztethetetlen cselekedetektől.

(4) A Számvevőszék tagjai hivatali idejük alatt semmilyen egyéb
— akár kereső, akár ingyenesen végzett — foglalkozást nem
folytathatnak. Hivatalba lépésükkor ünnepélyesen
kötelezettséget vállalnak arra, hogy hivatali idejük alatt és
után tiszteletben tartják a hivatalukból eredő
kötelezettségeiket és különösen azt, hogy megbízatásuk
megszűnését követően feddhetetlenül és tartózkodóan járnak
el kinevezések vagy előnyök elfogadásával kapcsolatban.



(5) A Számvevőszék tagjainak megbízatása — a
megbízatás lejártától vagy az elhalálozástól eltekintve
— lemondással vagy a Bíróság (6) bekezdés alapján
hozott ítéletében kimondott felmentéssel szűnik meg.

A távozó tag helyébe hivatali idejének fennmaradó részére
új tagot neveznek ki.

A hivatalból történő felmentés esetét kivéve, a
Számvevőszék tagjai addig maradnak hivatalukban,
amíg helyükbe új tagokat nem neveznek ki.



(6) A Számvevőszék tagját csak akkor lehet
hivatalából elmozdítani, illetve
nyugdíjjogosultságától vagy az ezt helyettesítő
egyéb juttatáshoz való jogosultságától
megfosztani, ha a Bíróság a Számvevőszék
kérelmére megállapítja, hogy már nem felel meg
a megkívánt feltételeknek, vagy nem tesz eleget
a hivatalából eredő kötelezettségeknek.



(7) A Tanács meghatározza a Számvevőszék
elnökének és tagjainak alkalmazási feltételeit,
különösen illetményét, juttatásait és
nyugdíját. Meghatároz továbbá minden
egyéb, javadalmazás helyett fizetett juttatást.



IV. Európai Beruházási Bank



EUMSZ 308. cikk

Az Európai Beruházási Bank jogi személy.

Az Európai Beruházási Bank tagjai a tagállamok.

Az Európai Beruházási Bank alapokmányát a
Szerződésekhez csatolt jegyzőkönyv állapítja meg.
Tanács – az Európai Beruházási Bank kérelmére és az
Európai Parlamenttel, valamint a Bizottsággal folytatott
konzultációt követően vagy a Bizottság javaslata alapján
és az Európai Parlamenttel, valamint az Európai
Beruházási Bankkal folytatott konzultációt követően –
különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag
módosíthatja a Bank alapokmányát.



EUMSZ 309. cikk

Az Európai Beruházási Bank feladata, hogy a tőkepiac
igénybevételével és saját forrásai felhasználásával az Unió
érdekében hozzájáruljon a belső piac kiegyensúlyozott és
egyenletes fejlődéséhez. Ezért a Bank, amely
nyereségszerzési cél nélkül működik, olyan kölcsönöket
és garanciákat nyújt, amelyek elősegítik a következő
projektek finanszírozását a gazdaság valamennyi
ágazatában:

a) projektek a kevésbé fejlett régiók fejlesztésére;



b) projektek a vállalkozások modernizálására vagy átalakítására,
vagy a belső piac létrehozása, illetve működése folytán
szükségessé váló új tevékenységek kialakítására, ha ezek a
projektek olyan terjedelműek vagy természetűek, hogy azokat az
egyes tagállamokban rendelkezésre álló különböző eszközökkel
nem lehet teljes egészében finanszírozni;

c) olyan projektek, amelyek több tagállam közös érdekét szolgálják,
és olyan terjedelműek vagy természetűek, hogy azokat az egyes
tagállamokban rendelkezésre álló különböző eszközökkel nem
lehet teljes egészében finanszírozni.

Feladatának ellátása során a Bank, a strukturális alapoktól és egyéb
uniós pénzügyi eszközökből kapott támogatásokhoz kapcsolódva,
megkönnyíti beruházási programok finanszírozását.


