
Gazdálkodási modul 

 

Gazdaságtudományi ismeretek III. 

EU ismeretek 

 

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc 

TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc 



Jogforrások, költségvetés 

139. lecke 



A közösségi jog 

Az EGK Szerződésnek érdekes sajátossága, hogy az 
lényegét tekintve „keretszerződés”.  

 

Kitűzött céljait csupán mint széles körű általános elveket 
fogalmazza meg, és a Közösség intézményeire, azaz 
főként a Bizottságra, és a Tanácsra bízza, hogy azok – 
gyakran a parlamenttel való konzultáció után – a 
joghézagokat másodlagos jogalkotással, azaz 
rendeletekkel és irányelvekkel szüntessék meg.  
 



A közösségi jog egy sajátos jogrendszer, amely 
különbözik mind a hagyományos értelemben vett 
nemzetközi jogtól, mind a tagállamok belső jogától. 

  

Az EK jog nemzetközi szerződéseken alapuló 
autonóm jogrendszer, amely a tagállamok 
jogrendszerének integráns részévé vált, és 
amelyet a bíróságaik kötelesek alkalmazni. 

  

A közösségi jog elsőbbséget élvez a nemzeti 
jogrendszer szabályaival szemben. 



A közösségi jog forrásai 

Az Európai Unió joganyaga többféle forrásra épül:  

• az Unió alapszerződései,  

• a közösségi intézmények által alkotott 
jogszabályok,  

• az Európai Bíróság ítéletei, jogértelmezési 
gyakorlata,  

• a Közösségek és a tagállamok által kötött 
nemzetközi egyezmények  

• az EU jogforrásainak tekintendők. 



Az elsődleges jogforrások 

• ESZAK, EGK és Euratom; 

• Egyesülési Szerződés; 

• Egységes Európai Okmány; 

• Maastrichti Szerződés; 

• Amszterdami Szerződés; 

• Nizzai Szerződés; 

• Csatlakozási szerződések.  



A másodlagos jogforrások 

Az elsődleges jogforrásoknál felsorolt 

Szerződésekben lefektetett alapelvek, célok, 

feladatok megvalósulását elősegítő, biztosító jogi 

eszközöket, amelyek a közösségi intézmények 

jogalkotói tevékenysége nyomán születnek, 

másodlagos jogforrásoknak nevezzük.  



• A másodlagos jogforrásokat két csoportba 
sorolhatjuk: 

Kötelező jogforrások: 

• rendeletek  

• irányelvek  

• határozatok  

Nem kötelező jogforrások: 

• ajánlások  

• vélemények 



Az egyéb jogforrások 

A Szerződések felhatalmazzák az Európai Bíróságot, 

hogy biztosítsa, hogy a Szerződések értelmezése és 

alkalmazása során a jog általános szabályai betartatásra 

kerüljenek. Az évtizedek során az Európai Bíróság 

esetjoga is egyre fontosabb szerepet tölt be a közösségi 

jog forrásai között. 

  

A közösségi jog forrásainak tekinthetők a Közösség által 

aláírt nemzetközi egyezmények is. 

 



„Acquis communautaire” 

A teljes közösségi joganyagot és az ahhoz 

kapcsolódó egyéb elemeket – a francia nyelvből 

vett fogalommal – acquis communautaire-nek 

(ejtsd: „áki komünoter”), vagy csak egyszerűen 

acquis-nak, magyarul közösségi (jogi) 

vívmányoknak nevezik. 



Az Európai Unió hivatalos lapja 

Az EU működését szabályozó Hivatalos Lap 

(Official Journal, OJ). A lap gyakorlatilag az Unió 

közlönyeként (hasonló szerepet tölt be 

Magyarországon a Magyar Közlöny) és 

közbeszerzési értesítőként is funkcionál.  

Hivatalos Lapnak L, C és S sorozata különböző 

információkat tartalmaz. 



L sorozat: Közösségi joganyag 

Ez a sorozat tartalmazza az EU valamennyi 

hatályos jogszabályát, az elsődleges és 

másodlagos jogforrásokat. Ezt a sorozatot kell 

keresnünk, ha például rendeleteket, vagy 

irányelveket keresünk.  



C sorozat: Közlemények 

Többek között jogszabálytervezetek, vélemények, 

intézményi információk, híranyagok, állásajánlatok 

hirdetései, az Európai Parlament plenáris 

üléseinek jegyzőkönyvei, az Európai Bíróság 

ítéletei, a Számvevőszék jelentései, 

versenyfelhívások az uniós intézményekben és az 

euró napi árfolyama is itt jelenik meg.  



S sorozat: Közbeszerzési tenderek 

Az S sorozat 1998 óta csak elektronikus formában 

jelenik meg. Valamennyi EU tagállam 

közbeszerzési felhívását, EU intézmények 

felhívásait, Phare és egyéb pályázatokat, az 

Európai Beruházási Bank, az Európai Központi 

Bank stb. felhívásait tartalmazza. 



Hozzáférés az európai uniós joganyaghoz: 

 

http://eur-lex.europa.eu/ 

 

EUR-LEX 

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/


Költségvetés 

 Az országok közötti erőforrás-újraelosztási 
rendszer legfontosabb fóruma a közösségi 
költségvetés.  

 Minden európai állampolgár hozzájárul az 
Európai Unió költségvetéséhez.  

 Az Európai Unió költségvetése – a nemzeti 
költségvetésekhez hasonlóan – jogszabály, 
amely elfogadását követően jogosultságot 
teremt a közösségi politikák finanszírozására.  



• A forrásokat olyan módon határozzák meg, hogy azok 

tükrözzék a politikák aktuális prioritásait.  

• Minden kiadási előirányzatnak konkrét cél, jogi 

megalapozottság az alapja.  

• A közös költségvetést egységesen euróban számolják el.  

• A költségvetés fejlődése tükrözi az Európai Unió 

felépítésében végbement változásokat. 

• Nagyjából állandónak tekinthető (a bruttó nemzeti 

jövedelem körülbelül 1%-a), amennyiben azt az EU 

gazdagságának százalékában vizsgáljuk. 



Az Agenda 2000 vitájának eredményeképpen a 

közös költségvetés szakított azzal a gyakorlattal, 

miszerint a közösségi költségvetést a közösségi 

politikák fejlődése determinálta: 2000-től 

kezdődően a közösségi költségvetés keretei 

határozzák meg a közösségi politikák 

alakulását.  



Bevételi források 

A költségvetés bevételei három fő forrásból 

származnak: 

• saját források, illetve bevételek; 

• általános forgalmi adó alapú befizetések; 

• a GNI forrás. 





A költségvetés kiadásai 

Az uniós költségvetés a tagállamok összesített 

nemzeti jövedelmének napjainkban is mindössze 

1%-át teszi ki. Ez az összeg még mindig nem éri el 

azt a szintet, ami a növekedési mutatók, a 

regionális fejlődés vagy az átlagos jólét 

tekintetében érzékelhető makrogazdasági 

hatáshoz vezetne.  



Költségvetés 2007-2013 
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Köszönöm a figyelmet! 


