
 
MOLNÁR ISTVÁN – IVÁNYI GYÖRGY 

VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA  

 

  



2 

MOLNÁR ISTVÁN – IVÁNYI GYÖRGY 
 

 

 

 

 

 

 

VÁLLALKOZÓK 

EURÓPAI FOGALOMTÁRA 
2000 fogalom 

a vállalkozások és az Európai Unió 

szóhasználatában 

 

 
TINTA KÖNYVKIADÓ 

  



3 

Lektor: 

IVÁNYI KÁROLY 

 

 

Lexikográfiai tanácsadó: 

KISS GÁBOR 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ISBN  963 7094 61 X 

 

 

 

 

 

 

© Dr. Molnár István, Iványi György, 2006 

 

 

 

 

 

 

A kiadásért felelős Kiss Gábor, 

a TINTA Könyvkiadó igazgatója 

Borítóterv és tipográfia: Temesi Viola 

A nyomdai munkálatokat 

az Akaprint Nyomdaipari Kft. végezte 

Felelős vezető: Freier László 

  



4 

Tartalomjegyzék 
 

ELŐSZÓ ................................................................................................................................................................. 7
 

RÖVIDÍTÉSEK ....................................................................................................................................................... 8
 

VÁLLALKOZÓI FOGALOMTÁR ........................................................................................................................ 9
 

A, Á ....................................................................................................................................................................... 10 
B ............................................................................................................................................................................ 19 
C ............................................................................................................................................................................ 28 
Cs .......................................................................................................................................................................... 33 
D ............................................................................................................................................................................ 34

 
E, É ........................................................................................................................................................................ 40

 
F ............................................................................................................................................................................ 47

 
G ............................................................................................................................................................................ 54

 
H ............................................................................................................................................................................ 56

 
I ............................................................................................................................................................................. 61

 
J ............................................................................................................................................................................. 68 
K ............................................................................................................................................................................ 71 
L ............................................................................................................................................................................ 85 
M ........................................................................................................................................................................... 90

 
N ............................................................................................................................................................................ 96 
Ny ........................................................................................................................................................................ 100

 
P .......................................................................................................................................................................... 106 
R .......................................................................................................................................................................... 111

 
S .......................................................................................................................................................................... 117 
Sz ......................................................................................................................................................................... 122 
T .......................................................................................................................................................................... 125 
U .......................................................................................................................................................................... 130 
V .......................................................................................................................................................................... 132 



5 

W ......................................................................................................................................................................... 139
 

X .......................................................................................................................................................................... 140
 

Y .......................................................................................................................................................................... 141 
Z .......................................................................................................................................................................... 142

 
Zs ......................................................................................................................................................................... 143 
EU-FOGALOMTÁR ........................................................................................................................................... 144

 
A, Á ..................................................................................................................................................................... 145

 
B .......................................................................................................................................................................... 151

 
C .......................................................................................................................................................................... 153

 
D .......................................................................................................................................................................... 159 
E .......................................................................................................................................................................... 163 
F .......................................................................................................................................................................... 185 
G .......................................................................................................................................................................... 190 
H .......................................................................................................................................................................... 194 
I ........................................................................................................................................................................... 199 
J ........................................................................................................................................................................... 201 
K .......................................................................................................................................................................... 203

 
L .......................................................................................................................................................................... 213 
M ......................................................................................................................................................................... 215 
N .......................................................................................................................................................................... 220 
Ny ........................................................................................................................................................................ 222

 
O, Ó ..................................................................................................................................................................... 224 
Ö .......................................................................................................................................................................... 228 
P .......................................................................................................................................................................... 229 
Q .......................................................................................................................................................................... 233 
R .......................................................................................................................................................................... 234 
S .......................................................................................................................................................................... 236 
Sz ......................................................................................................................................................................... 240 



6 

T .......................................................................................................................................................................... 242
 

U, Ú ..................................................................................................................................................................... 246
 

Ü .......................................................................................................................................................................... 249 
V .......................................................................................................................................................................... 251

 
W ......................................................................................................................................................................... 253 
X .......................................................................................................................................................................... 253

 
Y .......................................................................................................................................................................... 255

 
Z .......................................................................................................................................................................... 256

 
 



7 

ELŐSZÓ 
  

 
 

 

 

 

Tisztelt Olvasó! 

 

Reméljük, nem tévedtünk, amikor fogalomtárunk megszületését, gyakorló 

vállalkozókként is, szükségesnek véltük. A vállalkozói tevékenység napi fogalmai 

nagyrészt bevettek, stabilak, ám ezeket is szaporítják az üzleti és pénzügyi élet 

innovációi, és kikopnak belôlük az egykori terv- és kötött devizagazdálkodás 

elavult szakkifejezései. Az új, európai környezet, amelyben a hazai vállalkozások 

többsége most keresi helyét, piacát, versenyképessége megôrzésének feltételeit, 

maga is folyamatosan, dinamikusan változik, új tartalmakat és fogalmakat szül. A 

közösen használt fogalmak világos használata, a fogalmi közmegegyezés pedig a 

vállalkozói siker feltétele a soknyelvű Európában.  Igyekeztünk rendet találni az 

EU és intézményei rövidítéseinek, betűszavainak – éppen a közmegegyezéses 

fogalmak iránti elkötelezettség szülte – dzsungelében is.  

Egyszersmind külön figyelmet fordítottunk arra is, hogy az egyes fogalmak 

kifejtésekor távol tartsuk a napi politika értelmezéseit.     

Mutatis mutandis  – változva a változóval. Ha, Tisztelt Olvasónk, nem 

találkozik egy fogalommal, amelynek fogalomtárunkban helye lenne, vagy – 

bizonyára ilyen is akad – valamely címszavunkat tévesnek, hiányosnak, 

szakismereteivel bővíthetőnek látja, kérjük jelezze a 

www.fogalomtar@bankarhaz.hu címen, hogy megjegyzéseit a második kiadás 

szerkesztésekor figyelembe vehessük.  

Köszönjük, hogy kézbe vette munkánkat. Reméljük, hogy napi munkáját segítô 

eszközt bocsátottunk az Ön rendelkezésére.  

 Itt szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki ismereteivel és tanácsaival 

segített az anyag összeállításában, alakításában, a tévedések és hibák  

kiküszöbölésében. 

 

Budapest, 2006  

 

A szerzők 
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RÖVIDÍTÉSEK 

 

 
ANG angol 

FR francia 

KER kereskedelem 

NÉM német 

OL olasz 

PÜ pénzügy 

VÁLL. ADM. vállalati adminisztráció 
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I. 

 VÁLLALKOZÓI FOGALOMTÁR  
A kereskedelmi és pénzügyi élet,  

a vállalati jog és adminisztráció leggyakrabban 

használt fogalmai 
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A, Á 
A (ANG) Bonitási besorolás. Jó minőségű befektetési papír, amely azonban a kibocsátó 

vagy a környezet beruházási változásai esetén jelentősebb kockázatot is jelenthet. (KER, 

PÜ) 

Lásd még: bonitás, kitettség, Moody’s Investor Service, rating, Standard&Poor’s 

corporation NewYork 

AA (ANG) Bonitási besorolás. Jó minőségű beruházási papírok, amelyek valamivel 

nagyobb kitettségűek mint az AAA minősítésű besorolásúak. (KER, PÜ) 

Lásd még: bonitás, kitettség, Moody’s Investor Service, rating, Standard& Poor’s 

corporation NewYork 

Aa (ANG) Bonitási besorolás. Ezek a kötvények az Aaa minőségűekkel együtt igen magas 

biztonságot kínálnak, de az Aaa minőségűekhez képest valamelyest kevésbé 

alátámasztottak. A nagyobb változásoknak való kitettség jelentősebb. (KER, PÜ) 

Lásd még: bonitás, kitettség, Moody’s Investor Service, rating, Standard&Poor’s 

corporation NewYork 

AAA (ANG) Bonitási besorolás. A legmagasabb minőségű beruházási papírok. Minimális 

valószínűsége van a kamatok vagy a törlesztés elmaradásának. (KER, PÜ) 

Lásd még: bonitás, kitettség, Moody’s Investor Service, rating, Standard&Poor’s 

corporation NewYork 

Aaa (ANG) Bonitási besorolás. A legmagasabb biztonságot nyújtó legkisebb kockázatot 

képviselő kötvények. Általában ugyanolyan megítélés alá esnek, mint az államkötvények. 

A kamatfizetés biztosított magas kamat vagy széles kamatsáv révén. A tőkemegtérülés 

biztos, jóllehet az egyes biztonsági elemek az idő folyamán változhatnak, de teljes 

mértékben valószínűtlen, hogy ezek az adott papír biztonságát veszélyeztessék. (KER, PÜ) 

Lásd még: bonitás, kitettség, Moody’s Investor Service, rating, Standard&Poor’s 

corporation NewYork 

AC, Avis Conform (FR) Azonos vélemény, egyetértés-nyilvánítás. (KER, PÜ) 

ACI, Association Cambist International (FR), The Capital Market Associationn (ANG) 

Pénzváltók Nemzetközi Egyesülése. Nemzetközi társaság a tőkepiaci szereplők 

érdekeinek védelmére. 1955-ben jött létre, titkársága Párizsban működik. 64 nemzeti 

tagszervezettel rendelkezik. (KER, PÜ) 

aciforex (ANG) Nemzetközi tőkepiaci egyesülés. (PÜ) 

Lásd még: ACI 

action (FR) Lásd részvény (KER) 

adóharmonizálás Az a törekvés, hogy az egyes tagországokban kivetett adóteher ne 

lehessen az Unión belül érvényesülő versenytényező. (EU, JOG, PÜ) 
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adósságállomány Egy ország adott időpontra felhalmozódott valamennyi, külfölddel 

szemben jelentkező tartozása, kamatokkal együtt. (PÜ) 

adósságszolgálat Másképpen hitelszolgálat: egy adott időszakban esedékes 

hiteltörlesztések és kamatfizetések együttes összege. (A nemzetközi pénzügyekben az 

országok eladósodottságánál mint az évi exportbevételek hányadát, az adósságszolgálati 

rátát vizsgálják.) (JOG, PÜ) 

adósságszolgálati ráta A teljes adósság fejében az adott időszakban esedékes törlesztések 

és kamatfizetések összegének aránya ugyanazon év konvertibilis devizabevételéhez 

(export). A külföldnek történő törlesztések (adósságszolgálat) teljesítésének lehetősége 

döntő mértékben a kérdéses ország exportteljesítményétől függ. (PÜ) 

Lásd még: adósságszolgálat 

adresszáció Klíringelszámolás keretében lebonyolított kapcsolt ügylet. Azonos értékű 

vételi és eladási ügylet összekapcsolását jelenti, amelyek tételeit a számlavezető bankok 

külön számláin, az ellentétel kiegyenlítésére címezve (adresszálva) tartják nyilván. (KER, 

PÜ) 

AETR, European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles Engaged in 

International Road Transport (ANG) A hosszú távú forgalmat bonyolító közúti 

közlekedési eszközök (teherautók és autóbuszok) személyzetére vonatkozó európai 

egyezmény. (EU, JOG, KER) 

AG, Aktien Gesellschaft (NÉM) Lásd részvénytársaság (JOG, KER, PÜ) 

áfa, általános forgalmi adó Nem halmozódó, az adóalany által előállított többletértékre 

kivetett általános forgalmi adó. (JOG, PÜ) 

Lásd még: MWST, VAT 

aggregált kereslet A tervezett fogyasztás, beruházás, az áruk és szolgáltatások vásárlására 

fordítandó kormányzati kiadások összege, valamint az áruk és szolgáltatások nettó 

exportja (az export és az import különbsége). Ez a fogalom eredetileg a „szocialista 

tervgazdálkodás” fogalma volt, és mint ilyen kizárólag állami beavatkozási elemeket 

tartalmazott. A piacgazdaságban a piaci szereplők tervezési és a fogyasztók költekezési 

hajlamainak összevetése alapján kialakuló áru- és pénzmozgásokat takarja. (KER, PÜ, 

VÁLL. ADM.) 

aggregált kínálat A termelők által eladni kívánt áruk és szolgáltatások összessége. (KER, 

VÁLL. ADM.) 

ajánlat Az ajánlatkérésre adott válasz, amely tartalmazza mindazon feltételeket és azt a 

részletezést, amelyek mellett az ajánlat érvényes. Az ajánlat a szóbanállási határidőn 

belül kötelező, kivéve, ha  külön kitér arra, hogy az ajánlat nem kötelező, vagy 

tájékoztató jellegű. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 1. A tartalmat. 2. A felkínált 

szolgáltatásokat, eszközöket, árukat. 3. A tartalomnak az ajánlatkéréstől való eltéréseit és 

azok indoklását. 4. Az ajánlat érvényességének feltételeit. 5. Az ajánlat érvényességi 

határidejét (szóban állási idő). 6. A szállítás és vagy szolgáltatás kezdését és a befejezés 

határidejét. 7. Az ajánlat összegét, és a fizetési és egyéb feltételeket. (KER) 

ajánlati ár Az ajánlattevő által az ajánlatban feltüntetett ár, amely további alkura, illetve a 

feltételek változása esetén a tartalom módosításával arányos változtatásra ad lehetőséget. 

(KER) 
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ajánlatkérés Valamely beruházás megvalósítása előkészítésének során kiadott 

kérdéscsomag, amely tartalmazza a termék és/vagy a szolgáltatás jellemző paramétereit, a 

főbb célokat, és feltételeket. Válaszként ajánlatot kér. (KER) 

akcepthitel A bankra intézvényezett, ill. a bank adósának saját magára szóló váltójának 

megelőlegezése (elfogadvány, bank elfogadvány). A nemzetközi gyakorlatban olyan 

ügylet, amely áthidalja (áthidalhatja) a kölcsönös bizalom hiányát. A bank ugyanis nem 

pénzeszközét, hanem hitelképességét adja ügyfele részére. Aki tehát elfogad egy váltót 

(aláírja a rá intézvényezett váltót) és ügyfele (a vásárló) felhasználhatja fizetés gyanánt. 

Az eladónak fizethet vele, aki e váltót leszámítoltathatja (készpénzzé vagy devizává 

teheti). A lejáratkor a vevő kifizeti a váltó összegét az azt elfogadó banknak. (KER, PÜ) 

Lásd még: idegen váltó 

akkreditív Elsősorban a nemzetközi kereskedelemben használt fizetési forma, amelyben 

egy bank a vevőtől (importőrtől) kapott megbízás alapján, arra vállal kötelezettséget, 

hogy az eladó, az exportőr számára előre meghatározott feltételek teljesítése esetén 

fizetést teljesít. E feltételek legtöbbször az áru feladását igazoló és/vagy az áru feletti 

rendelkezési jogot biztosító okmány megküldését jelentik. Az akkreditívnek számos 

fajtája ismeretes. Az akkreditívre vonatkozó szokványt a Nemzetközi Kereskedelmi 

Kamara (ICC) 500, illetve (UCP) 500 sz. kiadványa (Revision 1993) írja elő, amely 

1994. január 1. óta érvényes. (KER, PÜ) 

Lásd még: back to back, hitellevél, revolving L/C 

akkreditívnyitás A vevő megbízása szerinti kötelezettségvállalás a megbízást teljesítő 

(nyitó) bank részéről az eladó részére. (KER, PÜ) 

Aktie (NÉM) Lásd részvény (KER, PÜ) 

aktíva Könyvviteli fogalom, a gazdálkodó egység rendelkezésére álló eszközök 

összessége. (PÜ) 

aktív bankügylet A bank azon tevékenysége, amely során hitelt nyújt, értékpapírt, valutát, 

devizát vásárol, vállalatokban részesedést vállal. Az aktív bankügyletek növelik a bank 

aktíváit, eszközállományát. (PÜ) 

aktív repó Értékpapír-visszavásárlási megállapodás, mely során a bank (általában a 

jegybank) értékpapírt (rendszerint állampapírt) vásárol, és azt az ügylet megkötésekor 

rögzített időpontban és rögzített áron a jövőben eladja ugyanazon félnek, akitől azt 

vásárolta. Az aktív repó felfogható értékpapír-fedezet melletti hitelnyújtásnak. (PÜ) 

al-meghitelezés Lásd back to back akkreditív (KER, PÜ) 

alanyi jog Külön (tevékenységi) engedélyt nem igénylő, a jogalany által gyakorolható jog. 

Alanyi jog a külkereskedelemben: alanyi (természetes) jogosultsága van a 

külkereskedelemre a gazdasági társaságoknak, egyéni vállalkozóknak és a 

magánszemélyek bizonyos körének (művész, feltaláló, termelő). (JOG, KER) 

alapító határozat A társaságot alapító jogi lépés dokumentuma. (JOG) 

alaptőke 1. A társaság működtetéséhez a tulajdonos(ok) által tartósan rendelkezésre 

bocsátott tőke. Korlátolt felelősségű társaságnál: törzstőke, részvénytársaságok esetében 

azonos a részvénytőkével. A vállalkozás bővítése során, vagy hitelképességének növelése 

érdekében összegét megemelhetik. 2. A részvénytársaság létesítésére kibocsátott 

részvények névértékének összessége. (JOG, PÜ) 
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alkalmazott Természetes személy, aki munkaerejének rendszeres hasznosítása érdekében 

valamely természetes vagy jogi személlyel munkaszerződést köt. (JOG, VÁLL. ADM.) 

Lásd még: munkáltató, munkaszerződés, munkavállaló 

alkotmány 1. Az alkotmány valamely szuverén állam alaptörvénye, amely körvonalazza 

az államformát, tartalmazza a működés alapszabályait és hatóságainak – ideértve a 

törvényhozókat is – hatalmát korlátozó alapvető szabályokat. Az alkotmány garantálja az 

állampolgárok alapvető jogait és kötelezettségeit. 2. 2004. október 29-én az Európai Unió 

tagállamainak képviselői parafálták az alkotmányos szerződést, amely az összes tagállam 

által történő ratifikálása után az Unió alkotmánya lett.  Hatályba lépése után – amelynek 

feltétele, hogy azt valamennyi tagállam, saját alkotmányos rendje szerint parlamentje 

vagy népszavazás útján jóváhagyja – az európai alkotmány a nemzeti jogrendek felett 

prioritással bír. (EU, JOG) 

állami tulajdon Az állam mint jogi személy tulajdonát képező érték. (JOG) 

Lásd még: tulajdon 

állami vagyon Az állam mint jogi személy tulajdonát képező vagyon. (JOG) 

Lásd még: vagyon 

all risk Szállítmány (cargo) biztosítási záradék (‘minden kockázat ellen’), amely minden 

biztosítható kockázatra fedezetet nyújt, kivéve a politikai és a háborús kockázatokat. 

Általában önrészesedés nélkül köthető. Megfelel az 1982-ben kidolgozott új Lloyd’s 

feltételek szerinti „A” biztosítási fedezetnek. (KER, PÜ) 

általános feltételek A szerződések azon része, amely a szerződést megfogalmazó társaság 

valamennyi szerződésére érvényes, általános feltételeit tartalmazza (pl. kereskedőházak 

szokványai, bankok, biztosítótársaságok általános feltételei). Csak akkor tekinthető a 

szerződés szerves részének, ha a szerződés az általános feltételekre nézve közvetlen 

utalást tartalmaz, és az általános feltételeket szerződő partnerei részére hozzáférhetővé 

teszi. Amennyiben a szerződés és általános feltételi között ellentmondás van, kivéve, ha 

törvény kötelező (kogens) szabályban másként rendelkezik, az általános feltételekkel 

szemben a szerződés irányadó. (JOG) 

Általános Preferencia Rendszer, GSP, General System of Preferences (ANG) A 

kevésbé fejlett országokat megillető, a fejlettebb országok részéről egyoldalúan nyújtott, 

a legnagyobb kedvezmény elvét meghaladó mértékű vámkedvezményt, illetve annak 

megadási feltételeit tartalmazza. (KER, PÜ) 

alvállalkozó Olyan természetes vagy jogi személy, aki egy meghatározott munkának vagy 

szolgáltatásnak csak egy részére vállalkozik. Munkája során csak ezért a részmunkáért, és 

elsősorban csak az őt igénybe vevő vállalkozó (fővállalkozó) felé tartozik felelősséggel. 

(JOG, KER, VÁLL. ADM.) 

améta (OL) A fogalom az olasz ‘fele-fele’ kifejezésből származik, amely a kereskedelem 

felesben, azaz egyenlő kockázatvállalással történő lebonyolítását jelenti. A korábbi 

(tervgazdálkodásos) magyar gyakorlatban a külkereskedelmi és a termelő vállalatok 

olyan közös számlán történő értékesítését jelölte, amikor a termelő meghatározott 

limitárat kötött ki, az e feletti árnyereség szerződéses megosztása mellett. (KER, PÜ) 

amortizáció 1. Állóeszközök értékének csökkenése elhasználódás, értékvesztés vagy más 

érték előállításához való felhasználás miatt. 2. Értékcsökkenési leírás. (KER, PÜ, VÁLL. 

ADM.) 
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Lásd még: értékcsökkenési leírás 

annuitás 1. Meghatározott pénzösszeg, amelyet évente egyszer vagy időszakonként 

fizetnek a kedvezményezettnek (pl. nyugdíj), rendszerint a kedvezményezett egész 

hátralévő élete folyamán. 2. Olyan pénzkölcsön, amelyet a kölcsönzőnek a tőketörlesztést 

és kamatot tartalmazó, egyenletes összegben fizetnek vissza. (PÜ) 

APV, Adjusted Present Value (ANG) Korrigált jelenérték. (KER, PÜ) 

Lásd még: present value, nettó jelenérték 

aranydeviza-rendszer Olyan pénzrendszer, amelyben egy adott ország hazai valutájának 

egységét nem az aranyhoz, hanem valamely aranyhoz is kapcsolódó külföldi valutá(k)hoz 

viszonyítják. Az ország jegybankja nem arra vállal kötelezettséget, hogy hazai valutáért 

aranyat, hanem arra, hogy a hazai valutáért külföldi valutát, devizát ad. Tartalékait 

általában nem aranyban képezi, hanem a pénzrendszere alapjául választott külföldi 

valutá(k)ban. (PÜ) 

aranyklauzula Az értékállandósági záradék egyik fajtája. (KER, PÜ) 

Lásd még: értékállandósági záradék 

aranyrészvény Különleges szavazati jogokat (vétójogot stb.) hordozó részvény. Általában 

állami és magán- vegyes tulajdonban lévő társaságoknál alkalmazzák, az állami akarat 

érvényesítésének eszközeként. Alkotmányosságát – a tulajdonformák alkotmányos 

egyenlősége alapján – számos szakértő kétségbe vonja. (JOG, KER, PÜ) 

aranystandard Olyan monetáris rendszer, amelyben a hazai valutaegységet egy 

meghatározott mennyiségű és finomságú arannyal teszik egyenlővé. Egy teljes értékű 

standard rendszerben korlátozás nélkül lehet az aranyat exportálni és importálni, a 

forgalomban aranyérmék is találhatók, a központi bank a bankjegyeket kívánságra 

aranyra váltja át, a pénzláb alapján meghatározott áron vesz és elad aranyat. Az 

árfolyamot az ún. aranypont-mechanizmus alakítja. (PÜ) 

arbitrázs  1. Az arbitrázsügylet keretében egy piacon árut, valutát, devizát, egyes 

értékpapírokat vásárolnak és jóformán azonnal eladják egy másik piacon, azzal a céllal, 

hogy a két piacon levő helyzet kihasználásával, ár-, árfolyam-, kamatnyereséget érjenek 

el. Ha nem két, hanem több piacon folytatják a műveleteket, közvetett arbitrázsról 

beszélünk. 2. A kereskedelemben olyan magánjogi megállapodás, amely szerint vita 

esetén a felek döntőbírósághoz (választott bírósághoz) fordulnak, amely megállapítja, 

hogy a szerződés feltételeit teljesítették-e. (PÜ) 

arbitrőr Az a személy, aki arbitrázsműveleteket végez. (KER, PÜ) 

Lásd még: arbitrázs 

árengedmény Az árból a vevő javára számított árkülönbözet: 1. Hibás áru esetén: 

minőségi engedmény. 2. Mennyiség függvényében: rabatt. 3. Rövidebb határidővel 

történő fizetésnél: skontó. 4. Idénytől függően: (szezonális) árleszállítás és skontó. 5. 

Tevékenység vagy árucikk megszüntetése esetén: kiárusítási árleszállítás. (KER) 

Lásd még: rabatt, skontó 

árfolyam  (Angolul: exchange rate.) A piacon tömegesen és tartósan egymás mellett jelen 

levő és egymással elcserélt javak értékének viszonyszáma. A leggyakrabban használt 

árfolyam-meghatározások: 1. Devizaárfolyam: egy adott ország valutájának vagy 

devizájának egy másik ország pénzegységében kifejezett ára. Különböző fajtái: eladási, 

vételi és középárfolyam. 2. Értékpapír-árfolyam: az értékpapír tőkepiaci (tőzsdei) ára, 
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értékpapírok keresletének és kínálatának alakulása határozza meg. Az értékpapír-

árfolyamot az értékpapír után élvezett jövedelem és a piaci kamatláb viszonya, valamint 

az azt kibocsátó intézmény jövedelmezősége és stabilitása (bonitás) befolyásolja. (PÜ) 

Lásd még: báziselemzés, bonitás, értékpapír 

árfolyam-biztosítás Szerződés, amelyben a bank vagy biztosító, díj ellenében, valamely 

valuta árfolyamának változása esetén fizetési kötelezettséget vállal. Az árfolyamkockázat 

kezelésének eszköze. (PÜ) 

Lásd még: árfolyamkockázat 

árfolyam-ingadozás Az a változás, amely az árfolyamnak a paritástól való rendszeres 

eltérését jelenti, leggyakrabban a kereslet s a kínálat változásának eredményeként. (PÜ) 

árfolyamjegyzés A kereskedelmi bankok által meghatározott valutaárfolyam. Közvetlen 

(direkt vagy angolszász) árfolyamjegyzés esetében a hazai valuta egységét jelzik a 

külföldi valutákban. A közvetett (indirekt vagy kontinentális) árfolyamjegyzés esetében a 

külföldi valuták egységét tüntetik fel a hazai nemzeti valutában. (PÜ) 

árfolyamkockázat A devizában denominált pénzügyi eszközök tulajdonosainak, vagy 

szerződéses követelések kedvezményezettjeinek és kötelezettjeinek abból fakadó 

kockázata, hogy az árfolyam elmozdulásával az általuk tartott (hazai) fizetőeszközben 

kifejezett értéke megváltozik. Védekezési lehetőségek lehetnek. (PÜ) 

Lásd még: árfolyam-biztosítás, határidős ügyletek, hedge-ügyletek, valutaklauzula 

árfolyam-lebegtetés A valutaárfolyamok ingadozásával összefüggésben emlegetik, 

amikor a valutának nincs hivatalosan meghatározott (rögzített) és nemzetközileg 

egyeztetett paritása. Ilyenkor a központi jegybankok nem garantálják a valuta 

meghatározott, rögzített paritáson történő átváltását. Ezáltal megszűnik a központi 

bankok kötelezettsége arra vonatkozóan, hogy a valutaárfolyam ingadozását a 

meghatározott sávon (intervenció) belül tartsák. Valójában a valutáját flotáltató állam 

semmilyen hivatalos fel- vagy leértékelést nem alkalmaz, hanem szabadon engedi 

nemzeti valutaárfolyamának ingadozását a kereslet és kínálatnak megfelelően, más 

szavakkal: ezek az árfolyamok napi ingadozásukon keresztül a valuták fel-, vagy 

leértékelődését jelentik. Az árfolyam-lebegtetés egy speciális esetében a jegybank mégis 

beavatkozik a flotálásba, amelyet piszkos (dirty) flotálásnak ismernek. (PÜ) 

Lásd még: intervenciós sáv 

árfolyammarzs A mindenkori vételi és eladási árfolyam közötti különbség. (PÜ) 

árfolyam-mechanizmus Szabályozott árfolyampolitika árfolyam-meghatározási 

mechanizmusa. Ilyet működtetett Magyarország 1979-től, a forint konvertibilitásának 

bevezetéséig, vagy az EU tagországai az euró bevezetésének előkészítéseként. Árfolyam-

mechanizmusnak tekinthető a csúszó leértékelés (growing peg) mechanizmusa is. (PÜ) 

Lásd még: csúszó leértékelés 

árfolyamrendszer 1. Egy adott államon belül érvényesülő valutaárfolyamok és szabályok 

összessége. 2. A jegybank stratégiája a nemzeti valuta árfolyamának kezelésére. (PÜ) 

árfolyampont Lásd devizapont (PÜ) 

árlejtés Nyilvános licitálási technika. A licit egy magasabb ajánlati árról indulva 

mindaddig lefelé módosul, amíg valamelyik vevő a tételt meg nem veszi. (KER) 

Lásd még: dutch auction 
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árrobbanás Egy termék vagy árucsoport árának váratlan, gyors és jelentős változása 

(emelkedése). Ilyen volt például a hetvenes évek első harmadában, majd utolsó éveiben 

az ún. első és második olajárrobbanás. E két alkalommal az olaj piaci értékesítési ára 

többszörösére emelkedett. Az árrobbanást a nemzetközi árupiacokon az árarányok 

strukturális változása követi. (KER, PÜ) 

árstabilitás Az árszint változatlanságával vagy alacsony (max. 2%) inflációval jellemzett 

gazdasági környezet, ahol a gazdasági szereplőket fogyasztási és beruházási döntéseik 

meghozatalában az infláció nem befolyásolja mint döntési tényező. (KER, PÜ) 

árszorzó (devizaszorzó) A konvertibilitás miatt értelmét vesztett, a tervgazdálkodáshoz 

kötött fogalom. Olyan mutatót jelentett, amely kifejezte, hogy az exportőr/importőr, a 

hivatalos árfolyamhoz képest mennyi forintot kap, illetve fizet. A devizaszorzót vagy a 

gazdálkodó egység saját, belső használatára dolgozta ki, vagy azt ágazati szinten 

határozták meg, és az a hivatalos árfolyamot, természetesen sok torzulással, a barter- 

(közvetlen árucsere) ügyletekben érvényesíthető értékarányokhoz igazította. (KER, PÜ) 

áruátvételt igazoló hajóraklevél, RS B/L, Received for Shipment Bill of Lading (ANG) 

Olyan hajóraklevél, amely elismeri az áru elhajózásra történt átvételét, de az árut még 

nem hajózták be. (KER, PÜ) 

Lásd még: B/L, hajóraklevél 

árukapcsolásos ügyletek Az eladó az általa szállított áru ellenértékének részbeni vagy 

teljes kiegyenlítésére elfogadja a vevő szállítási ajánlatát, vagyis áru cserélődik áru 

ellenében. Típusai: barter, kompenzáció, visszavásárlás, viszontvásárlás, offset ügylet, 

junktim. (KER) 

Lásd még: barter, junktim, offset ügylet, kompenzáció, visszavásárlás, viszontvásárlás 

árumintavásár Eladásra szánt áruk mintáinak kiállítása az adott árucikkek teljes 

választékával. A nemzetközi vásárok általában árumintavásárok. (KER) 

áruokmány Szűkebb értelemben a (kül) kereskedelmi ügylet lebonyolítása során az adott 

áru szállítását, tárolását bizonyító okmány, pl. folyami, légi, közúti, vasúti fuvarlevelek. 

Továbbá hajó fuvarlevél, kiszolgáltatási jegy, közraktárjegy, szállítmányozói okmányok 

az áru átvételéről és továbbításáról, postai feladóvevény. Tágabb értelemben minden 

egyéb, az áruhoz kapcsolódó okmány, pl. származási, egészségügyi bizonyítvány, 

konszignáció stb. (KER, PÜ, VÁLL. ADM.) 

áruszámla Az áruval kapcsolatos adatokat tartalmazza és a tulajdonjog átruházását 

kezdeményezi a vevőre (más nevén kereskedelmi számla). (KER, PÜ) 

árutőzsde Olyan központi piac, ahol nagy volumenben eladnak és vesznek helyettesíthető 

tömegárukat (pl. gabona, kávé, gumi, ón stb.), amelyek adásvételét áruminták vagy előirt 

szabványok (szokványok) alapján bonyolítják le. Magának az üzletkötés tárgyának nem 

szükséges az adásvételi ügyletnél jelen lennie. A tulajdonosok többször is változhatnak 

anélkül, hogy valóságos árumozgás végbemenne. (KER, PÜ) 

árverés A keresletet és kínálatot koncentráló piaci forma, a nyilvános értékesítés egyik 

fajtája. Az ár megállapítása vagy licitálással, vagy árlejtéssel, vagy beírásos módszerrel 

történik. (KER, PÜ) 

Lásd még: árlejtés, beírásos licit, licitálás 

árverési áralakítási módszerek 1. Licitálás: A kikiáltási árral indul, majd előre 

meghatározott módon emelik az árat. Az árut az kapja meg. aki a legmagasabb árat 
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hajlandó fizetni. 2. Árlejtés: a maximumként meghatározott árat addig csökkentik, amíg 

ezt egy résztvevő vásárló és egy eladó el nem fogadja. 3. Beírásos eljárás: az árverési 

árak nem nyilvános kialakításának módszere. A katalógusban szereplő árukra a vásárolni 

szándékozók írásban adják meg árajánlatukat. Ezeket az árkialakítás napján 

összehasonlítják, és a legmagasabb árat ígérő kapja meg az árut. (KER) 

Lásd még: árlejtés, beírásos licit, árlejtés 

árverési felvásárló ügynök (Angolul: buying broker.) A vevő megbízásából, de a saját 

nevében árveréseken (egyes árveréseken kötelezően) működő ügynök. (KER) 

ASEAN, Association of Southeast Asian Nations (ANG) Dél-kelet-ázsiai országok 

szövetsége, amelyet Indonézia, Malaysia, a Fülöp-szigetek, Szingapúr, és Thaiföld 

alapított 1967-ben. A szövetséghez később Kambodzsa, Laosz, Brunei, Indonézia, 

Myanmar és Vietnam csatlakozott. (JOG) 

assessor (ANG) Könyvvizsgáló, törvényszéki szakértő, kárbecslő, természetes vagy jogi 

személy, aki a vállalkozás mérlegének hitelességét adózási célból megállapítja. A 

tevékenységet minden országban törvényi feltételekhez kötik. (JOG, KER, PÜ) 

assets Eszközök: értékkel rendelkező tárgyak, papírok, pénzeszközök, általában aktívák 

kintlevőségekkel, követelésekkel és szellemi tulajdonnal együtt. (KER, PÜ) 

ATA, admission temporaire (ANG) Nemzetközi vámszavatossági okmány, amelyben a 

kibocsátó kereskedelmi kamara kezességet vállal az előjegyzésben vámkezelt árut terhelő 

vámterhek kifizetéséért, ha az szükségessé válna. Importnál leggyakrabban kiállításokra 

behozott, árubemutatókra ideiglenesen behozott és visszaszállításra kerülő áruknál 

használják. Ugyanígy alkalmazzák ideiglenesen kiszállított áruk esetében. (KER) 

átlagos hátralevő futamidő Egy pénzáramlásnak (például a kötvényből származó kamat- 

és törlesztési kifizetéseknek) a kifizetések jelenértékével súlyozott átlagos futamideje. 

Nagysága jól tükrözi az adott pénzügyi eszköz árfolyamának érzékenységét a piaci 

hozamok megváltozására. Minél nagyobb egy pénzügyi eszköz átlagos hátralévő 

futamideje, értéke annál érzékenyebb a hozamszintben bekövetkező elmozdulásokra. (PÜ) 

átláthatóság 1. A bankok megítélésében jelentős tényező, amelynek jelentősége a 

pénzmosással kapcsolatban különös hangsúlyt kapott. 2. A korrupció és bennfentes 

ügyletek elleni erőfeszítések eszköze. (JOG, PÜ) 

Lásd még: transzparencia 

ATM (ANG) 1. At the money: ‘a pénznél’: opciós, vagy határidős üzleteknél használt 

kollokviális kifejezés. Tartalma: az ügylet lezárása után a bevétel megegyezik a 

ráfordításokkal.  2. Automatic teller machine: bankautomata. (KER, PÜ) 

átutalás 1. Általános értelemben: egy vagy több pénzintézet (ügyfelei megbízásából) 

fizetést teljesít, egyik bankszámláról a másikra pénzt vezet át. 2. Az a fizetési forma, 

amikor a fizetést a vevő (kötelezett) kezdeményezi. (PÜ) 

átütemezés 1. Hitelek visszafizetési ütemezésének módosítása. 2. A nemzetközi monetáris 

kapcsolatokban az eladósodott ország és hitelezői megállapodásainak rendszere, 

amelynek célja egy állam fizetőképtelenné nyilvánításának elkerülése. (KER, PÜ) 

audit 1. Hites könyvvizsgáló által végzett mérleg-felülvizsgálat. 2. Valamely kötelező 

szabályoknak való megfelelés rendszeres ellenőrzése arra kijelölt, és megfelelő szakmai, 

és jogilag elismert jogosítvánnyal rendelkező személyek vagy szervezetek által. (JOG, 

KER, PÜ, VÁLL. ADM.) 
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auditor Audit elvégzésére jogosított személy vagy szervezet. Eredetileg hites 

könyvvizsgáló személy, vagy hites könyvvizsgálat végzésére felhatalmazott vállalkozás. 

A kifejezést újabban más, a minőségbiztosítási rendszer vagy a működés egyéb feltételei 

meglétét igazoló, regisztrált szakértőkre is kiterjesztették. Fő feltételei: szakképzettség, 

nyilvántartásba vétel,   teljesítményfelelősség, illetve felelősségbiztosítás. (KER, PÜ, 

VÁLL. ADM.) 

aukció Nyilvános értékesítés. A magyar nyelvben az „árverés” szinonimájaként is 

használják. (KER, PÜ) 

avalál, avalizál A váltókezes aláírásával kezességet vállal a váltó összegének 

megfizetéséért. A váltón fel kell tüntetni, hogy melyik aláíróért vállalja a kezességet. A 

váltókezesi aláírással ellátott váltó az avalizált váltó. (PÜ) 

avizálás Akkreditív nyitásakor az eladó saját bankja (avizáló bank) által nyújtott olyan 

szolgáltatás, amelyben kizárólag az okmányok eljuttatását vállalja a nyitó bankhoz. E 

műveletből az avizáló banknak semmilyen fizetési kötelezettsége nem támad. (KER, PÜ) 

ázsió Pozitív értékeltérés. (Ellentéte a diszázsió.) Valamely pénznem (valuta, deviza, 

bankjegy, érme stb.), értékpapír rögzített ára vagy értéke (hivatalos árfolyama, paritása 

névértéke stb.) és az ennél magasabb forgalmi értéke, piaci ára közötti különbség. A 

kötött devizagazdálkodásban annak ellentmondásaira épülő konstrukciós ügyletekben 

alkalmazott fogalom. Az ázsió forgalmazható piaci értékké, adás-vétel tárgyává válik, ha 

kettős (ill. többszintű) árfolyam alakul ki. A konstrukciós ügyleteket általában 

engedélyhez kötötték, monopolhelyzetet biztosítva egyes szereplőknek. (KER, PÜ) 
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B 
B (ANG) Bonitási besorolás. Nagymértékben spekulatív értékpapír vagy követelés. Az 

ilyen besorolású papírok gyengén biztosítottak, ami a kamat- és tőkemegtérülést a lejárat 

határnapjára jelentősen befolyásolhatja. (KER, PÜ) 

Lásd még: bonitás, kitettség, Moody’s Investor Service,  rating, Standard&Poor’s 

corporation NewYork 

Ba (ANG) Bonitási besorolás. Az ebbe a kategóriába tartozó papírok spekulációs elemeket 

tartalmaznak, és nem tekinthetők megnyugtatóan biztosítottaknak. Akár a kamatok 

fizetését, akár a tőke törlesztését bizonytalannak lehet tekinteni, mind jó mind rossz 

viszonyok között. (KER, PÜ) 

Lásd még: bonitás, kitettség, Moody’s Investor Service,  rating, Standard&Poor’s 

corporation NewYork 

Baa (ANG) Bonitási besorolás. A Baa besorolású papírok átlagos bonitással rendelkeznek. 

Nincsenek különösen biztosítva, és nem mutatnak negatív tulajdonságokat. A 

kamatfizetés és a tőketörlesztés pillanatnyilag biztosítottnak látszik, de bizonyos 

biztonsági elemek hiányozhatnak. Emiatt nem zárható ki a jövőbeni bonitásromlás. (KER, 

PÜ) 

Lásd még: bonitás, kitettség, Moody’s Investor Service,  rating, Standard&Poor’s 

corporation NewYork 

back to back (ANG) ‘Háttal a hátnak’, kereskedelem- (szállítás-)finanszírozási eljárás, 

amelynek során a közvetítő kereskedő bankja a vevő bankjának fizetési ígérvényét tekinti 

fedezetnek, és ennek megfelelően, a szállítóval szembeni fizetéseket a vevő bankjával 

szembeni követelése terhére teljesíti. (KER, PÜ) 

back to back akkreditív (ANG) Az okmányos meghitelezés olyan formája, amikor az 

akkreditív (L/C) fedezete egy másik akkreditívnek. Gyakran használják reexport 

ügyleteknél, amikor a reexportőr javára nyitott akkreditív képezi a reexportőr által 

szállított áru szállítója javára nyitandó akkreditív fedezetét. (KER, PÜ) 

baisse (FR) Lásd bessz (KER, PÜ) 

baisse-ügylet (FR) Lásd besszügylet (KER, PÜ) 

baisse-spekuláns Lásd besszspekuláns (KER, PÜ) 

Balassa-Samuelson hatás Makrogazdasági hipotézis, amelynek értelmében, ha egy ország 

termelékenysége tartósan, gyorsabban nő mint kereskedelmi partnereié, akkor 

felértékelődik a reálárfolyam, a valuta nominálértéke és – ha fékezett a valuta 

felértékelődése – magasabb lesz az inflációs ráta. Egy adott országon belül a gyorsabb 

termelékenységnövekedést felmutató vállalkozások ki tudják használni a 
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felértékelődésből származó előnyöket, míg a hagyományosan alacsonyabb 

termelékenységgel termelő vállalkozások hátrányba kerülnek az exportban. (KER, PÜ) 

bánatpénz Kötelező ajánlattól vagy szerződéstől történő visszalépés esetén a vétlen fél 

javára fizetendő összeg. (KER) 

bancor (FR) 1944-ben a nemzetközi monetáris rendszer háború utáni újraszervezésének 

körvonalazásakor az ún. angol tervezetben (keynesi tervezet ún. klíringunió) a többoldalú 

elszámolási rendszer egysége lett volna. A bancorra emlékeztet rendszerében és 

koncepciójában a Nemzetközi Valutaalap által 1970-ben életre hívott, különleges lehívási 

jogok (SDR) rendszere. (PÜ) 

Lásd még: keynesizmus 

bank Pénzintézet, amely a banki tevékenységet engedélyező alapító határozattal 

rendelkezik, és pénzeszközök összegyűjtését, átcsoportosítását, számlapénzteremtést, 

hitelnyújtást és -közvetítést, pénz adás-vételét, fizetéseket, értékkezelést, értékpapír-, 

valuta- és deviza műveleteket stb. végezhet. A bank mindenkor nyilvános működésű 

részvénytársaság formájában működhet és mérlegarányait a más gazdasági 

társaságokénál szigorúbb előírások szabályozzák (prudenciális szabályok). (PÜ) 

bankári váltó Bank által kibocsátott és avalált, önmagára kiállított, névre szóló sajátváltó, 

amely ipso iure (saját jogán) forgatható értékpapír. A magyar gyakorlatban pl. utazási 

csekk elnevezés alatt volt ismert. (PÜ) 

bankcsekk A csekkszerződés két bank között jön létre, így a csekk kibocsátója és 

címzettje is bank. A bankcsekk ipso jure (‘saját jogán’) forgatható értékpapír. (PÜ) 

bankelfogadvány Lásd akcepthitel (KER, PÜ) 

bankgarancia A bank önálló fizetési kötelezettségvállalása a kedvezményezett (hitelező) 

felé, általában első felszólításra történő fizetésre, a felek (hitelező-adós) közötti 

jogviszony vizsgálatától függetlenül. Készfizető kezességet valósít meg. (KER, PÜ) 

bankjegyadó Történelmi törvényi előírás a pénzmennyiség szabályozására. A 

pénzkibocsátásra jogosult pénzintézetnek (jegybanknak) a pénzmennyiség arányában 

meghatározott adót kellett fizetnie az államnak, amennyiben a forgalomban lévő 

pénzmennyiség meghaladta a fedezet értékét (aranyfedezet), illetve az engedélyezett 

adómentes mennyiséget. (PÜ) 

bankjegyfedezet Nemesfémre átváltható pénzek időszakában a bankjegy- és 

érmekibocsátás mennyiségét a jegybank birtokában lévő nemesfémek mennyisége 

alapján korlátozták. A teljes fedezetet (általában) nem valósíthatták meg. A szükséges 

fedezetnek azon részét, amely nemesfém helyett bankjegyekből tevődik össze, 

bankjegyfedezetnek nevezik. A jegybanknak a forgalomban lévő bankjegyek és érmék 

egy meghatározott arányának megfelelően kellett nemesfémfedezettel rendelkeznie, 

illetve csak ennek birtokában bocsáthatott ki fizetőeszközt. A pénzforgalomban résztvevő 

további készpénz fedezetét „bankszerű fedezet”, általában jó minőségű kereskedelmi 

váltók leszámítolása képezte. (PÜ) 

bankkártya A plasztikpénz azon formája, amelyben a banknál elhelyezett betétből, illetve 

a bank által a kártyatulajdonos javára megállapított hitelkeretből fizeti a bank a 

tulajdonos kártyájának adataival és aláírásával igazolt számláit. A bankkártyaszerződés a 

kártyatulajdonos és a bank biztonsága érdekében, rögzítheti a kártya segítségével történő 
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vásárlások egyedi értékét, napi vagy havi maximumát, továbbá a kártyával történő 

készpénzfelvétel maximális összegét. (PÜ) 

Lásd még: debit card 

bankkezesség A bank fizetési kötelezettségvállalása arra az esetre, ha a hitel adósa nem 

fizetne. A bank a kezességet jutalék ellenében vállalja. Egyes esetekben a bank 

kezességvállalásáról ún. kezességi levelet (ún. bankgarancia-levelet) állít ki. (KER) 

bankköltség A bankok által az ügyfeleknek a számlavezetéssel, a hitelezéssel és az egyéb 

banki szolgáltatásokkal kapcsolatban felszámított költségek és jutalékok összege. (PÜ) 

bankkonzorcium A bankok alkalmi vagy tartós társulása nagyobb összegű hitelek 

nyújtására. (PÜ) 

bankközi hitel A bankok egymás számára nyújtott hitelei. Likviditási szükséglet, illetve a 

tartalékolási kötelezettség miatt merül fel. Speciális esete, amikor a jegybank, központi 

bank nyújt hitelt a kereskedelmi bankoknak és egyéb pénzintézeteknek, ez sok esetben 

refinanszírozás keretében történik. (PÜ) 

bankközi piac A pénzpiac egyik részpiaca, a jegybanki források piaca, ahol a résztvevők a 

bankok. A bankközi piacon kötött ügyletek jellemzően nagyon rövid lejáratúak, az 

üzletek többsége néhány napos futamidejű. (PÜ) 

bankmérleg Könyvviteli kimutatás, amely a bankok eszközeit (aktíváit) és forrásait 

(passzíváit) tartalmazza. A bankok a mérlegüket a cégbíróságon bárki számára 

megtekinthető módon kötelesek letenni. A bankok ezen túlmenően mérlegük 

publikálásával, tőkeerejük bizonyításával ügyfeleik bizalmát is el óhajtják nyerni. A 

kereskedelmi bank mérlegének fő tételei, aktívák (eszközök): pénztár, betét a 

jegybanknál, állampapírok, részvény, kötvény, váltó, hitelek, arany, deviza stb.; 

passzívák (források): alaptőke, tartalékalap, felvett hitelek, ügyfelek betétei, profit stb. 

(PÜ) 

bankszámla A bank által ügyfelei részére a bankkal lebonyolított pénzügyi műveletről 

számlaszerűen vezetett elszámolás. A bankszámlák az ügyletek fajtái szerint lehetnek pl. 

takarékszámla, a napi pénzforgalom lebonyolítására szolgáló folyószámla, bizonyos 

határidőre lekötött számlák, esetleg bizonyos célhitelek, vagy valamely célra és 

határidőre tartalékolt betétszámlák (PÜ) 

bankszindikátus Lásd bankkonzorcium (PÜ) 

barter (ANG) Áruk vagy szolgáltatások közvetlen pénzmozgást kikapcsoló cseréje. Az 

ügylet létrejötte feltételezi, hogy a cserére felajánlott áru vagy szolgáltatás iránti igény a 

partnerek között kölcsönösen fennáll. (KER) 

baseli bankirányelvek A kereskedelmi bankok szavatolótőke-szükségletét meghatározó 

feltételrendszer. (PÜ) 

BÁT, Budapesti Árutőzsde A XIX. századi európai gabonaforgalom jelentős központi 

piaca. 1948-ban a Budapesti Áru- és Értéktőzsde egyaránt bezárt és 1989-ben nyitott újra. 

2005-ben egyesült a Budapesti Értéktőzsdével. (KER) 

Lásd még: BÉT 

báziselemzés Egy értékpapír (részvény, kötvény) teljesítményén, azaz hozadékán és 

hozadékának a bankkamatokhoz való viszonyán, valamint a kibocsátó gazdasági 

teljesítményén és tevékenységének stabilitásán (bonitásán) alapuló, az értékpapír 

keresletétől és kínálatától független elemzése. (PÜ) 
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Lásd még: bonitás, értékpapír, kötvény, részvény 

BB (ANG) Bonitási besorolás. Gyenge minőségű spekulatív jellegű beruházási papír. A 

kamat- és tőkemegtérülés gyenge lábakon áll. A gazdasági viszonyok és területi feltételek 

hátrányos változása a papír futamideje alatt valószínű. (KER, PÜ) 

Lásd még: bonitás, kitettség, Moody’s Investor Service,  rating, Standard&Poor’s 

corporation NewYork 

BBB (ANG) Bonitási besorolás. Kielégítő minőségű beruházási papír. A kamat- és 

tőkemegtérülést megfelelőnek ítélik. A gazdasági viszonyok és kerületi feltételek 

változása azonban nagyobb befolyással bír, mint a magasabb besorolású papírok 

esetében. (KER, PÜ) 

Lásd még: bonitás, kitettség, Moody’s Investor Service,  rating, Standard&Poor’s 

corporation NewYork 

BCL, bank conformation letter (ANG) Banki igazoló levél. Okmányos meghitelezéses 

ügyletnél szokásos, a szerződéskötést megelőző általános fedezetigazolás, amelyben a 

bank igazolja, hogy ügyfele nála számlát vezet, és rendelkezik az ügylet 

nagyságrendjének megfelelő forrásokkal. (KER) 

bear (ANG) 1. A besszspekuláns angol elnevezése. 2. Bear market: a lanyha és hanyatló 

piaci folyamatok kollokviális kifejezése. Ellentéte a bull market: fellendülő piac. (KER, 

PÜ) 

befektetés Anyagi eszközöknek haszon reményében való felhasználása. Célja főleg 

pénzügyi tevékenységnél és vállalkozásokban a tulajdonszerzés. (KER, PÜ) 

Lásd még: invest, invesztíció, investment 

befektetési alap Jogi személyiséggel rendelkező alap, amelyet valamely befektetési 

alapkezelő tevékenységet folytató társaság (alapkezelő), nyilvános módon (befektetési 

jegyek nyilvános forgalomba hozatalával), vagy zárt módon összegyűjtött tőke tulajdon-, 

vagy hitelviszonyokat megtestesítő értékpapírokba és más eszközökbe történő 

befektetésével alakít ki, és a befektetési jegyek tulajdonosainak általános megbízása 

alapján kezel. A befektetési alapok működése szabályozott és – a bankokhoz hasonlóan – 

államilag felügyelt. A végrehajtható befektetések tartalmát és feltételeit az alapszabály 

határozza meg. Az eltérő (állampapír-, kötvény-, részvény-, deviza-, derivatív-, vegyes 

stb.) tárgyú, illetve nyilvános és zártkörű alapok működésére a nemzeti törvényhozások 

eltérő szabályokat állapíthatnak meg. Zárt végű alap: a meghatározott futamidőre 

létrehozott alap, amely befektetéseit a periódus végére likvidálja és a tőkét és hozadékot 

teljes mértékben visszafizeti. Nyílt végű alap: határozatlan időre létrehozott alap. (PÜ) 

behozatali előjegyzés Ideiglenes jellegű vámkezelés: a vámáru csak meghatározott ideig 

és meghatározott jogcímen tartható az országban. Alkalmazására leggyakrabban a 

bérmunkaügyleteknél kerül sor. Az előjegyzés időtartama alatt nem kell vámot fizetni. 

(JOG, KER) 

behozatali engedély Engedélyhez kötött vagy kontingentált termék behozatalára 

vonatkozó hatósági hozzájárulás. Szükségessége a kötött devizagazdálkodás 

(tervgazdálkodás) időszakában általános volt. Az EU-n belül ilyen általános előírás már 

nem alkalmazható: az Unió alkotmányos alapelve az áruk, a szolgáltatások, a munkaerő 

és a tőke szabad áramlása. Az EU-n belüli árumozgás csak kivételesen – így fegyverek 

vagy kábítószerek esetében – lehet engedélyköteles. Az ilyen cikkek behozatala az EU-n 
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kívüli viszonylatokban is engedélyt igényel, és kontingentált számos mezőgazdasági és 

ipari cikk behozatala. A behozatali engedélyezés útján történő versenykorlátozás 

gyakorlatát több fejlődő ország ma is alkalmazza. (KER) 

beírásos licit Az árverés olyan módszere, amikor az árverési árak nem nyilvánosak. A 

licitálók a katalógusban szereplő árak alapján írásban teszik meg az ajánlatukat. Az 

ajánlatokat az árverés napján bontják fel, és a legmagasabb árat ígérő kapja meg az árut. 

(KER) 

Lásd még: árverés, árverési áralakítási módszerek, aukció 

bejárás Az ipari beruházások során a megrendelő és a végrehajtó által ténymegállapítási 

céllal közösen szervezett szemle (angolul: site inspection). (KER) 

belgrádi egyezmény A dunai folyamhajózásról 1948-ban kötött egyezmény. Lehetővé 

teszi a hajózást minden ország részére, de az intézkedés és az igazgatás jogát csak a Duna 

menti országoknak tartja fenn. Létrehozta a budapesti székhelyű Duna Bizottságot. (JOG, 

KER) 

belső megtérülési ráta (Angolul: internal rate of return.) Az a kamatláb (diszkontráta), 

amelynek alapján a befektetetés bevételei (income stream) jelenértékeinek összege zéró. 

A befektetés hozadékszámításának legfontosabb mutatója. (PÜ) 

bemeneteli ügylet A klíringdevizának a szabad devizához viszonyított diszázsióját 

kihasználó switch-ügylet. A bemeneteli ügylet során szabad devizáért vásárolt terméket 

klíring elszámolású relációban értékesítik, a klíringdeviza diszázsiója miatt a szabad 

devizás vételárnál lényegesen magasabb áron. A bemeneteli ügylet a kijöveteli ügylettel 

alkotja a körügyletet. A szabad kereskedelem és konvertibilitás körülményei között 

jelentőségét veszítő üzleti tevékenység. (KER) 

Lásd még: switch-ügylet 

bemutatóra szóló értékpapír Olyan értékpapír, amelyen nem tüntetik fel a 

kedvezményezettet, illetve a „vagy bemutatónak” kifejezéssel lehetővé teszik, hogy az 

értékpapír mindenkori bemutatója élhessen az ahhoz fűződő jogokkal. (KER, PÜ) 

Lásd még: Inhaber Papier, owner’s papers 

bérelt hajózás „Tramping”, nem menetrendszerű hajó bérlete, vagy ilyen hajóra a hajótér 

egy részének a bérlete. A bérelt hajózásnál a szerződés tárgya a hajótér, illetve annak egy 

része. A hajóbérleti szerződéssel a hajótulajdonos hajója egészét vagy annak egy részét 

átengedi a bérlőnek. Változatai: útvonalbérlet, időbérlet, csupasz hajótestbérlet. Ezzel 

szemben a vonalhajózásnál, a fuvarozási szerződés tárgya az áru. (KER) 

Lásd még: hajóbérleti szerződés 

beruházási koncepció a beruházás megvalósításának és az általa elérni szándékozott 

eredmény megszerzésének nagyvonalú, tömör leírása. (KER, PÜ) 

bessz A francia baisse ‘visszaesés’ szóból ered. Nemzetközi pénzpiaci jelentésében a 

tőzsdei papírok (értékpapírok, valuták, devizák) árfolyamainak esése. Ellentéte: ossz. 

(KER, PÜ) 

besszspekuláns  Franciául baisser vagy bessier (ejtsd: besszer, ill. besszié) az a személy, 

aki valamely tőzsdén árfolyamesésre spekulálva határidős ügyletet köt. (KER, PÜ) 

Lásd még: árutőzsde, értéktőzsde, tőzsde 

besszügylet Árcsökkenésre spekuláló ügylet, általában határidős tőzsdei valuta- (deviza-), 

értékpapír vagy árueladás. Az eladás az ügyletkötés napján érvényes határidős 
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árfolyamon történik azzal a várakozással, hogy a teljesítés időpontjában a javak 

olcsóbban beszerezhetőek.  (KER, PÜ) 

beszedési megbízás Fizetési forma, amelyben az eladó megbízza a bankot, hogy az átadott 

okmányok alapján hajtsa be a vevőtől az áruk vagy szolgáltatások ellenértékét. 

Használatos még az „inkasszó” kifejezés is. Két alapvető fajtája: az azonnali (prompt) és 

a határidős inkasszó. (KER, PÜ) 

beszedvény Más elnevezéssel beszedési megbízás. Mindkét elnevezés esetében a 

cselekmény követelés beszedése bank bevonásával. Sima beszedvénynél pénzügyi 

okmányok (csekk, váltó), okmányos beszedvénynél kereskedelmi okmányok (számla, 

fuvarokmány stb.) kerülnek az adósnál bemutatásra és fizetés ellenében kiszolgáltatásra. 

(KER, PÜ) 

BÉT, Budapesti Értéktőzsde 1948. évi bezárása után 1988-ban a kereskedelmi bankok 

által létrehozott „Értékpapír-kereskedelmi Megállapodás”-ként, 1990-ben Budapesti 

Értéktőzsdeként alakult újjá. 2005-ban egyesült a Budapesti Árutőzsdével. (KER, PÜ) 

Lásd még: BÁT 

betét A bankoknál számlán vagy takarékbetétkönyvekben elhelyezett pénzösszeg, amely 

után a bank (általában) kamatot fizet. A betét lehet látra szóló (bármikor felbontható) és 

lekötött (határidős) betét. A határidős betétek csak kamatveszteséggel bonthatóak fel. 

(PÜ) 

betétbiztosítás A betétek biztonságát szolgáló biztosítási rendszer. Az ilyenben történő 

részvétel, az 1929–30-as nagy gazdasági válságot követő intézkedések óta a betéteket 

gyűjtő bankok számára a legtöbb országban kötelező. A legtöbb nemzeti betétbiztosítási 

rendszer a ’New Deal’ részeként létrehozott amerikai Federal reserve System mintájára 

jött létre. Magyarországon, az 1993 előtt keletkezett lakossági betétekért az állam vállalt 

felelősséget. Az ezt követő időszakban keletkezett betéteknél a bankok által a gyűjtött 

betétek arányában képzett betétbiztosítási rendszer – gyakorlatilag a bankrendszer egésze 

– áll jót az egyes betétek egy meghatározott értékhatár alatti részének visszafizetéséért. 

(PÜ) 

betéti társaság, bt. Olyan jogi személyiség nélküli gazdasági társasági forma, amelyben a 

tulajdonosok között beltagok és kültagok vannak. A beltagok felelőssége teljes 

vagyonukra terjed ki, míg a kültagok felelőssége csak vagyoni betétjük erejéig terjed. 

(Németül: Kommandit Gesellschaft. Angolul: limited partnership) (JOG, KER, PÜ, VÁLL. 

ADM.) 

bilateralizmus „Kétoldalúság”, az államközi kereskedelmi és fizetési forgalom kétoldalú 

egyezmények keretében való szabályozása. A bilaterális kapcsolatok megjelenési formái: 

árucsere-forgalmi megállapodások, érték vagy mennyiségi kontingenslisták kétoldalú 

kialakítása és klíringmegállapodások az elszámolások területén. A bilaterális 

egyezmények rendszerében külkereskedelmi kapcsolatok csak kétoldalúan fejlődhetnek. 

A forgalom csak akkor növelhető, ha az mindkét oldalon nő, vagyis a partner a 

növekményt többletszállításokkal kiegyenlíti. Fejlettebb változata a multilaterális klíring. 

A klíring ellentettje a konvertibilitás. (KER, PÜ) 

Lásd még: klíringelszámolás, klíringcsúcs 

birtokos Egy adott érték felett ténylegesen rendelkező természetes vagy jogi személy. 

(JOG) 
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BIS, Bank of International Settlements Lásd Nemzetközi Fizetések Bankja (PÜ) 

bizalmi kéz Valamely fél helyett, nevében, javára és kockázatára eljáró természetes vagy 

jogi személy. (JOG, KER) 

Lásd még: treuhand 

bizományi raktár Bizományosi szerződés alapján a bizományosnál létesített raktár olyan 

termékekből, amelyekből a piac helyszíni közvetlen, folyamatos kiszolgálása indokolt 

(pl. alkatrészek). A bizományosi raktárkészlet értékesítéséig a megbízó tulajdonában 

marad. (KER) 

Lásd még: konszignációs raktár 

bizományos Megbízója számlájára, de saját nevében köti ügyleteit. Megbízójától limitárat 

kap, amelynél kedvezőtlenebb feltétellel nem hozhat létre ügyletet. Tevékenységéért 

bizományosi jutalék (angolul: commission)  illeti meg. Hiteleladások kockázatának 

átvállalásáért ’delcredere’ jutalékot kap. (KER, PÜ) 

Lásd még: delcredere 

biztosítás Véletlenszerűen bekövetkezhető eseményekből származó károk elleni védelem, 

a kockázatok biztosító társaság útján történő megosztása. A bekövetkezett károk 

fedezésére a biztosító társaság a biztosítási díjakból képzett fedezetkockázati alapot 

használja fel. Fontosabb változatai: személy-, vagyon-, felelősségbiztosítás. A különleges 

kockázatok elleni védekezésnek különböző nevei vannak. (JOG, KER, PÜ) 

Lásd még: hedging, kockázatkezelés 

biztosítási bizonylat (Angolul: insurance certificate.) A jelenleg érvényes, 1982-ben 

kibocsátott Lloyd’s feltételeknek megfelelő biztosítási szerződés megkötésének okmánya. 

Ennek alapján állítja ki a biztosítótársaság, kívánságra, az értékpapírként funkcionáló 

biztosítási kötvényt. (KER, PÜ) 

Lásd még: biztosítási kötvény 

biztosítási klauzulák Biztosítási szokványok. Az angol Lloyd’s biztosító dolgozta ki a 

szállítmányozásban leggyakrabban alkalmazott záradékokat (Institute Cargo Clause). 

(KER, PÜ) 

Lásd még: biztosítási záradékok, szokványok 

biztosítási kötvény (Angolul: insurance policy.) A biztosítási szerződés értékpapírként 

működő okmánya, kár esetén megtestesíti a kártérítéshez való jogot. Ez a jog az 

értékpapír-átruházás rendje szerint bárkire átszállhat. (KER, PÜ, VÁLL) 

Lásd még: biztosítás, biztosítási bizonylat, biztosítási összeg, biztosítási záradékok 

biztosítási összeg A kár esetén fizetett térítés biztosítási szerződésben rögzített összege. 

Árubiztosítás esetén elvileg meg kell egyeznie az áru értékével, ha lefelé tér el, 

alulbiztosításról, ha felfelé, felülbiztosításról beszélünk. (KER, PÜ) 

biztosítási záradékok biztosítási szerződéseknél a biztosított esemény tömör 

megfogalmazása, amely a szokvány erejével bír. (KER, PÜ) 

Lásd még: biztosítási klauzulák 

biztosított Kár esetén a kártérítési igény jogosultja. (KER, PÜ) 

B/L, bill of lading (ANG) Hajóraklevél, a tengeri fuvarozás legfontosabb okmánya. 

Fogatható értékpapír. Több eredeti példányban készül, amelyek közül bármelyikkel 

kiváltható az áru. Ekkor az összes többi példány érvényét veszti. A kiállított 

hajóraklevélen fel van tüntetve az eredeti példányok száma (full set). Ha minden rendben 
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van, a hajóraklevél „clean”. A késedelmesen bemutatott hajóraklevél „stale” B/L. A hibás 

hajóraklevél „foul”. (KER) 

blank endorsed ‘Üresen forgatva’. Rendeletre szóló értékpapírok forgatásánál a forgató 

nem írja be az új kedvezményezett nevét. Így további átruházása is sima átadással 

történhet mindaddig, amíg az utolsó kedvezményezett be nem írja a saját nevét. (JOG, 

KER) 

blocking minority (ANG) ‘Ellenőrző kisebbség’. A minősített többségi szavazásnál a 

döntések elfogadásának megakadályozásához „blokkolásához” szükséges minimális 

szavazatszám. (JOG) 

BOLERO (ANG) A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által kidolgozott elektronikus 

okmányolási rendszer, amely az Incoterms 2000 részeként szokványerőre emelkedett. A 

Bolero cég által kifejlesztett, a pénzügyi és materiális szállítási folyamatok integrált 

támogatására szolgáló megoldásokra épül. Fő elemei: 1. a ’Trusted Trade Platform’, a 

rendszer üzenő, „bizalmi harmadik kéz”, és a jogi szokványokat tartalmazó adatkezelő 

rendszere; 2. az ’Open Account Suite’, a rendszer megrendelés-kezelő, ellenőrző és 

fizetési modulja, és 3. a ’Documentary Credit Suite’, a vevő és eladó műveleteit a 

hagyományos és elektronikus okmányos meghitelezési környezetben támogató modul. 

(KER, PÜ) 

Lásd még: Incoterms, Incoterms 2000 klauzulák, Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 

bona fide holder (ANG) A kereskedelmi hitellevél záradékban megjelölt (jóhiszemű) 

harmadik okmánybirtokos (általában a negociáló bank), akivel szemben a nyitó bank 

fizetési kötelezettsége az eredeti kedvezményezettel azonosan áll fenn. (KER, PÜ) 

bonifikáció Lásd jóváírás (KER) 

bonitás Hitelképesség, azaz az adósról a hitelezők körében kialakult megítélés, amelynek 

az alapja az adós likviditása (fizetőképessége), valamint a korábbi hitelek 

visszafizetésénél szerzett tapasztalat. (KER, PÜ) 

boom (ANG) Pezsgés, kedvező piaci viszonyok közötti gyors piaci terjeszkedés akár egy 

árura vonatkoztathatóan, akár szélesebb piaci szegmensben. (KER, PÜ) 

break even point (ANG) 1. Fedezeti pont: olyan ár/értékesítési volumen, ahol az 

értékesítés árbevételei éppen elegendőek ahhoz, hogy fedezzék a termelés és forgalmazás 

költségeit. 2. Olyan áron történő értékesítés, amelyiknél se veszteség, se nyereség nem 

keletkezik. (KER, PÜ) 

Bretton Woods-i aranydeviza-rendszer Az amerikai Bretton Woods (New Hampshire) 

kisvárosban 1944 júliusában 44 szövetséges ország által elfogadott, a nemzetközi 

gazdaság háború utáni helyreállítását célzó gazdaságirányítási rendszer. Legfontosabb 

jellemzői: szakaszosan szélesedő intervenciós sávokkal működtetett, rögzített (fix) 

árfolyamok rendszere, amelynek kulcsvalutája az USA dollár, amely az USA szövetségi 

tartalékrendszere (Federal Reserve System) által, a tagállamok jegybankjai részére, 

aranyra bármikor átváltható. Ezzel a dollár az aranyat helyettesítő világpénzzé vált. 

Miután a rendszer betöltötte szerepét, formálissá vált aranykonverziós kötelezettsége, 

1971-ben, megszűnt. Ez időtől vette kezdetét a nemzeti valuták árfolyamának kereslet-

kínálati viszonyokhoz alkalmazkodó lebegtetése. (JOG, PÜ) 

Lásd még: EBRD, IMF 
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bróker 1. Általánosságban olyan ügynök, aki a megbízója számlájára vesz és elad árukat 

és szolgáltatásokat, ügynöki jutalék fejében. 2. A tőzsdén kereskedési engedéllyel 

rendelkező, mások megbízását teljesítő alkusz. (KER, PÜ) 

bt. Lásd betéti társaság 

BT Az ENSZ Biztonsági Tanácsa. (JOG, KER, PÜ) 

bulletin de gage (FR) Lásd zálogjegy (KER, PÜ) 

bull market (ANG) A fellendülő, szárnyaló tőzsdei üzletmenetre alkalmazott kollokviális 

kifejezés. Ellentettje a „bear market” (‘hanyatló, lanyha piac’). (KER, PÜ) 

BUX A Budapesti Értéktőzsde hivatalos indexe, a tőzsdén jegyzett értékpapírok 

forgalmának volumen- és áralakulását kifejező, kötött formátumban számított kompozit 

index. Alakulására határidős üzletek köthetőek, ez egyrészt spekulációs célú, másrészt az 

árfolyamkockázatok kezelésének (hedging) legfontosabb eszköze. (PÜ) 

Lásd még: hedging 

buy back (ANG) Lásd visszavásárlás (KER) 

buying broker (ANG) Lásd árverési felvásárló ügynök (KER) 
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C 
C (ANG) Bonitási besorolás. A kamat- és tőkekifizetéseket leállították, vagy közvetlenül 

fenyeget a leállítás veszélye. (KER, PÜ) 

Lásd még: bonitás, kitettség, Moody’s Investor Service,  rating, Standard&Poor’s 

corporation NewYork 

C terms (ANG) C paritások. Az Incoterms 2000. záradékcsaládjának C csoportja azokat a 

záradékokat (klauzulák, feltételek, terms) tartalmazza, amelyeknél az eladót terhelik a 

fuvarozás költségei (pl. a tengeri fuvardíj fizetése), de a kockázat már a szállítónak 

(fuvarozó, szállítmányozó) történő átadáskor átszáll a vevőre. (Ezért nevezik kétpontos 

paritáscsaládnak.) Ide tartoznak a CFR (Cost and Freight); a CIF (Cost Insurance, 

Freight); a CPT (Carriage Paid To …); és a CIP (Carriage, Insurance, Paid to …) 

paritások. (KER) 

Lásd még: Incoterms 2000 klauzulák 

Ca (ANG) Bonitási besorolás. A Ca kategóriás papírok igen spekulatívak, és gyakran 

késedelemben vannak, vagy más hátrányos tulajdonságaik vannak. (PÜ) 

Lásd még: bonitás, kitettség, Moody’s Investor Service,  rating, Standard&Poor’s 

corporation NewYork 

Caa (ANG) Bonitási besorolás. A Caa besorolású papírok alacsony szintű bonitást 

mutatnak, és késedelembe estek, valamint a kamatfizetés és a tőketörlesztési fizetések 

veszélyben vannak. (KER, PÜ) 

Lásd még: bonitás, kitettség, Moody’s Investor Service,  rating, Standard&Poor’s 

corporation NewYork 

call option (ANG) Olyan opció, amely a birtokosát feljogosítja, hogy valamely eszközt 

saját, független döntése alapján, az opciós szerződésben meghatározott áron, 

meghatározott határidőig megvásároljon. (JOG, KER, PÜ) 

capitalization (ANG) 1. Vállalat teljes részvénycsomagjának a piaci értéke (a vállalat által 

kibocsátott részvények száma szorozva a részvényárfolyammal. 2. Tőkésítés, valamely 

vagyontárgy, vagy eszköz beemelése a törzstőkébe. 3. Tőkeellátás, a vállalkozás 

működéséhez szükséges tőke valamely formában történő megszerzése. (KER, PÜ) 

Lásd még: gearing 

cargo (ANG) Eredetileg a teherhajó hasznos terhét jelentette. A szállítmánybiztosítási 

gyakorlatban valamennyi fuvareszköz hasznos terhét, a biztosítási gyakorlatban a 

rakományt jelenti. (KER) 

CC (ANG) Bonitási besorolás. Minimálisan védett papírok, amelyeknél a kamat és a tőke 

megtérülése valószínűtlennek lászik. (KER, PÜ) 
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Lásd még: bonitás, kitettség, Moody’s Investor Service,  rating, Standard&Poor’s 

corporation NewYork 

CCC (ANG) Bonitási besorolás. Bizonyos jellemzők a kamat és vagyonvesztés lehetőségét 

vetítik előre. (KER, PÜ) 

Lásd még: bonitás, kitettség, Moody’s Investor Service,  rating, Standard&Poor’s 

corporation NewYork 

cedálás Lásd engedményezés (JOG, KER, PÜ) 

CEFTA, Central European Free Trade Agreement (ANG) Közép-európai 

Szabadkereskedelmi Szerződés. 1992-ben kötött szabadkereskedelmi szerződés. Tagjai: 

Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Románia és Bulgária 

(tagjelölt, 2005-ben, Horvátország). A GATT és a WTO elveit alkalmazó, azokat 

bilaterális szerződésekkel kiegészítő rendszer, amelynek célja a kereskedelmi akadályok 

lebontása a tagállamok között. A szerződés 2001. január 1-jétől – kisebb kivételekkel – 

teljes vámliberalizációt biztosít. A tagállamok EU-csatlakozásával a szerződés elveszti 

jelentőségét. (JOG) 

Lásd még: GATT, WTO 

céghitel Tágabb értelemben minden nem bank által nyújtott hitel (szállítói hitel vagy 

pénzkölcsön). Nemzetközi (kül-)kereskedelemben az exportőr által nyújtott, általában 

rövid lejáratú hitel megnevezése. (KER, PÜ) 

célbetét A vállalkozások, közületek, magánszemélyek bankoknál elhelyezett azon betétei, 

amelyeket egy meghatározott cél (vállalati beruházás, gépbeszerzés, lakásépítés stb.) 

megvalósítása során használhatnak fel. (PÜ) 

célhitel A hitelek azon fajtája, amelyeknél a hitelezési célt, amelyre a hitelbe kapott 

összeget felhasználhatják, a bank vagy más hitelfolyósító pontosan meghatározza. Ilyen 

cél lehet pl. valamely gép vagy forgóeszköz megvásárlása, egy beruházás megvalósítása 

stb. (PÜ) 

certificate (ANG) Igazolás, bizonyítvány, tanúsítvány. 1. A külkereskedelemben számos 

fajtája használatos, a legismertebbek: egészségügyi bizonyítvány; biztosítási igazolás; 

szállítmányozó elszállítási igazolása; származási bizonyítvány. 2. A bank által 

meghatározott összegre kiállított kamatozó értékpapír, amelyet ügyfeleinek ad a nála 

meghatározott időre elhelyezett pénzösszeg ellenértékeként. Jellegét tekintve a 

bankbetétnek felel meg. Bemutatóra vagy annak rendeletére szól. Általában a forgatható 

fajtáját használják. Az USA bankjai alkalmazták először, hogy a számlabetétekre 

alkalmazott kamatmaximálást megkerülhessék. (KER, PÜ) 

certificate of deposit Letéti jegy: valamely pénzösszeg vagy más vagyoni eszköz 

elhelyezését igazoló tanúsítvány. (KER) 

certificate of origin (ANG) Eredetigazolás, származási tanúsítvány. (KER, PÜ) 

Lásd még: EUR-1 okmány, származási bizonyítvány 

cesszió Lásd engedményezés (KER, PÜ) 

CFR, Cost and Freight (ANG) Az Incoterms 2000 kereskedelmi szokványban megnevezett 

paritás. A tulajdon, kockázat és a biztosítási költség akkor száll át a vevőre, amikor az 

árut az eladó a fedélzetre szállítja, a szállítási költséget azonban, a célkikötőig az eladó 

fizeti. Vízi szállítási paritás. (KER) 

Lásd még: Incoterms 2000 klauzulák 
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charges (ANG) Költségek. Az Incoterms 2000-ben használt kifejezés, amely a 

külkereskedelemben mindazon költségekre vonatkozik, amelyeket az alkalmazandó 

importszabályozás alapján kell kifizetni. Azok a költségek, amelyeket magánfelek rónak 

ki (áru ára stb.) nem tartoznak a meghatározás alá. (KER) 

Lásd még: Incoterms 2000 klauzulák 

charter party (ANG) Hajóbérleti szerződés. Nem menetrend szerint, meghirdetett 

díjtételekkel, hanem a mindenkori igényeknek megfelelően közlekedő hajók bérlése, 

változó bérleti díjakkal. A tengeri tömegáru-fuvarozás tipikus formája. A bérlés 

vonatkozhat az egész hajóra vagy a hajótér egy részére. Változatai: line charter, time 

charter, bareboat charter (útvonal-, idő-, csupaszhajótest-bérlet). (KER) 

Lásd még: bérelt hajózás, hajóbérleti szerződés 

check (ANG) 1. Ellenőrzés, amelyet az áru átadásakor végeznek. 2. Fizetőeszköz (csekk), 

amelynek kiállításával és valamely kedvezményezettre forgatásával a kibocsátó, saját 

számlája terhére, készpénzfizetést teljesít. Fedezetlen csekk kibocsátása, a fizetés 

készpénzjellege miatt, bűncselekmény. (KER, PÜ) 

Lásd még: Incoterms 2000 klauzulák 

CIF, Cost Insurance and Freight (ANG) Incoterms-paritás. ‘Költség biztosítás és fuvardíj 

fizetve … ig’. A tulajdon és kockázat akkor száll át a vevőre, amikor az eladó az árut a 

hajó fedélzetére szállította. A szállítási és biztosítási költséget viszont a célkikötőig az 

eladó fizeti. (KER) 

Lásd még: Incoterms 2000 klauzulák 

CIM, Contract for International Carriage of Goods by Rail (ANG) A vasúti 

árufuvarozás általános szabályai. 1890-ben kötött egyezmény, 1893-ban lépett életbe. 

1980-ban a revíziós konferencia eredményeként jött létre a COTIF (Convention 

concerning International Carriage by Rail, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Konvenció). 

(KER) 

Lásd még: COTIF 

címzett Idegen váltóban fizetésre felszólított szereplő (intézvényezett). Váltójogi 

kötelezettsége a váltó aláírásával jön létre, ekkor „elfogadó” lesz belőle. (JOG, PÜ) 

Lásd még: idegen váltó 

CIP, Cost Insurance Paid to … (ANG) Incoterms-paritás. ‘Szállítás és biztosítás fizetve 

…-ig’. A tulajdon és a kockázatok a szállítóeszközre történő szállítással szállnak át a 

vevőre, a szállítási és biztosítási költséget azonban a célállomásig az eladó fizeti. 

Általános paritás, minden szállítóeszközre, tengeri (vízi) megfelelője a CIF. (KER) 

Lásd még: Incoterms 2000 klauzulák 

CIS, Commonwealth of Independent States (ANG) Független Államok Közössége 

(FÁK). A Szovjetunió feloszlása után létrejött laza államszövetség. (JOG) 

Lásd még: FÁK 

CIV (FR) Lásd COTIF, RU/CIV (KER) 

class rate (ANG) A légi fuvarozásnál speciális áruk szállítására alkalmazott díjszabás. Ez 

lehet kevesebb vagy több mint az alapdíjszabás (kevesebb pl. sajtótermékeknél, több pl. 

élőállatoknál). (KER) 

clean document (ANG) ‘Tiszta okmány’. Olyan áruokmány amely az adott árura 

vonatkozóan sem alaki, sem tartalmi szempontból nem tartalmaz hiányt. Használják a 
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banki forgalomban a hitellevéllel kapcsolatban, a hajózásnál, a vasúti szállításnál és a 

közúti szállításnál használatos áruokmányok megjelölésére. (KER, PÜ) 

CMR, Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par 

Route (FR) A nemzetközi közúti fuvarozás alapszerződése, amely 1961 óta van 

érvényben, és megadja a nemzetközi közúti határátlépő forgalom jogi hátterét. 

Mindenkor alkalmazható, ha legalább az egyik szerződő fél állama tagja az 

egyezménynek. Magyarország 1970 óta tag. (JOG, KER) 

CMR-fuvarlevél A CMR-szerződésnek megfelelő egységes közúti fuvarlevél. (KER) 

Lásd még: CMR 

Co.Ltd, Company limited (ANG) Korlátolt felelősségű társaság, kft. (KER) 

COCOM, Coordinating Committee for Multilateral Export Controls (ANG) 

Többoldalú Export-ellenőrzési Egyeztető Bizottság. A hidegháború idején létrehozott 

megállapodás és szervezet a stratégiailag érzékeny áruk egyes (szocialista, fejlődő és a 

nemzetközi terrorizmust támogató) országokba irányuló exportjának korlátozására. Az 

1990-et követő „Partnerség a békéért” folyamatok során jelentőségét veszítette, a hasonló 

célokat kitűző Wasenaar- szerződést azonban sokan a COCOM újjászületésének tekintik. 

(EU, JOG) 

Lásd még: exportellenőrzés 

COFACE (FR) Francia exporthitel-biztosító intézmény. (EU, KER) 

commercial letter of credit (ANG) Kereskedelmi hitellevél. Az akkreditív látra szóló vagy 

határidős váltóval kombinált változata, ahol a nyitó bank nemcsak a kedvezményezett, 

hanem minden jóhiszemű váltóbirtokos felé kötelezettséget vállal az intézvény 

elfogadására. (Negociált meghitelezés.) (KER, PÜ) 

Lásd még: okmányos meghitelezés 

commissioning (ANG) 1. Megbízás. 2. Egy megvásárolt és megépített létesítmény 

működésbe hozatala, s teljesítményének kipróbálása. (KER) 

concentrated markets (ANG) Lásd koncentrált piacok (KER) 

Confirmed L/C Lásd igazolt akkreditív (PÜ) 

confirming house (ANG) Lásd igazoló ház (KER, PÜ) 

cost/benefit analysis (ANG) Egy beruházás, vagy projekt ráfordításainak és előnyeinek 

(várható hozamának) összevetésén alapuló elemzés. (KER, PÜ) 

COTIF, Convention concerning International Carriage by Rail (ANG) 1980-ban kötött 

nemzetközi vasúti fuvarozási egyezmény (az 1893-as első vasúti fuvarozási egyezmény 

utódja). „A” függeléke (CIV) a személy- és csomagfuvarozás, „B” függeléke (CIM) az 

árufuvarozás szabályait tartalmazza. Ezen belül a „RIV” a vasúti teherkocsik 

használatára, a „RID” a veszélyes anyagok fuvarozására, „RIP” a magánkocsik 

használatára, a „RIEX” az expresszárukra, a „RICO” a konténeres és a rakodólapos 

szállításra tartalmaz előírásokat. (KER) 

Lásd még: CIM 

countertrade (ANG) Lásd visszavásárlás (KER) 

C/P, charter party (ANG) Hajóbérleti szerződés. (KER) 

Lásd még: tramping 

CPM, critical path methode (ANG) „Kritikus út” módszer: a létesítmény-tervezésben 

követett módszer, amelyben időket, tevékenységeket és eszközöket rendelnek egymáshoz 
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valamilyen célfüggvény szerint, az optimális folyamat szűk keresztmetszeteinek feltárása 

céljából. (KER) 

CPT, Carriage Paid To… (ANG) Incoterms paritás: „Fuvar fizetve … ig”. A tulajdon és 

kockázat a járműre szállításkor száll át a vevőre, a szállítási és biztosítási költséget 

azonban a célállomásig az eladó fizeti. Általános paritás, minden szállító járműre. (KER) 

Lásd még: Incoterms 2000 klauzulák 

CRB, Reuter’s Commodity Index (ANG) 17 alapanyagra vonatkozó, kosár jellegű 

árindex, amelyet az angol hírszolgálat 1931 óta naponta összeállít. Bázisa: 1931. IX. 18. 

100. A különböző vezető tőzsdéken kialakult jegyzési árfolyamokból számítják. Mint 

valamennyi indexnek, a súlyozása és összetétele – követve a termelés, illetve fogyasztás 

arányait – az évek során változott. 1995 óta: energia, nyersolaj, fűtőolaj, földgáz 17,6%, 

búza, kukorica, szójabab 17,6%, ipari réz, gyapot 11,8%, élő és fagyasztott marha 11,8%, 

kávé, kakaó, cukor, narancsjuice 23,5%, nemesfémek, arany, ezüst, platina 17,6%. (KER, 

PÜ) 

credit card (ANG) Lásd hitelkártya (PÜ) 
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Cs 
csekk Fizetőeszköz amelynek kiállításával és valamely kedvezményezettre forgatásával a 

kibocsátó, saját számlája terhére, feltétlen fizetési kötelezettséget vállal. Ez készpénz 

jellegű fizetés, ezért fedezetlen csekk kibocsátása bűncselekmény. (KER, PÜ) 

csőd Valamely jogi, vagy – amely országokban, pl. USA, azt a jog lehetővé teszi – 

természetes személy deklarált fizetésképtelensége, amelyet valamely hitelező vagy a 

fizetésképtelen alany kezdeményezésére bíróság mond ki. A csődeljárás folyamán a 

vállalkozás vagyonát zárolják. A csőd bejelentésével a vállalkozás fizetési 

kötelezettségeit felfüggesztik. Amennyiben a türelmi periódus alatt az adós és hitelezői 

között megállapodás nem jön létre, a bíróság csődgondnokot jelöl ki, aki a zárolt vagyon 

terhére a hitelezőket meghatározott sorrendben, arányosan kielégíti. (KER, PÜ) 

Lásd még: fizetési képtelenség 

csődtömeg A csődbement vállalkozás (személy) zárolt vagyona, amelyből a hitelezőket 

kielégíthetik. (JOG, KER) 

Lásd még: fizetési képtelenség 

csődtömeggondnok Az a személy vagy cég, akinek ill. amelynek a feladata a csődtömeg 

kezelése, és a felszámolási eljárás lebonyolítása. (JOG, KER, PÜ) 

Lásd még: fizetési képtelenség 

csúszó árklauzula Az értékállandósági záradék fajtája, amikor az ár valamilyen 

meghatározott termékek (pl. energia, nyersanyagok stb.) árváltozásához viszonyítva 

változik. (KER, PÜ) 

csúszó leértékelés (Angolul: ’growing peg’.) A valutaleértékelés különleges formája, 

amikor a jegybank előre közzéteszi a pénz folyamatos leértékelésének ütemét. A csúszó 

leértékelés célja a pénzpiaci feszültségek folyamatos oldása a versenyképesség 

folyamatos fenntartása mellett. A technikát kiemelkedő sikerrel alkalmazta a Magyar 

Nemzeti Bank a 90-es évek magyarországi pénzügyi válsága következményeinek 

felszámolása során. (PÜ) 

Lásd még: minidevalváció 
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D 
D (ANG) Bonitási besorolás, különösen alacsony minősítés. A papírokra történő 

kifizetéseket leállították, a kamat és tőke megtérülésre csak a likvidáció vagy a 

kibocsátónál lefolytatott szanálási eljárás esetén lehet számítani. (KER, PÜ) 

Lásd még: bonitás, kitettség, Moody’s Investor Service,  rating, Standard&Poor’s 

corporation NewYork 

D/A, document against aceptance (ANG) Lásd okmányos elfogadvány (KER, PÜ) 

DAF, Delivered At Frontier (ANG) Incoterms 2000 kereskedelmi szokvány: ‘határra 

szállítva’. (KER) 

Lásd még: D terms 

DDP, Delivered Duty Paid (ANG) Incoterms 2000 paritás: ‘vámfizetéssel leszállítva’. 

(KER) 

Lásd még: Incoterms 2000 klauzulák 

DDU, Delivered Duty Unpaid (ANG) Incoterms 2000 kereskedelmi szokvány: ‘vámfizetés 

nélkül leszállítva’. (KER) 

Lásd még: Incoterms 2000 klauzulák 

dealer (ANG) 1. Általános értelemben kereskedő, aki bármilyen áruval kereskedik, 

közvetlen kapcsolatban áll az ügyfelekkel; 2. A termény-, érték- és valutatőzsdén saját 

számlájára eladó és vásárló kereskedő; 3. A bűnüldözésben a kábítószer-kereskedelem 

végső (elosztó) állomásaként kereskedő bűnöző. (JOG, KER, PÜ, VÁLL. ADM.) 

debit card (ANG) Hitelfelvételre nem jogosító, a számlán lévő pozitív egyenleg terhelésére 

alkalmas plasztikpénz. (KER, PÜ) 

Lásd még: bankkártya 

debt service (ANG) Lásd adósságszolgálat (PÜ) 

defláció A forgalomban lévő pénzmennyiség (általában tudatos) csökkentése, azzal a 

céllal, hogy csökkenjen a fizetőképes kereslet és az árak emelkedése. A defláció, az árak 

csökkenése mellett, többnyire a foglalkoztatottság és az életszínvonal csökkenését 

eredményezi. (PÜ) 

delcredere (OL) A közvetítő kereskedő (bizományos vagy képviselő) kezességvállalása a 

megbízóval szemben azért, hogy az általa közvetített ügylet adósa fizetni fog. Ha az adós 

nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, tartozását a közvetítő kereskedőnek kell 

kiegyenlítenie. Kockázat vállalásáért a közvetítő kereskedőt külön díjazás, delcredere 

jutalék illeti meg. (KER, PÜ) 

delivery (ANG) Szállítás teljesítése. A kereskedelmi szokvány szerint akkor teljesül, 

amikor: 1. Az eladó teljesítette az átadás kötelezettségét. 2. A vevő elismeri, hogy az 
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eladó az áru feladásakor teljesített, és a vevő kötelezi magát az áru átvételére. Incoterms 

meghatározás. (JOG, KER) 

Lásd még: Incoterms 

delivery order, D/O (ANG) Kiszolgáltatási jegy. (KER) 

dematerializált részvény A nyomdai úton előállított részvénnyel szemben nem készül 

róla nyomtatott értékpapír, csak egy nyilvántartási számlakivonat, amely igazolja a 

tulajdonjogot, és mindazokat az adatokat, amelyeket a társasági törvény erre előír. A 

nyilvántartást Magyarországon a KELER Rt. vezeti. (JOG, KER, PÜ) 

Lásd még: KELER, részvény 

demonetizálás 1. Az aranyalapú pénzrendszer megszüntetése. E folyamat a II. 

világháborút megelőző időkben indult meg és 1971-ben a dollár aranyra való 

átváltásának megszüntetésével zárult le. 2. Egy bankjegy vagy érmecímlet forgalomból 

való kivonása. (PÜ) 

demurrage (ANG) Lásd hajóálláspénz (KER) 

denomináció A pénzügyi követelések, tartozások devizaneme. Esedékességkor a 

megállapodás szerinti devizában a folyó árfolyamon kell teljesíteni. (PÜ) 

deport Lásd diszkont (KER, PÜ) 

depreciation (ANG) Lásd értékcsökkenési leírás (KER, PÜ) 

DEQ, Delivered Ex Quay (ANG) Incoterms 2000 kereskedelmi szokvány: ‘rakparton 

átadva’. (KER) 

Lásd még: Incoterms 2000 klauzulák 

DES, Delivered Ex Ship (ANG) Incoterms 2000 kereskedelmi szokvány: ‘hajóról szállítva’ 

(megnevezett rendeltetési kikötőben). (KER) 

Lásd még: Incoterms 2000 klauzulák 

devalváció Valutaleértékelés. A kormányok vagy központi bankok azon intézkedése, 

amellyel valutájuk egységének értékét (az aranyhoz) vagy más valutákhoz viszonyított 

paritását csökkentik (rögzített valutaárfolyam esetén). Lebegő valutaárfolyam esetén a 

devalváció többé-kevésbé automatikusan megy végbe. A devalváció elősegíti az ország 

exportját, de nehezíti az importot. Ellentéte a valorizáció (valuta-felértékelés). (PÜ) 

deviza A nemzetközi elszámolásokban a valutát helyettesítő fizetési eszközök gyűjtőneve, 

más meghatározás szerint: valutára szóló követelés. Ennek megfelelően lehet külföldi 

valutában kitöltött fizetési okmány, értékpapír, fizetési utalvány, külföldi valutában 

elkönyvelt számlakövetelés vagy tartozás. (PÜ) 

devizabelföldi Nem konvertibilis környezetben alkalmazott fogalom: a 

devizagazdálkodási megfontolásokból belföldinek tekintett természetes vagy jogi 

személyek (tartósan belföldön tartózkodó külföldiek stb.) gyűjtőneve. (PÜ) 

devizabetét-csere A kereskedelmi bankok számára devizabetét-elhelyezés fejében hosszú 

lejáratú forintforrást biztosító jegybanki eszköz. Az MNB 1998 márciusában 

megszüntette gyakorlati alkalmazását. (PÜ) 

devizagazdálkodás A valutával és devizával összefüggő valamennyi üzlet különböző 

gazdasági és adminisztratív eszközökkel történő állami szabályozása. Szabad 

devizagazdálkodás esetén az állam nem alkalmazza a közvetlen beavatkozás (export-

import engedélyezés, többszintű árfolyamok) eszközeit. A kötött devizagazdálkodást – 

amely gazdasági szempontból különösen kártékonynak, elsősorban a politikai hatalom 
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gazdasági fenntartása eszközének bizonyult – ma már csak egyes, diktatórikus 

berendezkedésű fejlődő és az utolsó marxista szocialista országok alkalmazzák. Kötött 

devizagazdálkodás esetében központosított devizaforgalomról beszélünk, amikor az 

érintett állam nemzetközi elszámolásait jellegzetesen kétoldalúan bonyolítja (bilaterális 

klíringben). Vegyes típusú devizagazdálkodásnál az állam egyes szférákra vonatkozóan 

(pl. nemzetközi tőkemozgás) fenntartja a központi ellenőrzést, a külkereskedelem, 

idegenforgalom területén azonban csak áttételesen szabályozza a devizamozgást. A 

devizagazdálkodást összefoglaló jogszabályok gyűjteménye volt a devizakódex, amely az 

általában büntető szankciók részletezését is tartalmazta arra az eshetőségre, ha a 

devizagazdálkodási jogokat, illetve kötelezettségeket megsértik. Kötött 

devizagazdálkodási rendszereket az államok 1931 után vezetettek be. A II. világháború 

után a devizagazdálkodás kötöttsége folytatódott, de a piacgazdaságot folytató 

országokban viszonylag gyorsan visszaálltak a konvertibilitásra. A volt marxista 

szocialista országok esetében a devizagazdálkodás alapja az állam devizamonopóliuma 

volt. Magyarország a devizagazdálkodás liberalizálását több lépcsőben hajtotta végre, és 

2001-ben helyezte hatályon kívül az utolsó, a forint átválthatóságát korlátozó 

jogszabályokat. (PÜ) 

devizahatóság Egy adott állam bármilyen típusú devizagazdálkodását szervező és irányító 

hatósága. A funkciót Magyarországon korábban a jegybank (MNB) látta el. (PÜ) 

devizahitel Valamely magánszemély, vállalkozás vagy intézmény által nem saját országa 

pénznemében felvett hitel. A forint 2001-ben bevezetett korlátlan konvertibilitása óta 

nem engedélyköteles. A hazai fizetések spontán „euroizációja”, az európaritás egyre 

gyakoribb alkalmazása a hitelműveletek és szerződéses árak stb. tekintetében, az euróra 

történő áttérés előkészítésének fontos eleme. (PÜ) 

deviza-kitermelési mutató Nem konvertibilis, tervgazdálkodásos környezetben 

alkalmazott mutató: egységnyi megszerzett devizára jutó átlagos hazai ráfordítás 

költsége. A deviza-kitermelési mutató lehetett nettó jellegű, amikor a devizahozamot 

vetették össze a forint nyereséggel és az adott termék gyártásához szükséges import forint 

értékével csökkentett ráfordítással, és bruttó jellegű, amikor a devizaárat és a forintárat 

vetették össze. (PÜ) 

devizaklauzula Lásd devizazáradék (KER, PÜ) 

devizakódex A kötött devizagazdálkodás alapjogszabálya. Magyarországon a II. 

világháború után az első, a devizagazdálkodást tételesen összefoglaló jogszabály 1950-

ben jelent meg és az Elnöki Tanács 30. sz. törvény erejű rendeletének, népszerű, 

közismertebb elnevezése volt. Magyarországon ezt az 1979. évi 1. sz. tv. erejű rendelettel 

módosított, 1974. évi 1. sz. Elnöki Tanács törvény erejű rendelete követte. A 

devizagazdálkodásról szóló törvény erejű rendeletet minisztertanácsi határozat és 

pénzügyminiszteri rendeletek egészítették ki. Ezek szabályozták a törvény 

lebonyolításával kapcsolatos kérdéseket. Az 1989. évi rendszerváltozást követően az 

1995. évi VC. számú törvény bevezette a részleges konvertibilitást, majd a 88/2001 

(VI.15) kormányrendelet feloldotta a még fennálló devizakötöttségeket. A folyamatot a 

2001. évi XCIII. tv. zárta, amely a kapcsolódó törvények és rendeletek módosításáról, 

illetve hatályon kívül helyezéséről is intézkedett. (PÜ) 

Lásd még: devizagazdálkodás 
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devizakorlátozás Amikor az állam hivatalosan korlátozza a valuták, devizák 

megszerzésének és felhasználásának formáját, módozatait. (PÜ) 

devizakülföldi Nem konvertibilis, kötött, devizagazdálkodási környezetben alkalmazott 

fogalom. Olyan belföldi állampolgárt jelentett, akit valamely jogszabály (tartós külföldi 

tartózkodás miatt stb.) felmentett a devizakódex egyes előírásai alól. (PÜ) 

devizamonopólium A kötött devizagazdálkodás körülményei között az állam (illetve az 

általa felhatalmazott intézmények) kizárólagos joga deviza-, valuta-, arany- és más 

nemesfémkészletek felhalmozására, felhasználásuk szabályozására és irányítására, a 

valuta- és devizaműveletek megszervezésére és lebonyolítására. Konvertibilis 

környezetben nem értelmezhető. (PÜ) 

devizapiac A valuták, devizák keresletének és kínálatának, eladásának, értékesítésének 

összessége. (PÜ) 

devizapiaci intervenció Lásd intervenció (PÜ) 

devizapolitika A gazdaságpolitika része, az állam arany- és devizatartalékai (monetáris 

tartalékai) gyűjtésének, felhasználásának, az állam nemzetközi fizetési mérlegének, 

adósságállományának és valutája árfolyamának befolyásolását szolgáló lépések 

összessége. Konvertibilis környezetben helyét a fiskális (költségvetési) és a monetáris 

politika veszi át. (PÜ) 

devizapont Egy nemzeti pénz egységére jegyzett valutánál, devizánál, a tizedes pont utáni 

negyedik tizedes egységnyi változtatása. (PÜ) 

devizaszámla Külföldi fizetőeszközben fennálló követeléseket, tartozásokat tartalmazó 

bankszámla. (PÜ) 

devizatőzsde Lásd valutatőzsde (KER, PÜ) 

devizazáradék Az értékállandósági záradékok egyik fajtája, az árfolyamkockázat elleni 

védekezés egyik lehetséges módja. Az adásvételi szerződést kötő felek a szerződés 

aláírásakor az ellenérték kiegyenlítésére választott deviza árfolyamát egy másik, szilárd 

deviza árfolyamához viszonyítva rögzítik, és kimondják, hogy ha a teljesítés időpontjára 

a két deviza közötti arány megváltozna, az árat ennek megfelelően fogják módosítani. 

(KER, PÜ) 

dezinfláció Az infláció csökkentése, illetve csökkenése. (PÜ) 

D’Hondt-rendszer D’Hondt flamand alkotmányjogászról elnevezett számítási módszer, 

amely az arányos képviselet elvén alapuló választáson a parlamenti helyek számának 

meghatározására szolgál. A parlamenti helyeket a pártlistára adott szavazatok arányának 

figyelembevételével osztja el. A rendszer jellemzője, hogy előnyben részesíti a nagy 

pártokat. (EU, JOG) 

direct re-export (ANG) Lásd közvetlen reexport ügylet (KER) 

dispatch money (ANG) Szállítmányozási jóváírástípus. A hajóbérleti szerződésnél (line 

charter) kapja a bérlő, ha a berakodás a meghatározott időnél rövidebb idő alatt történik 

meg. (KER) 

diszázsió Negatív értékeltérés, ellentéte az ázsió. Valamely pénznem (valuta, deviza, 

bankjegy, érme stb.), értékpapír rögzített ára vagy értéke (hivatalos árfolyama, paritása 

névértéke stb.) és az ennél alacsonyabb forgalmi értéke, piaci ára közötti különbség. A 

kötött devizagazdálkodás ellentmondásaira épülő konstrukciós ügyletekben alkalmazott 

fogalom. A diszázsió forgalmazható piaci értékké, adásvétel tárgyává válik, kettős (ill. 



38 

többszintű) árfolyam alakul ki. A konstrukciós ügyleteket általában engedélyhez kötötték, 

monopolhelyzetet biztosítva egyes szereplőknek. (KER, PÜ) 

Lásd még: ázsió 

diszkont 1. A kereskedelemben az az összeg, amelyet egy árucikk katalógus szerinti vagy 

egyéb módon meghirdetett árából levonnak. 2. Az a pénzösszeg, amelyet korábbi fizetés 

esetén, a később esedékessé váló követelés összegéből levonnak. (KER, PÜ) 

Lásd még: diszkontráta 

diszkont kincstárjegy Adósságot megtestesítő értékpapír. Az állampapírok olyan 

speciális, általában egy évnél rövidebb futamidejű fajtája, amely kamatot nem fizet, 

névérték alatti áron vásárolható meg, és a futamidő végén az állam adósságát, névértékét 

törleszti. A kincstár bocsátja ki, 3, 6, 12 hónapos futamidővel. (PÜ) 

diszkontálás Egy követelés (rendszerint váltó), általában egy értékpapír megvásárlása 

annak esedékessége (lejárata) előtt, az esedékességig járó kamat összegének levonásával. 

Általában a kereskedelmi bankok diszkontálják az ügyfeleik birtokában levő váltót. (KER, 

PÜ) 

diszkontráta 1. Kamatszámítási módszer, amellyel a jövőbeni pénzbefolyás jelenértéke 

meghatározható. 2. (USA) Az erre feljogosított intézmények (bankok) által a Federal 

Reserve Banktől (a szövetségi tartalékbanktól) felvett rövidtávú hitelek kamatlába. (PÜ) 

diszkonttényező A terhelési és jóváírási időpont eltérését ellentételező díjtétel a valuták 

átváltásakor. (KER, PÜ) 

diszponibilitás 1. A rendelkezésre álló erőforrások és a potenciális erőforrások. 2. Egy 

ország, bank, vállalat rendelkezésére álló összes mozgósítható (likvid) pénzügyi forrás 

(követelések, hitelfelvételi lehetőségek, elzálogosítható értékek stb.). (KER, PÜ) 

D/O, delivey order Kiszolgáltatási jegy (KER) 

dock receipt Kikötői elismervény. A kikötői hatóság átvételi elismervénye az elszállítandó 

áruról. Fontos, hogy az okmány „tiszta” legyen, vagyis az árut a kikötői hatóság hiba-

észrevételezés nélkül vegye át. A nem tiszta átvételi elismervény az eladó jogi helyzetét 

hátrányosan befolyásolja. Az árunak a kikötői rakpartra, illetve a hajóhoz történő 

fuvarozását igazolja. Ennek alapján állítják ki a hajóraklevelet (B/L). (KER) 

Lásd még: B/L, clean document 

dömping Áru vagy szolgáltatás irreálisan alacsony áron, piacot zavaró módon történő, 

jogellenes piacra vitele. (JOG, KER) 

Dow Jones, Dow Jones Industril Average (ANG) Dow-Jones index. A világ legelső és 

leghíresebb részvényindexe, amelyet a New York-i Dow-Jones and Co. 1897 óta ad ki, 

eredetileg 20 vezető amerikai iparvállalat részvényeinek árfolyam-alakulására 

támaszkodva. A számítás jelenleg 30, különböző iparágban működő, vezető társaság 

részvényeinek árfolyam-alakulásán és forgalmán alapszik. A tőzsdeárfolyam alakulását 

tükrözi. A tőzsdeindex alakulására kötött határidős ügylet kedvelt spekulációs terméke, 

ugyanakkor az árfolyamkockázat kezelésének fontos eszköze. (PÜ) 

Lásd még: BUX, értéktőzsde, hedging 

D/P, documents against payment (ANG) Az okmányos inkasszó látra szóló változata. 

(Okmányok, illetve áru-felszabadítás fizetés ellenében.) (KER) 

Lásd még: okmányos inkasszó 
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draft (ANG) 1. Intézvény. A fizetésre felszólított (címzett) által még alá nem írt idegen 

váltó. Az aláírással elfogadvánnyá válik. 2. Általános értelmezése: tervezet. (KER, PÜ) 

Lásd még: idegen váltó, saját váltó, váltó 

D terms (ANG) D paritások. Az Incoterms 2000 záradékcsaládja. A D csoport azokat a 

záradékokat (klauzulák, feltételek) tartalmazza, amelyeknél az eladóra hárulnak az áru 

rendeltetési helyre történő szállításából eredő összes költségek és kockázatok. (Delivered 

leszállítva, átadva: az eladó akkor teljesít, ha az áru elérte a megadott rendeltetési helyet.) 

Egypontos paritás. Ebbe a családba tartoznak a DAF (Delivered at Frontier); a DES 

(Delivered Ex Ship); a DEQ (Delivered Ex Quay duty paid); DDU (Delivered, Duty 

Unpaid) és DDP (Delivered, Duty Paid). (KER) 

Lásd még: Incoterms 2000 klauzulák 

D terv Megvalósulási terv, az ipari beruházások esetében a megvalósult létesítmény 

tervezéstől való eltéréseket is figyelembe vevő tervanyaga. (Angolul az ’as built’ 

kifejezés használatos.) (VÁLL. ADM.) 

Duna-konvenció A dunai hajózás feltételeit szabályozó 1948. évi belgrádi egyezmény. 

(KER) 

Lásd még: belgrádi egyezmény 

duration Lásd átlagos hátralevő futamidő (PÜ) 

dutch auction (ANG) Árlejtéses aukció, amelynek folyamán az árat addig csökkentik, amíg 

érvényes ajánlat nem érkezik. (KER) 

Lásd még: aukció 

duty free area (ANG) A vámszabályok szempontjából korlátozottan külföldnek minősülő 

terület, létesítmény. (JOG) 

Lásd még: közvámraktár, szabad kikötő, vámszabad terület 
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E, É 
E term (ANG) Az Incoterms 2000. négy záradékcsaládja közül az „E” záradék. Tartalma 

(Ex Works, EXW), amely szerint a meghatározott üzemből vagy raktárból történő 

elszállítás valamennyi költségét a vevő viseli. (KER) 

Lásd még: Incoterms 2000 klauzulák 

EBIT, Earnings Before Interest and Tax (ANG) A működési költségek levonása után, a 

kamatköltségek és adók előtt számított nyereség. (PÜ, VÁLL. ADM.) 

EBITDA, Earnings before Depreciation Interest and Tax (ANG) Értékcsökkenési leírás, 

kamatok és adók előtt számított üzemi eredmény. Nagyobb szervezet nem önálló 

részegysége eredménye kimutatásának leggyakrabban használt mutatója. (PÜ, VÁLL. 

ADM.) 

EBRD, European Bank for Reconstruction and Development (ANG) Európai Fejlesztési 

és Újjáépítési Bank. Az iparilag fejlett országok által létrehozott pénzintézet. Azzal a 

céllal jött létre, hogy a tervgazdaság alapján működő közép és kelet-európai országokat 

segítse a szabad piacgazdaságba való átalakulás útján. Székhelye London. (PÜ) 

Lásd még: Bretton Woods-i aranydeviza-rendszer 

EBT, earnings before tax (ANG) A vállalkozás bruttó nyeresége. Jelentősége az, hogy a 

vállalkozást terhelő, és a nettó nyereséget csökkentő terhek hatását fel lehet mérni. (KER) 

economies of scale (ANG) ‘Léptékfüggő gazdaságosság’, a legkisebb gazdaságosnak 

tekintett termelési, illetve tevékenységi volumen fogalma. (PÜ, VÁLL. ADM.) 

egyedárusítási jog Monopólium, kizárólagosság, azaz valamely termékcsoport vagy 

termék kizárólagos forgalomba hozatalát biztosító jog szerződéses vagy hatósági 

rendelkezés útján való rögzítése. Az európai jog az egyedárusítási szerződések 

lehetőségét erőteljesen korlátozza. (JOG, KER) 

egyensúlyi valutaárfolyam A valutaárfolyam olyan szintje, amely nem keletkeztet az 

árfolyam és a valuták vásárlóerejének piaci arányai közötti ellentmondásból származó 

fizetésimérleg-többletet, illetve -hiányt. A valuta korlátozásmentes szabad átváltása és a 

szabad árfolyam-alakulás körülményei között az egyensúlyi árfolyam folyamatosan beáll, 

azonban a jegybanki beavatkozás (így az irányadó kamatláb módosítása, és az árfolyam-

befolyásoló célú valutavételek, illetve -eladások), továbbá a radikális fiskális lépések (így 

nagy mennyiségű államkötvény kibocsátása) az árfolyamot torzíthatja, illetve 

gazdaságpolitikai céllal módosíthatja. Ha a hazai valuta rögzített vagy manipulált 

árfolyama magasabb mint az egyensúlyi árfolyam, fizetésimérleg-hiány, ha alacsonyabb, 

fizetésimérleg-többlet keletkezik. (JOG, KER, PÜ) 

egynapos hitel Napipénz egynapos hitele. A bankhiteleknek az a rövid lejáratú változata, 

amelynek lejárati határideje a hitel nyújtását követő napon van. Ebben az esetben az adós 
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külön jelzés, felszólítás nélkül köteles a kölcsönt a rákövetkező munkanap utolsó 

hivatalos munkaórájáig törleszteni. Típusai közül megemlíthető a spotnext-, tomnext- és 

overnight hitel. (PÜ) 

Lásd még: overnight, spot, tomnext ügylet 

egységes vámokmány, EV A vámtörvény (2003. évi CXXVI. törvény) szerint a 

vámkezeltetést végző által, kódolva kitöltött okmány, a vámkezelés egységes okirata. 

(KER) 

egyszintű bankrendszer A tervgazdálkodásban használatos szervezési forma, amelyben a 

központi bank közvetlen kapcsolatban állt a gazdálkodó alanyokkal és kereskedelmi 

banki funkciókat is ellátott (számlákat vezetett, fizetéseket bonyolított le, hitelezett). A 

többi bankot (Magyarországon a lakossági feladatokat ellátó OTP és 

takarékszövetkezetek, a külkereskedelmi ügyleteket finanszírozó Magyar 

Külkereskedelmi Bank, az állami nagyberuházásokat finanszírozó Állami Fejlesztési 

Bank stb.), amelyek egy-egy meghatározott funkcióra specializálódtak, szakbanknak 

nevezték. A 80-as évek első felében megindult fejlődéssel – ún. szakosított pénzintézetek, 

majd az első nemzetközi és vegyes tulajdonú bankok (magyar Citibank, CIB) 

megalapításával, végül az 1997. évi banktörvénnyel és az MNB-ből „leválasztott” bankok 

(MHB, K&H, Budapest Bank) megalapításával a kétszintű bankrendszer kialakulásának 

folyamata lezajlott. (JOG, PÜ) 

eladási árfolyam Az az árfolyam, amelyen a bank valutát, devizát eladásra kínál. (PÜ) 

előleg (Angolul: down payment.) A vevő által a szállítás megkezdése előtt teljesített 

részleges fizetés, amely az eladó mulasztása, a vevő elállása, vagy más a szerződésben 

kikötött feltétel esetén a vevő által visszakövetelhető. (KER) 

előminősítés (Angolul: pre-qualification.) A tenderkiírást előkészítő folyamat, az 

ajánlattevők előszűrése, amelynek során a kiíró a versenyben részt venni szándékozó 

vállalkozókat minősítő vizsgálatnak veti alá. Az előminősítés eredménye a tenderen részt 

vevő rövidlista, a short-list. Az előminősítést a közbeszerzési eljárások szabályai is 

megengedik. (KER) 

előrefizetés Az áru ellenértékének vagy részének megfizetése a szállítás megtörténte előtt. 

(KER, PÜ) 

előtanulmány A koncepció megfogalmazását követő tervezési fázis, amely a fejlesztés fő 

adatait és a megvalósítás fő feltételeit tartalmazza. (KER, PÜ, VÁLL. ADM.) 

előterv Az előtanulmányt követő tervezési fázis, melyben sarokszámok és az általános kép 

kialakítása történik. (KER, PÜ) 

elsőbbségi részvény (Angolul: priority share.) A részvények speciális fajtája, amely a 

tulajdonlás részarányát nem változtatja meg, de a hozzá kapcsolódó jogok tekintetében a 

tulajdonosnak elsőbbséget biztosít. Van: osztalék elsőbbségi, szavazat elsőbbségi 

részvény. A privatizációs gyakorlatban gyakran alkalmazott, speciális jogokat hordozó 

egyetlen részvény a „golden share” és „platinum share” alkalmazásának 

alkotmányosságát többen kétségesnek tekintik. (KER, PÜ) 

Lásd még: részvény, részvény fajtái 

elsődleges piac (Angolul: primary  market.) Az értékpapírok első forgalomba kerülésének, 

azaz kibocsátásának a színtere, szemben a korábban kibocsátott papírok és más, 
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másodlagosan forgalmazott javak kereskedelmének színtereivel, a másodlagos piaccal 

(angolul: secondary market). (KER, PÜ) 

elsőtiszti elismervény (Angolul: mate’s receipt.) A hajóba rakást és az elhajózást igazoló 

hajóraklevél kiállítását megelőző, a hajó első tisztje által adott áruátvételi elismervény. 

(KER) 

elszámolási viszonylat A tervgazdaság idején alkalmazott fogalom, azon viszonylatok 

megkülönböztetésére, amelyekre nézve a külkereskedelmi és fizetési forgalom egymástól 

eltérő bilaterális szabályai voltak érvényesek. A volt KGST-országok közötti 

elszámolások részben transzferábilis rubelben (mint elszámolási egységben), részben 

„barter”, azaz közvetlen árucsere-megállapodások keretében, a 70-es évek elejétől pedig 

részben konvertibilis (szabadon átváltható) valutában történtek. Az elszámolások, és az 

azokban alkalmazott eltérő árfolyamok bonyolult rendszerében kialakuló értékeltérések 

önálló, ún. konstrukciós üzletággá váltak. A nyolcvanas évek végére a transzferábilis 

rubelforgalom teljesen megszűnt, a fennálló államközi követeléseket és tartozásokat a 

volt KGST-országok államközi megállapodások keretei között, konvertibilis devizában, 

illetve áruszállításokkal rendezték, a követelések jelentős részét leírták, illetve 

diszkontáltan értékesítették. (PÜ) 

elvi terv A műszaki tervezés során a tényleges tervezési feltételek figyelembevételével 

elvégzett tervezési munka – kiviteli tervet megelőző – eredménye. (KER, VÁLL. ADM.) 

emisszió Pénz (bankjegy és érme) kibocsátása. A központi bank emissziós tevékenysége a 

forgalomba kerülő készpénz mennyiségének meghatározására, kibocsátására és 

megsemmisítésére (cseréjére) terjed ki. (PÜ) 

engedélyezési rendszer Egy ország külkereskedelmi forgalmára kötelezően előírt 

engedélytípusok és az ezek kiváltását szabályozó intézkedések összessége. 

Magyarországon 1985-ig minden külkereskedelmi ügylet megkötéséhez, 

lebonyolításához engedély volt szükséges. Az engedélyezés a Külkereskedelmi 

Minisztérium kizárólagos joga volt. Az engedélyezési rendszer az 

ezerkilencszáznyolcvanas évek közepétől folyamatosan lazult, és 1992-re, egyes speciális 

tételek (fegyver, lőszer, kábítószer stb.) kivételével, teljesen megszűnt. (JOG, KER, PÜ) 

engedményezés Jogok átruházása (pl. névre szóló értékpapíroknál, kárigény 

érvényesítésénél stb.). A magyar jog a harmadik félre vonatkozó jogok (pl. követelések 

és tartozások) engedményezését – hacsak arról az eredeti szerződésben nem történt 

rendelkezés – általában a másik szerződő fél hozzájárulásához köti. (KER, PÜ) 

értékállandósági záradék Az árfolyam- vagy árváltozás kockázatának áthárítása az egyik 

szerződő félre (általában a kötelezettre vagy vevőre), amelynek során a fizetendő 

összeget valamely stabilnak tekintett valuta árfolyamához vagy más tényezőhöz kötik. 

1976-ig – az arany monetáris szerepének csökkenéséig – gyakori volt az aranyklauzula 

alkalmazása. A csúszó árklauzula alkalmazása esetén a fizetendő összeg szakaszosan 

alkalmazkodik az árfolyamváltozások átlagához. ’Multi currency’ záradék esetén több 

valutanem árfolyamváltozásának súlyozott átlaga irányadó. A szerződéses gyakorlat 

ismer tárgyalásos klauzulát is: ez esetben, bizonyos feltételek fennállása esetén az ár 

újratárgyalható. (KER, PÜ) 

értékcsökkenési leírás Állóeszközök elhasználódás miatti rendszeres nyilvántartási 

értékcsökkentése. (KER, PÜ) 
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Lásd még: amortizáció 

értékpapír Hitelkövetelést, tulajdonjogot vagy más jogot megtestesítő okmány. Jellemző 

típusai: pénzkövetelést (pl. csekk, váltó, kötvény, adósságlevél, befektetési bizonylat), 

árukövetelést (hajóraklevél, kiszolgáltatási jegy, közraktárjegy), tulajdonjogot (részvény), 

vagy függő pénzkövetelést (biztosítási kötvény), vagy biztosítéki jogot (zálogjegy) 

megtestesítő papír. Az értékpapír lehet forgatható (másra átruházható), ez esetben 

forgalomképes. Az értéktőzsdei forgalom kizárólag forgalomképes papírokat 

tartalmazhat. (JOG, KER, PÜ) 

értékpapír-árfolyam Az értékpapír ára, amely a tőzsdei műveletek során számos 

szempont alapján változhat. Ezek között szerepel a kérdéses értékpapír majdani 

jövedelmének, esetleg előre pontosan definiált jövedelmének nagysága, bonitásának 

(biztonságának) megítélése, az aktuális pénzpiaci kamatláb stb. Az ún. kibocsátási 

árfolyam az új értékpapírok emisszióinál meghatározott ár, amelyet a kibocsátó határoz 

meg. A forgalomképes, illetve nyilvános forgalomban lévő értékpapírokban végrehajtott 

befektetés, a piaci árfolyamon bármikor likvidálható. Egyes tőzsdék az értékpapír 

bevezetését „market-maker” jelenlétéhez kötik, akik a forgalomban lévő papírra mindig 

ajánlanak árat, és kötelesek azon a nekik felajánlott papírokat megvásárolni. (KER, PÜ) 

Lásd még: értéktőzsde, OTC 

értéktőzsde Szabályozott központi piac, ahol nagy tételben adnak és vesznek 

értékpapírokat (részvény, kötvény stb.). Tagjai értékpapír-kereskedelmi engedéllyel 

rendelkező kereskedők (broker) és alkuszok (dealer), akiknek jogait és kötelezettségeit az 

alapszabály írja le. Az értéktőzsdét a gazdaság állapota legérzékenyebb műszerének 

tekintik: az a spekuláció eredményeként azonnal és fokozottan reagál a gazdaságban 

megjelenő tendenciákra. A standardizált áruk és javak kereskedelme 

„értékpapírosodásával” (a javak tulajdonát megtestesítő, forgalomképes papírok 

megjelenésével) egyre gyakoribb az értéktőzsdék és árutőzsdék összeolvadása (ahogyan 

ez történt a budapesti érték- és árutőzsde esetében). Az információs technológia 

fejlődésével a kereskedelem fizikai színterei, a hagyományos tőzsdetermek fokozatosan 

eltűnnek, helyüket a virtuális térben működő elektronikus tőzsde veszi át. A leghíresebb, 

nagy hagyományú értéktőzsdék a londoni (LSE) és a New-York-i (NYSE). (KER, PÜ) 

Lásd még: BÉT 

Északi Tanács (Angolul: ’Nordic Council’.) Az északi országok parlamentjeinek 1952-

ben létrehozott együttműködési szervezete. Tagjai: Finnország, Svédország és az Öland-

szigetek, Dánia és különleges státusú területei, Grönland és a Faröer szigetek, Izland és 

Norvégia. 1971-ben kiegészült az Északi Miniszterek Tanácsával (angolul: Nordic 

Council of Ministers), amely az északi országok kormányközi együttműködési 

szervezete. (KER) 

EUR-1 okmány A származást igazoló okirat (származási bizonyítvány) az Európai 

Unióval kapcsolatos külkereskedelemben. (EU, KER) 

Lásd még: származási bizonyítvány 

euró Európai közös valuta. A pénzügyi unió maastrichti szerződésben lefektetett 

menetrendjének megfelelően 1999. január 1-jén 11 EU-tagállam (Ausztria, Belgium, 

Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxembourg, Németország, Olaszország, 

Portugália és Spanyolország) az EMU-ba (European Monetary Union, Európai Monetáris 
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Unió) tömörült, amelyhez 2001. január 1-jén Görögország is csatlakozott. A euró 2002-

ig, az ECU utódjaként, elszámolási egységként működött, 2002. január 1-jén forgalomba 

kerültek az euró bankjegyek és pénzérmék. Az euró 2002 márciusától a 12 állam, a tervek 

szerint az EU közös valutája. (EU, KER, PÜ) 

Eurobank, Bank Commerciale pour l’Europe du Nord (FR) Észak-európai 

Kereskedelmi Bank. A szovjet központi jegybank számos fiókot működtetett nyugat-

európai fővárosokban már a harmincas évek folyamán is. Ezek közül elsőként a londoni 

Moscow Narodni Bank jött létre. Különleges jelentőségre tett szert a szovjet Állami Bank 

és a Vnyevzstorbank (Külkereskedelmi Bank) által alapított párizsi bankház, a Banque 

Commerciale pour l’Europe du Nord (az Eurobank). A közismert eurodollár kifejezés 

valójában az Eurobanktól származik, amely a szocialista országok dollárköveteléseinek 

kezelőjeként a devizapiac meghatározó szereplőjévé vált. (PÜ) 

eurodollár-piac „Europénzpiac”, a nemzetközi pénzpiac része. Kezdetben csak az 

eurodollárral összefüggő pénzügyi műveleteket bonyolította. Ez jellegzetesen magánúton 

történt. A piac fő lebonyolítója London volt. Később Luxembourg is jelentős helyet 

kapott. Ma a megnevezést általánosan olyan nemzetközi pénzpiacokra alkalmazzák, 

amelyek nincsenek egyértelműen helyhez kötve. Az eurodollár-piacon bankok, és más 

financiális közvetítők, egyebek között azonban kormányok is rövid lejáratú pénzeket 

fektetnek be. A tőke iránt érdeklődők az összegeket bankok bekapcsolásával vagy anélkül 

veszik fel. Ennek fejében bizonyos devizamennyiséget kapnak, amelyet lejáratkor 

beváltanak. A tőke szolgáltatói ezeket az összegeket a lejáratkori értéken veszik fel a 

portfóliójukba, de likviditási igény hirtelen fellépése esetén kurzuskorrekcióval 

értékesíthetők is. A kamatozás az adós bonitása és a futamidő függvénye, általában 

LIBOR alapú A papírokat rendszerint a kamatozásnak megfelelő diszkont levonása után 

szolgáltatják ki. A rövid lejáratra felvett pénzeket általában az eurodollár-piacon működő 

bankok hosszabb lejáratra kölcsönözték. E folyamat jelentős nemzetközi valutáris 

bizonytalanságot és bizalmatlanságot eredményezett. Nyugat-európai és távol-keleti 

pénzek konvertibilitásának megteremtése után ezen pénzek részére is kialakult a saját 

államhatáraikon kívüli eurodollár-piac. A piacon ezek euroyen, eurosterling stb. néven 

szerepeltek, amelyek összességét nevezik europénzpiacnak, vagy eurodeviza-piacnak. Az 

elmúlt két és fél évtized során az europiacokon már hosszú lejáratú műveleteket is 

végeztek eurodevizákban. Sor került a kötvények kibocsátására is, amelyeket azonban 

bankkonzorciumok (bankszindikátusok) finanszíroznak. Ennek eredményeként az 

eurodollár-piac és az eurohitel-piac közötti megkülönböztetés eltűnőben van, mivel az 

eurohitel-piacon a pénzpiaci instrumentumokon alapuló finanszírozási formák teret 

nyertek. (PÜ) 

Lásd még: Eurobank, eurokötvény 

eurokötvény Olyan hosszú lejáratú értékpapír (kötvény), amely sem a kibocsátója 

(hitelező), sem megvásárlója (adós) nemzeti valutájában, hanem vagy amerikai dollárban, 

vagy egyéb stabilnak minősített pénzben esedékes. Általában nem európai bankok által 

kibocsátott kötvény, amelyet a befektetők eurovalutáért vásárolnak meg. (KER, PÜ) 

eurovaluta Elsősorban az eurodollár tartozik a fogalmába, amely az USA-n kívüli 

bankoknál elhelyezett és az USA-n kívülre kikölcsönzött dollárt jelenti. Az eurodollár 

nem feltétlenül Európában funkcionál. Ezek a dollárösszegek mentesek a hazai (USA) 
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bankszabályozás alól. Az adott ország pénzpiacán kívül hasonlóképpen funkcionáló 

egyéb valutákat is eurovalutáknak nevezik, pl. eurosterling, euroyen stb. Lényeges 

különbség: az eurodollár forrása a nemzetközi fizetési mérleg deficitje, egyéb 

eurovalutáknál nem feltétlenül a fizetésimérleg-deficit. (PÜ) 

európai vállalatok Az európai vállalatokkal kapcsolatos szabályokat 2001-ben fogadták 

el. Tőzsdén jegyzett vállalatok 120 000 euró minimális tőkével hozhatók létre legalább 

két vállalatból, legalább két országban. (EU, JOG) 

Európa Tanács, ET Strasbourgi székhelyű, mintegy 44 európai tagállamot tömörítő 

összeurópai szervezet. A Hágában tartott Európa-kongresszust követően alapították 1949-

ben. Feladata az emberi jogok védelme, továbbá kulturális és politikai tevékenység. Nem 

tévesztendő össze az EU tanácsával. Magyarország 1990 óta tagja. (JOG) 

EV, enterprize value (ANG) A vállalat tőkéjének piaci értéke + a nettó adósság. Ez a 

vállalkozás teljes bekerülési értéke. EV/EBITDA szokásos mérőszáma a piacon jegyzett 

cég értékének, mivel a számláló tartalmazza az adósságokat, így mértéke egy felvásárlás 

(angolul: take over) esetén a teljes költségeknek, továbbá az előnyöknek az összege. A 

nevező tartalmazza a vállalat alapvető nyereségtermelő képességét, de figyelmen kívül 

hagyja a helyi szabályozások miatt változékony elemeket. (KER) 

Lásd még: EBITDA 

exclusive agent (ANG) Lásd exclusivity, kizárólagos képviselő (JOG, KER, PÜ) 

exclusivity (ANG) Szerződésbe foglalt kizárólagos jog valamely meghatározott piacon, 

valamely meghatározott áru vagy árucsoport értékesítésére. (KER) 

Eximbank, Export-import Bank Az USA kormánya által 1934-ben létrehozott állami 

pénzintézet, amely hitellel, exportbiztosítással és garanciával támogatja az amerikai 

exportot. (PÜ) 

Lásd még: exportfinanszírozó intézetek 

expanzív monetáris politika Az aggregált kereslet bővülését (a pénzmennyiség gyorsabb 

növekedését, alacsonyabb reálkamatokat vagy leértékelt árfolyamot) eredményező 

monetáris politika. (PÜ) 

Lásd még: jegybanki eszköztár 

export-visszatérítés A nemzeti (EAGGF) FEOGA-ügynökségeken keresztül a közös 

költségvetésből fizetik ki az olyan mezőgazdasági exportőröket, akik a közös 

mezőgazdasági politika részeként intervenció útján megvásárolt termékeket az EU-n 

kívül értékesítik. A különböző minőségű termékek támogatási összegeinek különbségei 

folyamatosan visszaélések forrásai lehetnek. (EU, KER, PÜ) 

exportellenőrzés 1996 óta 33 állam által kötött wassenaari megállapodás szabályozza a 

fegyverek és a fejlett technika eladását. Az egyezmény közös EU-szabályokat javasol a 

fegyverek gyártására és eladására vonatkozóan. Az állandó titkárság központja Bécsben 

található. (KER) 

Lásd még: COCOM 

exportfinanszírozó intézetek Állami vagy félállami bankok és egyéb pénzintézetek, 

amelyek a szállítók, esetleg a vevők hitelezésével, exporthitel-biztosítással, 

garanciavállalással, a magánbankok exporthiteleinek refinanszírozásával támogatják az 

exportot. Főbb intézetek: Export-import Bank (USA), Oesterreichische Kontrolbank 

Aktiengesellschaft (Ausztria), Eksport- kreditradet (Dánia), COFACE (Franciaország), 
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Hermes (Németország), Export-import Bank (Japán), Export-Financiering Maatschappij 

(Hollandia), Eksportfinans (Norvégia), El Banco Exterior de Espana (Spanyolország), 

EKN-Eksport Kreditnamdu AB Svensk Export Kredit (Svédország), Gesellchaftsstelle 

für die Exportrisikogarantie (Svájc), Export Credits Guarantee Department (Brit.), Exim 

Bank, MKB Magyarország (PÜ) 

exporthitel-biztosítás A biztosító társaság vagy az ilyen feladatokat is ellátó bank a 

biztosítási díj ellenében vállalja, hogy ha az adós nem fizeti meg a hitelezett összeget és 

annak kamatait, azokat a hitelezőnek részben vagy egészben megtéríti. A kockázat jellege 

szerint fajtái: gazdasági, politikai, árfolyam-biztosítás. (KER, PÜ) 

EXW, ex works (ANG) Incoterms 2000 kereskedelmi szokvány. Az eladó felelőssége az 

üzem kapujáig terjed. (KER) 

Lásd még: Incoterms 2000 klauzulák 
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F 
face value (ANG) A kifejezést több felfogásban is használják a kereskedelem és pénzügy 

körében: 1. Az árun feltüntetett ár. 2. A beruházott összeg lejáratkori értéke. 3. Hitel 

esetén e teljes hitelmutatóval felszorzott hitelösszeg. 4. Névérték. 5. Az angol üzleti 

nyelvben valamely kijelentés igazságtartalmának vizsgálat nélküli elfogadása. (KER, PÜ) 

factor cost (ANG) Adott termelési tényezőhöz kapcsolódó ráfordítási szükséglet. A 

makrogazdaságtanban használatos fogalom. (KER) 

FÁK, Független Államok Közössége A Szovjetunió megszűnte után a volt 

tagköztársaságokból alakult szövetségi rendszer (JOG) 

faktor A termelést alapvetően befolyásoló tényező. A makrogazdasági közgazdaságtanban 

használatos fogalom. A termelési tényezők: tőke, munka, munkaerő, bér, tudás, föld, 

termék. (KER, PÜ, VÁLL. ADM.) 

Lásd még: factor cost 

faktoring A faktoring szolgáltatást végző vállalkozás megvásárolja egy vállalat később 

esedékes követeléseit. A faktorszolgáltató csak egy meghatározott (80–90) százalékot 

fizet ki, ezzel átvállalja a követelés behajtásának kockázatát, mivel nincs visszkereseti 

joga. Átvállalja a követelésekkel járó nyilvántartást, könyvelést, inkasszót, az 

esedékesség előjegyzését, a hátralékos adós felszólítását és a hátralékok behajtását. A 

faktor-szolgáltató jutalékot is felszámít. A benne rejlő kockázat miatt, „drága” 

finanszírozási forma. A faktoring cégek speciális pénzintézeti jogosultságú társaságok, 

általában kisebb bankok, vagy nagyobb bankok leányvállalatai. (KER, PÜ) 

FAO, Farm nad Agriculture Organization  (ANG) Az ENSZ Farm és Mezőgazdasági 

Szervezete. (VÁLL. ADM.) 

FAS, free along ship (ANG) Incoterms 2000 paritási klauzula: költségmentesen a hajó 

oldalához. (KER) 

Lásd még: Incoterms 2000 klauzulák 

FBL, Fiata Bill of lading  (ANG) FIATA fuvarlevél. Kibocsátásával a szállítmányozó 

fuvarozói jellegű kötelezettséget, eredmény felelősséget vállal. Értékpapír. Általában 

kombinált fuvarozásnál használják, de akkor is kibocsátható, ha az okmány csak egy 

fuvarozási típust fedez. (KER) 

Lásd még: FIATA 

FCA, Free Carrier  (ANG) Incoterms 2000 kereskedelmi szokvány: költségmentesen a 

szállítónak (megnevezett helységbe). (KER) 

Lásd még: Incoterms 2000 klauzulák 

FCF, Free Cashflow (ANG) Likvid pénzeszközök. (KER, PÜ) 
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FCR, Forwarding agents Certificate of Receipt (ANG) Lásd szállítmányozói átvételi 

igazolás, FIATA (KER) 

FCT, Forwarding agent Certificate of Transport (ANG) Lásd szállítmányozói igazolás a 

fuvarozásra átvételről, FIATA (KER) 

fedezet 1. Egy kölcsön majdani visszafizetésének zálogát képező vagyontárgy. 2. Egy 

pénz értékállandóságát garantáló nemesfém, deviza és árukészlet. (KER, PÜ) 

fedezeti elv Általában a hitelezés során alkalmazott követelmény, amely értelmében a 

mindenkori hitelfelvevőnek (adósnak) fedezetet kell biztosítania és bizonyítania a hitel 

visszafizetéséhez. Valójában az adós fizetőképessége (fizetési felkészültsége, likviditása) 

alapján eltérő feltételeket határoznak meg a hitelezők, illetve a bankok. (KER, PÜ) 

fedezeti pont Lásd break even point (KER, PÜ) 

fedezeti rendszer A jegybank által kibocsátott érméknek és bankjegyeknek megfelelő 

fedezettel kell rendelkeznie. A nemesfémre átváltható pénzek időszakában a bankjegy- és 

érmekibocsátás mennyiségét a jegybank birtokában lévő nemesfémek mennyisége 

alapján korlátozták. A teljes fedezetet (általában) nem valósíthatták meg. Ebben a 

rendszerben a nemesfémmel le nem fedett pénzmennyiséget első osztályú bankok által 

kibocsátott váltók leszámítolásával, és kemény valuták tezaurálásával fedezték. Ez volt a 

bankjegyfedezet. A nemesfém alapú fedezeti rendszer megszűnésével, a fedezeti rendszer 

is átalakult, és a fedezetet kizárólag devizák, illetve követelések segítségével képezik. 

(PÜ) 

felmondásos hitelek Határidős hitelekről van szó, amelyeknél a pénzintézet nem 

határozza meg előre a törlesztés (visszafizetés) napját, csak egy ún. felmondási időben 

állapodnak meg. Ez utóbbi lehet egy naptól több hónapig terjedő időtartam. 

Értelemszerűen a felmondási idő függvényében változik a kamat, tehát minél hosszabb az 

időtartam, annál kisebb a követeléshez szükséges fizetési felkészültség, következésképp 

magasabb a kamata. (PÜ) 

felszámoló Lásd csődtömeggondnok (JOG, KER, PÜ) 

feltöltődő akkreditív Lásd revolving L/C (KER) 

fenntartható inflációcsökkentés Az MNB által célfüggvényének leírására használt 

kifejezés. Az infláció csökkentése mint végső cél mindig a külső egyensúly 

fenntartásából következő korlátok figyelembevételével értendő. (PÜ) 

FIATA, Fédération International des Association de Transitaires Asimilés (FR) Lásd 

szállítmányozók nemzetközi szövetsége (KER) 

fix árfolyamok Lásd rögzített árfolyamok (KER, PÜ) 

fix árfolyamrendszer A fix árfolyamrendszerben a jegybank kötelezettséget vállal arra, 

hogy a hazai fizetőeszköz árfolyamát egy adott valutához vagy valutakosárhoz képest egy 

előre kijelölt pályán tartja devizapiaci intervenciók segítségével. Az árfolyamrendszer 

jellege alapvetően meghatározza a monetáris politika lehetőségeit. (PÜ) 

Lásd még: lebegő árfolyamrendszer  

fix kamatozású hitelek Olyan hitelek, amelyek kamatlába a hitelviszony időtartama alatt 

nem változik. Gyakran felárral kapcsolják a LIBOR (angol) FIBOR (német) vagy prime 

rate (amerikai) alapkamathoz. Ellentéte: változó kamatozású (roll-over) hitelek. (KER, PÜ) 

fix lejáratú hitelek Azok a határidős hitelek, amelyeknél a hitel lejárati ideje (futamideje) 

előre meghatározott, tehát eldöntik a visszafizetés esedékességének időpontját. 
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Jellegzetesek a harminc napra, három hónapra, hat hónapra vagy egy évre nyújtott 

hitelek. Speciális változatát képezi a fix lejáratú hiteleknek az a konstrukció, amelyet 

csupán néhány napra (általában hónap, ill. pénzügyi év vége előtt) azért vesznek fel, hogy 

a pénzintézet mérlegkimutatását éppen a kötelezettségek fedezése céljából átmenetileg és 

jelképesen javítsák. (KER, PÜ) 

fizetési és elszámolási rendszer Azon eszközök, megállapodások, pénzforgalmi 

közvetítést és kiegyenlítést végző szervezetek és intézmények összessége, amelyek 

lehetővé teszik a fizetési forgalom lebonyolítását, illetve a pénzügyi piacok különböző 

értékeinek a cseréjét (az értékpapír- és devizaügyleteket). (PÜ) 

fizetési fegyelem A szerződéseknek a fizetésre vonatkozó előírásaival kapcsolatban 

tanúsított magatartás. Köznapi értelemben a fizetési kötelezettségek időben történő 

teljesítése. A késedelmes fizetés, illetve a fizetés megtagadása a fizetési fegyelem 

megsértését jelenti, és azt büntetőkamattal sújtják. (JOG, PÜ) 

fizetési felkészültség Lásd likviditás, likviditásmenedzsment (PÜ) 

fizetési képesség Lásd likviditás (KER, PÜ) 

fizetési képtelenség 1. Az az állapot, amikor az adós kinyilvánítja, hogy esedékes hitel- és 

kamatfizetési kötelezettségeinek nem tud eleget tenni. 2. Az adós semmilyen fizetési 

kötelezettségének nem tud eleget tenni (pl. a szállítókat sem tudja kifizetni). Ebben az 

esetben az adós ellen csődeljárás vagy felszámolási eljárás indítható. Bírósági döntés 

alapján a hitelezőket kártalaníthatják. Megoldás lehet az átütemezés is vagy a tartozás 

mérséklése, amit ebben az értelemben szanálásnak is nevezhetnek. A nemzetközi életben 

az „inszolvencia” kifejezés használatos. (JOG, KER, PÜ) 

fizetési mérleg Két ország közötti általában az áruforgalomra vonatkozó, a fizetési 

forgalmat szabályozó, a tartozások és követelések kiegyenlítésének módját meghatározó 

nemzetközi egyezmény. Felsorolja azokat a fizetési jogcímeket, amelyek alapján a két 

ország között fizetés történhet. Rögzíti az elszámolások pénznemét, az átutalások módját 

és az ideiglenes egyenlegek automatikus hitellel (technikai hitelkeret, swing-hitel) 

fedezhető értékének felső határát. Egy ország valamennyi valutában és devizában 

teljesített és kapott fizetéseinek összesítése, a nemzetközi kapcsolatokból keletkező 

bevételek és kiadások mérlegszerű szembeállítása. Adott időszakra, rendszerint egy 

pénzügyi vagy naptári évre készítik. A fizetési mérleg első főrésze az ún. folyó fizetési 

mérleg, amelyen belül a meghatározó tétel a külkereskedelmi mérleg, illetve annak 

egyenlege. Jelezni kell, hogy a külkereskedelmi mérleg ebben az értelmezésben 

különbözik a kereskedelmi mérlegtől, amennyiben az utóbbi az adott időszak export- és 

importértékét teljes egészében feltünteti, függetlenül attól, hogy a fizetések ténylegesen 

megtörténtek-e vagy sem. A külkereskedelmi mérleg, tehát az, amely a nemzetközi 

fizetési mérlegbe tételként bekerül, már kizárólag azokat a kereskedelmi mérlegtételeket 

tartalmazza, amelyeket pénzügyileg kiegyenlítettek. Az elhatárolás oka az, hogy a 

kereskedelmi mérleg áruszemléletű, tehát nem pénzügyi mérleg. A nemzetközi fizetési 

mérleg azonban klasszikusan pénzügyi kimutatás. A nemzetközi fizetési mérleg első 

része (folyó fizetési mérleg) feltünteti az áruforgalmon kívüli fizetéseket is, mint például 

idegenforgalom, külképviseletek költségei, áru mellékköltségek stb. Az idegenforgalom 

feltüntetése gyakran az ún. „láthatatlan tételek” szóhasználattal szerepel, amely utal a 

kérdéses ügyletek nehezebb definiálhatóságára. Ezek például az idegenforgalmi (fentebb 
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már említett) bevételek és kiadások. Ezeknél ugyanis áttételesen történik pénzmozgás, 

amikor pl. a külföldi devizáját a kérdéses nemzeti valutára átváltja, hiszen csak annak 

ellenében juthat az illető ország áruihoz, szolgáltatásaihoz. Hasonlóan láthatatlan 

tételként szerepelnek a külföldön lévő tőkék hozadékai, amelyek lehetnek egyszerűen 

kamatok vagy működő vállalatok profitátutalásai. A nemzetközi fizetési mérleg második 

főrésze az ún. tőke- vagy hitelműveletek, amelyek már a közép- és hosszúlejáratú 

hiteleket tartalmazzák. Az ún. egyenlegező tételek között szerepelnek az egy éven belül 

esedékes, tehát rövid lejáratú hitelek összességének változásai, valamint az ország valuta- 

és devizakészletének, további nemesfémtartalékainak (monetáris tartalékok) változásai. A 

nemzetközi fizetési mérleg aktívuma azt jelenti, hogy az ország külfölddel kapcsolatos 

bevételei meghaladják kiadásait, passzívuma (deficit) esetében a külföldi kiadások 

magasabbak az ország bevételeinél. Önmagában tehát kizárólag a nemzetközi fizetési 

mérleg egyenlegéből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, ti. az kizárólag 

a nemzetközi fizetési mérleg belső szerkezetének alapján értelmezhető. Az ország 

külfölddel folytatott reál- és pénzügyi tranzakcióinak összessége. Legfőbb részei: folyó 

fizetési mérleg, tőkemérleg, pénzügyi mérleg. (PÜ) 

fizetési módok A tartozás kiegyenlítésének mikéntje: 1. A belföldön leginkább használt 

fizetési módok: készpénz, átutalás, inkasszó, terv szerinti fizetés, elszámolási utalvány, 

csekk. 2. A külkereskedelmi áruszállításokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek 

kiegyenlítésének formái: nyitva szállítás, bankbeszedvény, akkreditív, utólagos 

elfogadású inkasszó. (KER, PÜ) 

flotálás 1. Árfolyam-lebegtetés. 2. Szállításnál könnyítő hajó igénybevétele. 3. Iparban a 

különböző fajsúlyú komponensek úsztatással való szétválasztása. (PÜ) 

Lásd még: árfolyam-lebegtetés 

fly on-fly off (ANG) Légi járművel való be és kirakodás. A kombinált fuvarozás egyik 

megoldása, amikor a rakomány egységeket helikopter segítségével rakodják be hajó 

rakterébe. (KER) 

FOA, free on airport (ANG) Költségmentesen a repülőtérre. Incoterms 1980 paritási 

klauzula megjegyzés, az Incoterms 2000 nem tartalmazza, de amennyiben a szerződésben 

hivatkozás történik az Incoterms 1980-ra, szokványként alkalmazható (KER) 

Lásd még: Incoterms 2000 klauzulák 

FOB, free on board (ANG) Költségmentesen a hajó fedélzetére rakva. (KER) 

Lásd még: Incoterms 2000 klauzulák 

FO-FO, float on float off (ANG) A kombinált fuvarozás egyik technikai megoldása, amikor 

a bárkaszállító hajóba beúsztatják a bárkákat. (KER) 

foglaló Vásárláskor, a szerződés megkötésekor, de annak életbelépése, illetőleg a fizetési 

kötelezettség teljesítése előtt a vevő által fizetett biztosíték, amely a szerződés 

meghiúsulása esetén rendszerint nem igényelhető vissza. A foglaló elfogadásával az 

eladó lemond a többi esetleges vevővel való tárgyalásról és elkötelezi magát a szerződés 

feltételeinek betartására. (KER) 

fogyasztási globálkvóták A kötött külkereskedelmi szabályok szerint folyó gazdálkodás 

idején a lábbeli és a ruházati cikkek importengedélyezése sajátos szabályok szerint 

történt. Az ilyen termékekre a hatóság összefoglaló, együttes értékhatárt, „globális 
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kvótát” állapíthatott meg. Az importengedélyekért félévente lehetett pályázni. (KER, 

VÁLL. ADM.) 

fogyasztási hitel A bankok, pénzintézetek (esetleg kereskedők) által az egyéni ügyfelek 

számára folyósított hitelek. Ide sorolhatók az áruvásárlási hitelek, a részletvásárlási és a 

személyi hitelek (KER, PÜ) 

folyami fuvarlevél A folyamhajózás fuvarokmánya, nem értékpapír, jogi szempontból 

megegyezik a szárazföldi fuvarlevelekkel. (KER) 

folyó fizetési műveletek A folyó fizetési mérleget érintő tranzakciók (külkereskedelmi 

átutalások, külfölddel szembeni jövedelemátutalások, transzferek). (PÜ) 

folyó fizetésimérleg-hiány Az áruk és szolgáltatások külkereskedelmének (export mínusz 

import), a folyó transzfereknek és a külfölddel szembeni jövedelem-átutalásoknak az 

egyenlege. (PÜ) 

folyószámla 1. Olyan betéti számla, amelyről azonnal (látra szólóan) lehet fizetést 

teljesíteni. Sok országban a követelésmaradékok után nem fizetnek kamatot. Az adós és a 

hitelező közötti tartós szerződéses kapcsolat. 2. Olyan számla, amelyen mind a betét-, 

mind a hitelforgalmat könyvelik. 3. Olyan számla, amely felett csekkel lehet rendelkezni. 

(PÜ) 

Forex klub A Devizakereskedők Nemzetközi Egyesülete által létrehozott együttműködési 

forma, amelynek célja, hogy a devizakereskedelemben érdekelt szakemberek közötti 

kapcsolatokat rendszeressé tegye és elősegítse az információáramlást. A szervezet az ACI 

keretein belül működik. (KER) 

Lásd még: ACI 

forfait finanszírozás A közép- esetleg hosszúlejáratú export céghitelek 

refinanszírozásának azon formája, amelyben a bank az eladótól a követelést (rendszerint 

váltót), vagy visszkereseti joggal, vagy visszkereseti jog nélkül vásárolja meg. Mivel a 

visszkereseti jogról való lemondás miatt nagy a kockázat, a fizetendő jutalék viszonylag 

magas. (KER, PÜ) 

FOR/FOT, free on rail, free on truck (ANG) Költségmentesen vasúton, illetve vagonba 

rakva. Az Incoterms 1980. egypontos paritása. Az eladó átadási kötelezettségét akkor 

teljesíti, ha a megjelölt állomáson az árut a vasútnak átadta (darabáru), vagy vagonba 

rakta (kocsirakomány). Az Incoterms 2000 nem tartalmazza, de az Incoterms 1980-ra 

való hivatkozás esetén kereskedelmi szokványként alkalmazható. (KER) 

Lásd még: Incoterms 2000 klauzulák 

forgatás Az értékpapírral való fizetés egyik módja. Az értékpapír (váltó, csekk stb.) 

tulajdonosa továbbadja a tulajdonában lévő értékpapírt, fizet vele. A forgatás úgy valósul 

meg, hogy a forgató aláírja az értékpapír hátlapját. (KER, PÜ) 

Lásd még: üresen forgatva 

forgatmány Átruházási záradék, amellyel a korábbi tulajdonos (forgató) új 

kedvezményezettre (forgatmányos) ruházza át az értékpapír tulajdonjogát. (JOG, KER, PÜ) 

Lásd még: üresen forgatva 

forintkiajánlás A kötött devizagazdálkodás értelmezése szerint a hazai devizagazdálkodás 

törvényeibe ütköző fogalom, amely abban állt, hogy a határainkon belül átadott nemzeti 

valuta (forint), áru vagy szolgáltatás ellenében devizahatósági engedély nélkül jutottak az 



52 

állampolgárok külföldön devizához. (A fogalom a forint konvertibilitásának 

bejelentésével megszűnt.) (JOG, PÜ) 

forró pénz,  hot money (ANG) A nemzetközi pénzforgalomban spekulációs céllal 

mozgatott, rövid lejáratra, jellegzetesen egy napra (így napi pénzek forgalmának is 

emlegetik) elhelyezett pénzösszegek, amelyeket tulajdonosaik a nagyobb haszon 

reményében áramoltatnak országról országra. A mozgás irányát a kamat- és 

árfolyamkülönbségek határozzák meg. (PÜ) 

forward Lásd határidős kamat, határidős ügyletek (PÜ) 

forward kötés (ANG) A future piacokhoz hasonló, jövőbeni szállításra kötött egyezség, de 

nem a tőzsdén kötik hanem OTC, és nem standardizált szerződések szerint. (KER, PÜ) 

Lásd még: futures, OTC 

forward piacok (ANG) Olyan jövőbeni lehetőségekre illetve szállításokra szóló 

szerződések megkötésének helye, amelyek a tőzsdei forgalmon kívül bonyolódnak le. 

(KER, PÜ) 

Lásd még: határidős ügyletek, OTC 

foul B/L (ANG) Olyan hajóraklevél, amely a szállított árura vonatkozóan hátrányos 

megjegyzést tartalmaz. (KER) 

Lásd még: B/L 

föderáció Olyan államszövetség, amelyben a tagállamok a saját szuverenitásukat 

alárendelik a szövetség központi irányításának, egyes jogkörök viszont a tagállamok 

kizárólagos birtokában maradnak. (JOG) 

fővállalkozó Valamely beruházás kivitelezését végző vállalkozó, aki munkája során saját 

hatáskörében köthet szerződést a munka elvégzésének bizonyos részeire más 

vállalkozókkal, akiknek munkájáért a teljes szerződéses megbízás keretében felel. (JOG, 

KER) 

FPA, Free of Particular Averages (ANG) Szállítmányozási záradék: részleges kártól 

mentes. Kockázatfedezete a legszűkebb. Bizonyos kivételektől eltekintve, csak az egész 

szállítmány vagy egyes csomagolási egységek kárára térítenek. (KER) 

franchise (ANG) 1. Szállítmány- és egyéb biztosításnál az önrészesedés. Pénzösszeg, 

amely erejéig a biztosított vállal kockázatot. 2. Kormány által személynek vagy cégnek 

adott speciális engedély bizonyos feltételek melletti üzleti tevékenységre (pl. városi 

tömegközlekedésre). 3. Névhasználati szerződés. Speciális szerződés, amelyben az eladó 

a jól bevezetett név, árumárka, illetve védjegy használati jogán túl kereskedelmi, reklám-, 

piackutató szolgáltatásokat, üzletvezetési módszereket is átad, ezek érvényesítését 

képzéssel, tanácsadással segíti, a szolgáltatások színvonalát folyamatosan ellenőrzi. 

Ennek fejében előre meghatározott arányban részesedik a haszonból. (JOG, KER, PÜ) 

FRC, free carrier  (ANG) Szállítóeszközre rakva. Az Incoterms 1980 egypontos 

klauzulája. Lényegében megegyezik az Incoterms 2000 FCA klauzulával, azzal a 

különbséggel, hogy multimodális szállításokra használják. Amennyiben hivatkozás 

történik az Incoterms 1980-ra, kerskedelmi szokványként alkalmazható. (KER) 

Free Trade Area (ANG) Lásd szabadkereskedelmi terület (KER) 

FRIBOR, Frankfurt Interbank Offering Rate (ANG) A frankfurti bankközi hitelajánlat 

kamata. (FIBOR-ként is használják.) Hasonló a londoni bankközi hitelajánlathoz. (KER, 

PÜ) 
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Lásd még: fix kamatozású hitelek, LIBOR 

F terms (ANG) F záradékok. Az Incoterms 2000. négy záradékcsoportja, az E, F, C, D 

közül az F csoport azokat a záradékokat (klauzulák, feltételek, terms) tartalmazza, 

amelyeknél a vevő viseli a fuvarozás költségeit. Az eladó költség- és kárveszély viselése 

addig tart, amíg a megjelölt szállítónak átadja az árut. Egypontos paritás. Ebbe a családba 

tartoznak az FCA free carrier; a FAS free along ship és a FOB free on board záradékok. 

(KER) 

Lásd még: Incoterms 2000 klauzulák 

future Lásd határidős kamat (PÜ) 

future piacok 1. Azok a piacok, amelyeken egy meghatározott későbbi – öt napon túli – 

időpontra, árkötéskor meghatározott árfolyamon lehet áruk szállítására vagy vételére 

szerződéseket kötni. A future piacon egy-egy meghatározott mennyiséget jelentő 

„contract”-et (szerződéses nagyság) lehet kötni. 2. Valuták későbbi időpontban történő 

eladása és vétele. 3. Értékpapírok korábbi időpontban történő eladása és vétele. A 

spekuláció az árfolyamok időbeli eltérésén alapul. 4. Közgazdasági jelentése az 

árfolyamkockázatok elleni védekezés, azaz a paritás változásából és árfolyam-

ingadozásokból származó veszteség kivédése. A future piacok eltérnek a forward 

piacoktól. (KER, PÜ) 

futures (ANG) Szabványosított határidős (termin-) szerződések egyértelműen 

meghatározott tulajdonságokkal. A future szerződésben az egyik szerződő fél kötelezi 

magát, hogy egy meghatározott mennyiségű és meghatározott minőségű árut, egy 

meghatározott helyre, meghatározott időben meghatározott áron szállít. A másik fél 

kötelezi magát, hogy az árut a meghatározott időpontban átveszi és kifizeti. A 

terminüzletek lehetnek financiális, vagy áruüzletek. A terminüzleteket gyakran 

meghatározott termintőzsdéken kötik. (KER, PÜ) 

fuvarlevél másodpéldány A vasúti fuvarozási szerződés megkötésének okmánya a 

fuvarlevél, ebből a vasút a feladónak a fuvarlevél másodpéldányát adja. (KER) 

fuvarokmány Fuvarozási szerződés megjelenési formája. A nemzetközi kereskedelemben 

az eladó ezzel tudja igazolni, hogy teljesítette szállítási kötelezettségét. (JOG, KER) 
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G 
GAB, General Agreement to borrow (ANG) Általános hitelegyezmény. (PÜ) 

Lásd még: Tízek Klubja 

garancia A hibás teljesítésért szerződésben elvállalt, meghatározott ideig fennálló feltétlen 

helytállási kötelezettség. A jótállás elvállalása a felek megállapodásával vagy a kötelezett 

írásbeli nyilatkozatával történik. Egyes esetekben elvállalását jogszabály teszi kötelezővé. 

(KER) 

GATT, General Agreement of Tariffs and Trade (ANG) Általános Vámtarifa és 

Kereskedelmi Megállapodás. Sokoldalú kereskedelmi egyezmény, amelyet 23 ország 

hozott létre az egymás közötti kereskedelem liberalizálására. Tagjainak száma jelenleg 

meghaladja a százat. Tagországai, így Magyarország is kötelezettséget vállalnak arra, 

hogy egymással szemben a legnagyobb kedvezmény elvét alkalmazzák, részt vesznek 

közös vámtárgyalásokon és azok keretében vámcsökkentéseket hajtanak végre, vámjaik 

szintjét nem emelik, új vámokat nem vezetnek be. A szerződés általában tiltja a vámon 

kívüli adminisztratív, protekcionista eszközök alkalmazását és a dömpinget. ENSZ-

szervezet volt, amelynek szerepét 1995-ben átvette a WTO. Az EU valamennyi tagállama 

nevében tárgyal kereskedelmi kérdésekben. (EU, KER, PÜ) 

GDP, Gross Domestic Product (ANG) Bruttó hazai termék. Az adott országban előállított 

összes javak és szolgáltatások pénzben kifejezett értéke. A GDP ugyanakkor nem 

tartalmazza a külföldi befektetésekből származó jövedelmeket. (KER, PÜ) 

gearing (ANG) 1. A vállalkozás saját tőkéjének a külső finanszírozáshoz viszonyított 

aránya. Az arány jelzi, hogy a vállalkozás milyen valószínűséggel tud eleget tenni 

kötelezettségeinek. A magas gearingű vállalkozások sebezhetőbbek a piaci fluktuációk 

szempontjából, és ezért a tulajdonosok számára kockázatot jelentenek. 2. 

Értékpapírpiacon a gearing egy opció vagy futures vásárlásakor kiadott készpénz aránya 

az opció mögöttes értékéhez viszonyítva. (KER, PÜ) 

Lásd még: tőkeáttétel 

Gemeinnützige Gesellschaft (NÉM) Közhasznú társaság, kht. (JOG, KER) 

general average Tengeri biztosítási fogalom: a hajókár közös (több károsultat érintő) 

része megosztásának rendszere. (JOG, KER) 

genfi egyezmény 1951 óta az ENSZ menedékjogra vonatkozó szabályzata, amely minden 

menekültnek jogot biztosít a menedék kérelmezéséhez. (EU, JOG, VÁLL. ADM.) 

gesztor Több partnert érintő intézkedés végrehajtásával megbízott vállalat vagy személy. 

A több lebonyolítási szakaszból álló üzletek szervezését, összehangolását látja el. 

Kötelezettségeiért és a tevékenységéért járó díjazás mértékét a gesztor részére adott 



55 

megbízás tartalmazza. Gesztor lehet az ügyletben részt vevő bármely fél, bank vagy 

szállítmányozó is. (KER, PÜ) 

giro Lásd zsiro. (JOG, PÜ) 

GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Gaftung  (NÉM) A korlátolt felelősségű társaság 

német neve, és annak rövidítései. Használatos még a GesmbH rövidítés is. (JOG, KER, PÜ) 

Lásd még: korlátolt felelősségű társaság 

G, General Partnership (ANG) A közkereseti társaság angol elnevezése és annak 

rövidítése. (JOG, KER) 

grace periode (ANG) Lásd törlesztésmentes szakasz (KER, PÜ) 

Gresham-törvény A két nemesfémre (arany és ezüst) épülő pénzrendszerek – 

bimetallizmus –  idején működött, elnevezését a XVII. századi angol pénzügyminiszter 

nevéből kapta. A bimetallikus pénzrendszerben a két értékmérő egyidejű, párhuzamos 

forgalmáról van szó. Ebben az esetben az állam (és az állampolgárok) óhatatlanul 

jobbnak minősítik (felértékelik), az egyik fémet, rosszabbnak minősítve (leértékelve) a 

másikat. E hatás eredménye, hogy az emberek fokozottabban használják a gyengébbnek 

minősített (rossz) pénzt, szabadulni igyekezve attól, miközben őrzik és felhalmozzák a 

felértékeltnek minősített pénzt. A következmény igen sajátos, amennyiben a „rossz” pénz 

kiszorítja a „jó” pénzt. (PÜ) 

GSP, General System of Preferences (ANG) Lásd Általános Preferencia Rendszer (KER) 
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H 
hajóálláspénz A hajóbérlő által késedelmesen elvégzett ki- és berakodás miatt fizetendő 

pénzösszeg. (KER) 

hajóbérleti szeződés A hajóbérleti szerződésben (angolul: C/P, charter patry) a hajó 

tulajdonosa hajóját vagy annak egy részét átengedi a bérlőnek. A szerződés a fuvarozás 

összes feltételeit tartalmazza. (KER) 

Lásd még: bérelt hajózás 

hajóraklevél,  bill of lading (ANG)  Forgatható értékpapír. Számos eredeti példányban 

készülhet, amelyek számát fel kell tüntetni. Bármelyik eredeti példányra kiadható az áru, 

de akkor a többi példány érvényét veszti. Késve bemutatott „stale”, hibás, sérült 

csomagolás, vagy más az árura vonatkozó hátrányos megjegyzés esetén „foul”, kifogás 

nélkül felvett áru esetén „clean”. (KER) 

Lásd még: foul B/L, késve bemutatott hajóraklevél 

harmonizáció Az 1987-es Egységes európai Okmány előtt a jogharmonizáció 

egyhangúságot igényelt. Jelenleg a legtöbb jogharmonizációs határozat meghozható 

minősített többséggel. Fontos mentességek léteznek ott, ahol nem lehetséges az EU 

közvetlen jogharmonizációja a nemzeti törvényekkel, pl. a nemzeti oktatás és kultúra 

területén. (EU, JOG) 

haszonbérlet A bérleti szerződés sajátos formája, amelynek alapján a haszonbérlő 

meghatározott mezőgazdasági földterület vagy más hasznot hajtó dolog időleges 

használatára és hasznainak szedésére jogosult, és köteles ennek fejében haszonbért 

fizetni. (JOG, KER) 

határárfolyam Matematikai programozásban az adott célfüggvény követelményeihez 

igazodó árfolyam. Leegyszerűsített formában úgy határozzák meg, mint az export deviza-

kitermelésének valamilyen szélső értékét, amely mellett a nemzetközi fizetési mérleg 

egyensúlya a legkisebb költségvetési támogatással érhető el. (KER, PÜ) 

határidős betét Olyan betétösszeg, amelynek tulajdonosa előre rögzített időszakra lemond 

a banknál vezetett folyószámla-követelése feletti rendelkezési jogáról. (PÜ) 

határidős hitelek Hitelek, kölcsönök, amelyek jellegzetesen rövid lejáratúak. Lehetnek fix 

(meghatározott) lejárati idejűek, illetve ún. felmondásos hitelek. (PÜ) 

Lásd még: felmondásos hitelek 

határidős kamat Jövőbeni időpontban induló (forward és future) befektetések, hitelek 

kamatlába. Például az 1 év múlva kezdődő 6 hónapos határidős kamat az egy év múlva 

kezdődő, 6 hónapos befektetés várt kamatlába. Az azonnali és a határidős hozamok 

között a határidős (forward) kamatparitás teremti meg a kapcsolatot. (KER, PÜ) 
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határidős kamatparitás Az azonnali és határidős [forward és future] kamatok közötti 

kapcsolatot leíró összefüggés: azt fejezi ki, hogy az egymást követő rövid futamidejű 

határidős (jövőben induló) befektetések összesített hozamának meg kell egyeznie a 

megfelelő futamidejű, hosszú lejáratú, azonnali befektetés hozamával. (KER, PÜ) 

határidős ügyletek Áruk, valuták későbbi időpontban történő eladása vagy vétele a 

szerződés megkötésekor meghatározott áron vagy árfolyamon (határidős árfolyamon) 

későbbi időpontban történő szállításra. A résztvevőket vagy spekulációs célok 

motiválják, vagy az, hogy „a jó kereskedő gondosságával” ki akarják védeni az árak, 

árfolyamok időközben bekövetkező változásait. (KER, PÜ) 

Lásd még: promptügylet 

határparitás A határparitáson kötött szerződésben azt a földrajzi pontot (ország-vagy 

vámhatárt) jelölik meg, ameddig a szállítás költségeit az eladó, illetve amelytől kezdve a 

vevő viseli. E szerint az eladó az áruk fuvarozásával kapcsolatos költségeket a saját 

országa határáig köteles viselni. Az Incotermsbe 1967-ben került fuvarparitás, amely 

szerint az eladó viseli az áru szállításával kapcsolatos költségeket a megadott 

határállomásig, és itt szállnak át a vevőre az áru fuvarozásával kapcsolatos költségek és 

kockázatok. (JOG, KER, PÜ) 

hausse (FR) Lásd hossz (KER, PÜ) 

hausser Lásd hosszspekuláns (KER, PÜ) 

Havaria Grosso Lásd közös vagy nagy hajókár. (KER) 

háborús kockázat elleni biztosítás Önálló biztosítási záradékként köthető, vagy az 

alapbiztosításokat (FPA, WA, all risks) pótdíjjal lehet kiegészíteni. Incoterms 2000 CIF 

paritás esetén a „W” (war) paritás-kiegészítés jelzi, hogy az eladónak ilyen biztosítást 

kell kötnie. (KER) 

hágai szabályok Az 1924-ben elfogadott szabályok a fuvaroztatók érdekeinek védelmét, 

illetve a tengeri hajóraklevelek feltételeinek egységesítését teremtették meg. (KER) 

hedge-ügyletek 1. Általánosságban mindenfajta áremelkedés vagy csökkenés kedvezőtlen 

hatásának kivédésére hozott intézkedés. 2. Az ár-, árfolyam-, és kamatkockázatok 

kivédésére azonnali készpénz- és határidős ügyletek összekapcsolása, melyek bizonyos 

kockázatok vagy kitettségek megelőzését szolgálják. Ilyenek a határidős ügyletek. (KER, 

PÜ) 

Lásd még: határidős ügyletek 

hedging (ANG) Kockázat minimálási ill. csökkentési intézkedés vagy stratégia, amelynek 

megjelenési formája valamely piaci vagy vagyoni tranzakció, amely az egyik piacon 

védelmet nyújt egy másik piacon felmerülő kockázat okozta kár bekövetkezése ellen. 

Például egy cég valamilyen pénzügyi opciót vásárol a spot árfolyamingadozások 

kivédésére. (KER, PÜ) 

Lásd még: hedge-ügyletek 

helyek Incoterms 2000 meghatározás: ahol az árut át kell adni. Ha nincs pontosítva, az 

eladó határozza meg részletesen a helységen belül. (KER) 

Lásd még: Incoterms 2000 klauzulák 

helységek Incoterms 2000 meghatározás: az a hely, ahol az árut át kell adni. Ha nincs 

közelebbről meghatározva, az eladó határozhatja meg. (PÜ) 

Lásd még: Incoterms 2000 klauzulák 
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hiperinfláció Magas százalékú és növekvő ütemű pénzelértéktelenedés. A rekord 

nagyságú inflációnak „iskolapéldája” a második világháború végén a magyar pengő 

elértéktelenedése (1946). A rohamos pénzelértéktelenedés során az áru- és 

pénzkapcsolatok szétzilálódnak, és a pénzműveletek helyébe jelentős mértékben a 

naturális csere lép. Egyéb értékek vagy annak minősülő eszközök is képezhetik a csere 

alapját, mint például arany, ezüst, drágakő, valuta, deviza, cigaretta stb. Ezek nem 

hivatalos pénzként, de funkcionálisan forgalmi eszközként működnek a hiperinfláció 

esetében. (KER, PÜ) 

hitbizomány A magyar jogban már nem ismert fogalom, mely egy család tulajdonát 

képező, és a hitbizományi szabályok szerint öröklődő elidegeníthetetlen vagyontestet 

jelentett. A politikai és gazdasági közbeszédben a kifejezést önző és kisajátító értelemben 

használják. (JOG) 

hitel 1. Bizalom, amelynek alapján valaki kölcsönt kaphat. 2. Pénzeszközök ideiglenes 

átengedése kamatfizetés ellenében, vagy olyan áruszállítás, amelynek ellenértékét 

későbbi időpontban egyenlítik ki. Ennek megfelelően beszélhetünk pl. bankhitelről és 

áru- ill. kereskedelmi hitelről. Lejárat szerint rövid, közép és hosszú lejáratú hiteleket 

különböztetünk meg. Közgazdasági jellegét, a pénzösszegre gyakorolt hatását tekintve 

pénzteremtő és pénzújraelosztó hitelekről beszélhetünk. A szóhasználat a gyakorlatban 

összemossa a kölcsönt és hitelt. Van olyan elmélet, amely szerint a hitel a 

keretmegállapodást jelenti, de nem jelenti a nem folyósított összeget. Eszerint kölcsönről 

csak a kifizetés után lehet beszélni. (KER, PÜ) 

Lásd még: kölcsön 

hitelállományi mérleg Nemzetközi pénzügyi mérlegek közül az egyetlen olyan kimutatás, 

amely egy adott időpontra vonatkozik, tehát ellentétben az úgynevezett dinamikus jellegű 

nemzetközi pénzügyi mérleggel, statikus jellegű (leltárra emlékeztető) kimutatásról van 

szó. A hitelállományi mérleg tartalmazza az ország valamennyi külföldi követelését és 

tartozását. Összetételében megegyezik a hitelmozgási mérleggel (tőkemozgási mérleg). A 

külfölddel szemben általában hitelező pozícióban levő ország hitelállományi mérlege 

aktív, míg az adós államok vonatkozó mérlege passzív. (PÜ) 

hitelbiztosítás Lásd exporthitel-biztosítás (KER, PÜ) 

hitelesség Annak mértéke, hogy a piaci szereplők mennyire bíznak abban, hogy a 

gazdaságpolitikai döntéshozók meghirdetett elveik szerint reagálnak a különböző 

gazdasági eseményekre. Például az árstabilitást célul kitűző jegybank akkor hiteles, ha az 

infláció növekedésének jeleire a várakozások szerint restriktívebb monetáris politikával 

válaszol. (KER, PÜ) 

hitelfedezet Az a már létező vagy a későbbiekben keletkező érték, amely mobilizálásával a 

hitel visszafizethető, vagy a hitel törlesztéséhez szükséges pénzösszeg megszerezhető. A 

hitel fedezete lehet áru (bármely termelési fázisban, anyag, félkész termék), gép, eszköz, 

ingatlan vagy egyéb külső követelés, egyéb követelésre utaló jog vagy kezesség. (KER, 

PÜ) 

hitelfeltételek A hitelezés tényét rögzítő hitelszerződésben szereplő valamennyi feltétel, 

körülmény együttese. Ezek jellegzetesen a hitel céljára, nagyságára, futamidejére, 

fedezetére, kamatfeltételeire utalnak, ritkábban különleges feltételek is lehetnek. (KER, 

PÜ) 
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hitelformák A hitelezés technikai mikéntje, amely lehet folyószámlahitel, elszámítolási 

hitel vagy értékpapír-eladás pénzintézetnek. A kezesség, illetve a garancia is 

hitelformának tekinthető a fogalom tágabb értelmezésében. (KER, PÜ) 

hitelfutamidő Azon időszak, amely a hitel felvételével kezdődik és az utolsó törlesztési 

részletig (kamatfizetésekkel együtt) tart. A hitelfutamidő kapcsán megkülönböztethető 

(általában a futamidőn belül) a türelmi időszak (gyakori elnevezése az eredeti angol 

szóhasználat: grace period), amely időn belül a hitel már felvehető, de kamatfizetésre 

még nincs szükség. (KER, PÜ) 

hitelkártya,  credit card  (ANG) Formailag egy műanyag lapocska, amelyet egy bank, 

pénzintézet vagy hitelkártyatársaság, önmagára vonatkozó fizetési kötelezettséggel 

bocsátott ki. Segítségével tulajdonosa fizethet vagy készpénzt vehet fel. A kereskedő, 

szálloda, bank stb. számláját a kibocsátó egyenlíti ki, meghatározott időszakonként 

elszámolást küld a kártyatulajdonosnak, aki bizonyos határidőn belül kamatmentesen 

egyenlítheti ki tartozását. E határidő eltelte után magas kamatot kell fizetnie. Előfeltétele, 

hogy a kártyatulajdonosnak folyószámlája legyen a pénzintézetnél. A hitelkártyák 

elterjedése igen gyors volt, de a viszonylag gyakori visszaélések miatt folyamatosan 

fokozzák azok biztonságát. (ún. „okos kártya”, amelyben egy mikroprocesszort helyeztek 

el). Nem tévesztendő össze a bankkártyával (debit card), amelynek fedezete a 

kártyatulajdonos banknál elhelyezett pénze, vagy folyószámlája. (PÜ) 

hitellevél Általánosságban egy levél, amelyet az egyik fél (rendszerint egy bank) intéz egy 

másik félhez (rendszerint egy bankhoz), amelyben egy harmadik fél (rendszerint egy 

ügyfél, általában kereskedő) jogot nyer arra, hogy átvegye a pénzt, hitelt, árut egy 

meghatározott összegig, amelyért a hitellevél kibocsátója felelősséget vállal. Különböző 

fajtái vannak. A részletes meghatározások és idevágó szabályok az ICC 500-as 

kiadványában: Uniform customs and practice for documentary credits találhatók. (UPC) 

1993. (KER) 

hitelpiac A gazdasági élet szereplői által támasztott hitelkereslet, illetve -kínálat 

találkozási pontja, a hitelpiac két további sávra tagozódik, a pénzpiacra és a tőkepiacra 

(KER, PÜ) 

hitelpolitikai irányelvek Az egyszintű bankrendszerben, a Magyar Nemzeti Bank által 

előkészített dokumentum volt. A kétszintű bankrendszerben a kereskedelmi bankok 

önállóan dolgozzák ki a maguk hitelfeltételeit, amelyeket az MNB közvetve, a hitelezési 

konkurencia és a bank helyzete közvetlenül befolyásol. (PÜ) 

hiteltranche A hiteltranche igénybevételek az IMF alapvető, normál hitelnyújtásainak 

tekinthetők. A hitelek négy szelvényben vehetők igénybe, az egyes tranche-ok nagysága 

a kvóta 25–25%-ának felel meg. Elnevezésük szerint a kvóta 25%-ig lehívható összeg az 

első hiteltranche, a kvóta 25%-a fölötti, de max. 50%-ig lehívható összeg a második 

hiteltranche, és így tovább a negyedik hiteltranche-ig. Az első hiteltranche-ot a többi 

háromtól, az ún. felső hiteltranche-októl megkülönböztetve kezelik, a lehívásokhoz 

kapcsolódó gazdaságpolitikai feltételek jelentősen eltérő, fokozatosan szigorodó feltételei 

miatt. (PÜ) 

holding (ANG) Eredetileg az Egyesült Államokban kifejlődött ún. „értékpapírokat tartó 

társaság”, amelynek fő funkciója más vállalatok (részvénytársaságok) részesedésének 

(részvényeinek) birtoklása nem pusztán tőkebefektetés, hanem ellenőrzés céljából. 
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Általánosságban így neveznek minden olyan társaságot, amelynek más vállalatoknál 

részesedése van (részesedési rendszer). (KER, PÜ) 

hossz Általában pezsgést, piaci áremelkedést jelentő kifejezés. Főként a tőzsdei 

árfolyamoknak a megnövekedett kereslet miatt bekövetkezett emelkedésére vonatkozóan 

használják. Ellentéte: bessz. (KER, PÜ) 

hosszspekuláns (FR) Az a személy, aki a tőzsdén határidőre vásárol valutát, devizát. (KER, 

PÜ) 

hosszügylet (FR) Határidős valuta- (deviza-) vásárlás. Az ügyletkötés napján érvényes 

határidős árfolyamon vásárolnak valutát (devizát) azzal a kikötéssel, hogy a tényleges 

teljesítés valamely később meghatározott időpontban történik, abból a feltételezésből 

kiindulva, hogy a teljesítés napján az árfolyam magasabb lesz, mint a szerződéskötés 

időpontjában. Ha ez bekövetkezik, a hosszspekuláns nyert, mivel az olcsóbban 

megvásárolt valutát (devizát) drágábban adhatja el. (KER, PÜ) 

hosszú pozíció A beruházó (vállalkozó, spekuláns) akkor van „hosszú pozícióban”, ha 

határidős üzlet esetén, annak reményében, hogy valamely értékpapír árfolyama 

emelkedni fog, „bevásárol”, hogy akkor dobja piacra az árut, amikor az a felértékelődés 

csúcsát elérte. (KER, PÜ) 

Lásd még: forward kötés, future, nyitott devizapozició, rövid pozíció 

hot money (ANG) Lásd forró pénz (PÜ) 

hozamgörbe Különböző lejáratú kamatok ábrázolása a futamidő függvényében. 

Leggyakrabban az állampapírok hozamait ábrázoló állampapír-piaci hozamgörbe kerül 

említésre (KER, PÜ) 

hozzáadott érték adó Lásd áfa (KER) 

HR, human relations (ANG) Humán kapcsolatok. Az emberi erőforrásokkal gazdálkodó 

szervezeti egység, illetve tevékenység. (VÁLL. ADM.) 
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I 
IADB, Inter American Development Bank  (ANG) Amerikaközi Fejlesztési Bank. 

Gazdasági és szociális projekteket támogat fejlődő országokban, műszaki és pénzügyi 

segítsget nyújtva hitelkonstrukciók révén. (PÜ) 

IATA, International Air Transport Association (ANG)  A légitársaságok által létrehozott 

nemzetközi szolgáltató és önszabályozó szervezet. Célja a légiközlekedés biztonságának, 

hatékonyságának és gazdaságosságának fokozása, és a tisztességtelen verseny kiszűrése. 

Ennek érdekében szabványokat dolgoz ki, ellenőrzési, minősítési és felügyeleti 

feladatokat lát el, működteti a légitársaságok közös ellenőrzési és kereskedelmi 

rendszereit és szolgáltatásokat nyújt tagjainak. Az európai szervezet 1939-ben, a Pan 

American Airways belépésével vált kontinensközi, mára világméretű szervezetté. 

Valamennyi jelentős, kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó légitársaság a tagja. 

Központjai Montreal és Genf, irodákat működtet Európa, Észak- és Dél-Amerika 

valamennyi, Ázsia és Afrika számos országában. (KER) 

IBC, Integrated Broadband Communications (ANG) Integrált szélessávú hírközlés. 

(KER, VÁLL. ADM.) 

IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. (ANG) Világbank. Az 

1944-es Bretton Woods-i egyezmény alapján létrehozott nemzetközi pénzügyi 

intézmény, az ENSZ szakosított pénzügyi intézménye. 1946 júniusában kezdte meg 

működését. Kezdetben az európai háborús károk helyreállítása volt a feladata, de már 

ekkor elkezdte a tagországok fejlesztési hitelezését. Részvénytársasági formában 

működik, tőkéjét a tagországok kvóta szerint fizetik be. Leányintézményei: IDA, IFC. 

Magánvállalatoknak csak kormánygaranciával ad hitelt. Konvertibilis valutában nyújt 

hiteleket. Magyarország 1982 óta tagja. (PÜ) 

Lásd még: IDA, IFC 

ICC, International Chamber of Commerce (ANG) Lásd Nemzetközi Kereskedelmi 

Kamara. (KER) 

ICPO, Indicative Corporate Purchase Order (ANG) Okmányos meghitelezéses 

ügyleteknél szokásos, függő kötelezettséget tartalmazó előzetes megrendelés, amelynek 

alapján a szállító kötelező ajánlatot ad. (KER) 

IDA, International Development Association (ANG) Nemzetközi fejlesztési társulás, a 

Világbank leányintézménye. A Világbank multilaterális segélyprogramja keretében 1960-

ban alapította a legszegényebb fejlődő országok részére nyújtható hitelezésre. 40–50 éves 

lejáratú, alacsony kamatozású (0,75%) hiteleket folyósít, amelyet az adósok a saját 

valutájukban fizethetnek vissza („puha kölcsönök”). Kölcsöneit elsősorban a tagországok 
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(mindenekelőtt a 18 leggazdagabb ország) által befizetett alaptőkéből nyújtja. Az 1980-as 

évektől Magyarország is tagja. Honlapja: www.worldbank.org/idaa (JOG) 

idegen váltó Feltétlen fizetési felszólítást tartalmazó, ipso iure (saját jogából fakadó 

jogosultsággal) forgatható értékpapír. A felszólítást a kibocsátó írja, a fizetésre 

felszólított a címzett, aki elfogadóvá válik a váltó aláírásával. Elfogadói aláírás előtt 

intézvény (draft), utána elfogadvány (akcept) az értékpapír neve. (JOG, KER, PÜ) 

Lásd még: váltó 

idő inkonzisztencia A gazdaságpolitika egésze, illetve egyes részei leírására használatos 

kifejezés. Idő inkonzisztenciáról beszélünk, ha a jelenben optimális gazdaságpolitika a 

jövőben várhatóan nem lesz optimális, és ezáltal a kormány ösztönzést érez a 

meghirdetett politikától való eltérésre. Legjellemzőbb példája egy olyan 

intézkedéssorozat, amelyre a gazdaságpolitika kényszerül az infláció mérséklésére a 

bértárgyalásokat követően, amikor a várakozásoknál magasabb inflációt gerjeszt a 

kiáramló magasabb pénzmennyiség. Ezzel szemben kívánatos a magasabb növekedési 

ütem vagy jobb külső egyensúly. (PÜ) 

IFC, International Finance Corporation (ANG) Nemzetközi Finanszírozási Társaság. A 

Világbank egyik leányintézménye, amely magánvállalkozásokat támogat a fejlődő 

országokban és ebből a célból saját továbbá bel- és külföldi tőkét használ fel illetve gyűjt. 

Honlapja: www.ifc.org (PÜ) 

igazoló ház,   confirming house (ANG) Az igazoló ház megerősíti a tengeren túli 

importőrnek az európai exportcéghez feladott rendelését, és kifizeti az exportőrnek az áru 

ellenértékét. (KER, PÜ) 

igazolt akkreditiv A nyitó bank mellett egy másik, a nyitó bank által kijelölt bank is 

megerősíti az akkreditívben tett fizetési ígéretet, és a maga nevében is fizetést ígér. (KER, 

PÜ) 

ILO, International Labour Organization (ANG) Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, az  

ENSZ által szponzorált testület, amely munkaügyi kérdésekre koncentrál. (JOG, VÁLL. 

ADM.) 

IMF, International Monetary Fund (ANG) Nemzetközi Pénzügyi Alap. Speciális 

ügynökség, amely fizetésimérleg-nehézségekkel küszködő tagállamainak nyújt hiteleket 

szigorú gazdasági feltételek mellett. Az IMF-nek széleskörű felhatalmazása van a 

nemzetközi kereskedelem és árfolyamstabilitás befolyásolására. Az IMF-et a Breton 

Woods-i megállapodásban hozták létre differenciált kvóta szerinti hozzájárulás és 

differenciált hitelezési feltételek mellett. Az alaptőkéhez való hozzájárulás az IMF 

tagjaitól jön. Honlapja: www.imf.org (PÜ) 

IMO, International Maritime Organization (ANG) Nemzetközi Tengerészeti Szervezet. 

Az ENSZ ügynöksége, amelynek célja, hogy kormányközi együttműködések útján javítsa 

a tengerhajózás és navigáció biztonságát, a tengeri balesetek és környezetszennyezés 

elkerülése érdekében. Honlapja: www.imo.org. (EU, KER) 

importletét Az importált áru teljes értékének vagy értéke meghatározott százalékának 

letétbe helyezése a központi banknál (vagy erre felhatalmazott más szervnél). Az 

importengedély kiadásának feltétele volt a konvertibilitást, és a külkereskedelmet 

liberalizáló rendszer előtt. (KER, PÜ) 
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inc., incorporated (ANG) Jogi személyiséggel rendelkező bejegyzett cég angol 

megnevezése. Az USA-ban és a kanadai cégeknél azt jelenti, hogy az adott vállalkozás 

cégként bejegyzett, és alapszabállyal rendelkezik. A cégnek ezt a tényt, a cégnévben 

szereplő inc. rövidítéssel kötelessége jelezni. (KER, PÜ) 

Incoterms (ANG) Az ICC által kidolgozott kereskedelmi szokványgyűjtemény, amely 

ezeknek a szokványoknak az értelmezését tartalmazza. Első kiadása 1936-ban volt. 

Többszöri módosítás után a jelenlegi legutolsó változat az Incoterms 2000. A korábbi 

feltételek változatlanul alkalmazhatók, ha a szerződésben azokra hivatkoznak. Az 

Incoterms-paritás akkor lesz a szerződés elválaszthatatlan része, ha hivatkoznak rá. 

Három lényeges elem az Incoterms-paritásokban: a költségeket ki viseli (meddig az eladó 

és honnan a vevő), a kárveszélyviselés átszállásának helye (teljesítési hely), az eladó és 

vevő részéről teljesítendő feladatok (pl. okmányok átadása, avizálás, biztosítás kötése, 

hajótérfoglalás, beviteli és kiviteli engedélyek megszerzése, vámkezeltetés, vámfizetés 

stb. (KER) 

Incoterms 2000 klauzulák A nemzetközi kereskedelmi kamara által kiadott Incoterms 

2000-ben összefoglalt kereskedelmi szokványok és azok értelmezésének gyűjteménye. 

Felsorolásuk: EXW, üzemből; FCA, költségmentesen a fuvarozónak; FAS: 

költségmentesen a hajó oldalához; FOB: költségmentesen a hajón; CFR, költség és 

fuvardíj; CIF, költségbiztosítás és fuvardíj; CPT, fuvarozás fizetve; CIP, fuvarozás és 

biztosítás fizetve … ig; DAF, határra szállítva; DES, hajóról szállítva; DDU, vámfizetés 

nélkül leszállítva; DDP, vámfizetéssel leszállítva. (KER) 

indexálás Pénzkövetelések, árak, bérek valamely belföldi árindexhez vagy 

devizaárfolyamhoz történő kötése, annak változásával történő folyamatos korrekciója. 

(KER, PÜ) 

indexált kötvény Olyan kötvény, amelynek kamatát és a visszafizetendő összeget, 

valamely előre meghatározott index (rendszerint a létfenntartási költségindex) 

változásával köti össze, hogy fenntartsák a kötvény vásárlóerejét. (KER, PÜ) 

indifferens bankművelet A bankok jutalék ellenében végzett szolgáltatásai. Ide tartozik a 

fizetések lebonyolításában vállalt közvetítői tevékenység, garanciavállalás, értékőrzés, 

információnyújtás, tanácsadás stb., amelyek nem változtatják meg a betét-, illetve 

hitelállományt. (PÜ) 

indikátorok Gazdasági, pénzügyi változók, amelyek előzetes információt nyújtanak a 

gazdaság állapotáról, és segítenek előre jelezni a jövőben várható folyamatokat. (PÜ) 

infláció A legnehezebben definiálható közgazdasági jelenségek egyike, amelyet mind az 

elmélet, mind a konkrét gazdaságpolitikai gyakorlat is különböző módon értelmezhet. A 

szó az angol inflated ‘felfúvódott’ (orvosi) kifejezésből származik, amelynek értelmét 

rendkívüli gazdasági, politikai időszakok (háború vagy természeti katasztrófa) esetére 

kibővítették és a gazdasági életre vonatkozóan is alkalmazzák. Ilyen értelmezésben az 

áruforgalomnak papiros alapanyagú pénzzel történő telítettsége miatt kialakuló gyors és 

jelentős ütemű áremelkedés tendenciájára utal. Jelenlegi legátfogóbb, tartalmában tartós 

árszínvonal emelkedést jelent, amikor az egységnyi pénz vásárlóértéke folyamatosan 

csökken. Keletkezésének okát valamilyen „inflatorikus lyuk” jelenlétével lehet 

magyarázni, amely a piaci egyensúlyt felborítja. Az infláció mérésére több „kosár” és 

más módszer van forgalomban (Paasche-Index, Laspeyers-Index). Elfojtott infláció 
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esetében változatlan az árszínvonal, ám lényeges piaci egyensúlyhiány van. Elnyomott 

inflációnál bizonyos mértékben emelkedik az árszínvonal, de nem annyira, hogy az 

elégséges legyen a már korábban kialakult piaci feszültségek feloldására. Sem az elfojtott 

infláció (repressed inflation), sem az elnyomott infláció (supressed inflation) esetében 

nincs fordított összefüggés az árszínvonal alakulása és a pénz vásárlóértéke között. Az 

árszínvonal alakulása elsősorban a fogyasztási javak és szolgáltatások árszintjének 

alakulásában fejeződik ki. Ezt számos tényező befolyásolja, így a fogyasztás, a 

felhalmozás, átfogó értelemben az újratermelés arányaira (elköltésre) szánt jövedelmek 

összege, az ezekkel szembenálló fogyasztási cikkek és szolgálatok halmaza, 

termelékenységek változása, termelési tényezők kihasználtsági foka és egyéb 

közgazdasági várakozások. Korunk egyik jellemző pénzügyi iskolája, a monetarizmus azt 

hirdeti, hogy az árak inflációs emelkedésének az oka a túlzottan megnövekedett 

pénzmennyiség, amikor a pénz mennyiségi változása nem kapcsolódik össze 

közgazdaságilag az árszintváltozással. Egyéb, már a költségekre is figyelő tételek szerint 

beszélünk úgynevezett költséginflációról, amely értelmében a tartós árszínvonal-

emelkedés oka a termelési költségek, elsősorban a bérköltségeknek a termelékenységet 

meghaladó emelkedése. Általában az inflációként emlegetett tartós árszínvonal-

emelkedés olyan gazdaságpolitikai mérőrendszer, amely számos dologra utalhat, így a 

megbomlott újratermelési egyensúly kiigazításának szükségességére, de ugyanakkor 

jelezheti az egyensúlytól való tartós eltávolodást is. Amikor az infláció 

megfékezhetetlenül emelkedő árakban jelentkezik, hiperinflációról van szó, amely adott 

nemzetgazdaságban a pénzrendszer felbomlását is előidézheti, vagy új nemzeti pénz 

kibocsátását is szükségessé teheti. A kúszó inflációnál az árszínvonal relatíve lassan, évi 

csekély százalékban emelkedik, és a százalékos növekedés mértékét általában előre 

meghatározzák. Az infláció, a vagyon és jövedelemelosztásra gyakorolt hatása a 

megváltozott értékrendnek megfelelően igazítja ki a jövedelem és vagyontulajdonosok 

pillanatnyi elhelyezkedését a gazdasági életben. (KER, PÜ) 

inflációs célkövetés Olyan monetáris politikai keretrendszer, melyben a jegybank explicit 

módon deklarálja a jövőbeni infláció alakulására vonatkozó célkitűzéseit, és 

kötelezettséget vállal a célok teljesítésére. (PÜ) 

inflációs hajlam Az a számszerűsíthető mutató, amely azt tükrözi, hogy egy adott 

országban mennyiben léteznek az infláció kifejlődésének, felerősödésének tényezői. A 

fogalom a hetvenes évek második felétől igen elterjedt. Lehetséges mutatói például az 

egységnyi bérnövekedés várható inflatorikus hatása, vagy egységnyi import 

árnövekményének milyen begyűrűző, árfelhajtó hatása van. A dolog természetéből 

következően az inflációs hajlam értékelésénél az objektív tényezők mellett számos 

szubjektív (történelmi és politikai) motívumot is mérlegelnek. (PÜ) 

inflációs klauzula A mozgó ár kiszámításának módja, amely szerint a várakozásnak 

megfelelő inflációra legjellemzőbb képlettel kifejezve kell a szerződéskor rögzíteni és 

ennek megfelelően kell módosítani az esedékességkor az árat. (KER) 

Lásd még: mozgó ár 

inflációs ráta Az infláció évi mértékének százalékértékben történő definiálása, amelyet az 

egyes országok központi statisztikai intézményei állapítanak meg. Egységesen és 

egyezményesen elfogadott nemzetközi módszer még nem jött létre az inflációs ráta 
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egyezményes meghatározására. Következésképp a különböző államok inflációs rátái nem 

összehasonlíthatók, így ezt a mutatót a különböző közgazdasági számítások során 

deflátorként alkalmazzák, megkísérelve ezzel a pénzromlás hatásainak kiszűrését (PÜ) 

inflációs várakozás Valamely jövőbeli időpontra vagy időszakra várt infláció, amely 

feltételezés befolyásolja az áralakulást és a vásárlási hajlamot egyaránt. (KER, PÜ) 

Inhaber Papier (NÉM) Bemutatóra szóló értékpapír. (KER, PÜ) 

Lásd még: részvény fajtái, bemutatóra szóló értékpapír 

inkasszó Lásd beszedvény továbbá okmányos beszedvény (KER, PÜ) 

input output analízismérleg Makrogazdasági közgazdasági fogalom, amelyet arra 

használnak, hogy megállapítsák, melyek azok a termelési tényezők, amelyek a fejlődést a 

leginkább befolyásolják az adott időpontban, illetve időszakban. (KER, PÜ) 

inspection (ANG) Ellenőrzés, amely kifejezést a berakodás előtti megfelelőségi ellenőrzés 

meghatározására használják. (KER) 

Lásd még: Incoterms 2000 klauzulák 

insurance certificate (ANG) Lásd biztosítási bizonylat (KER, PÜ) 

insurance policy (ANG) Lásd biztosítási kötvény (KER, PÜ) 

inszolvencia Lásd fizetési képtelenség (KER, PÜ) 

Interpol, International Police Organization (ANG) Nemzetközi rendőrségi 

együttműködés a világ körülbelül 180 államában. Nem tévesztendő össze az EU saját 

rendőrségi együttműködésével, az Europollal. (JOG) 

intervenció 1. Jegybanki-devizapiaci beavatkozás. A fix (rögzített) árfolyamrendszer 

idején a központi bank kötelezően beavatkozik a valuta (deviza) árfolyamának 

alakulásába. A jegybank valójában a keresletet és kínálatot befolyásolja, amennyiben 

árfolyam-ingadozáskor mesterséges kereslettel, illetve kínálattal megpróbálja az 

árfolyamot az előre meghatározott határok között tartani. Árfolyamesés esetén a jegybank 

mesterséges keresletet teremt, amennyiben saját valutáját megvásárolja, ezzel az 

árfolyama emelkedni fog, miközben saját valutatartalékai nőnek. Árfolyam-emelkedés 

esetén mesterséges kínálattal a jegybank a saját valutáját eladja, így az árfolyam süllyed, 

a jegybank saját tartalékai pedig csökkenni fognak. E műveletek általában az előre 

meghatározott százalékpontokon belül történnek (intervenciós pontok). 2. Az EU 

beleavatkozik a mezőgazdasági piacba akkor, amikor egy mezőgazdasági termék ára egy 

politikailag rögzített referenciaár vagy megcélzott ár alá esik. Beleavatkozik 

élelmiszertermékek megvásárlásával, amelyeket raktáron tart azok megsemmisítése vagy 

EU-n kívüli eladása előtt az EU-n belüli gazdálkodások árainak fenntartására. Ez szinten 

tartja a gazdálkodók árait, a fogyasztókkal megfizettetett nagyobb árak révén. A közös 

mezőgazdasági politika költségeit valamennyi tagállam adófizetői fizetik a közös EU-

költségvetésen keresztül. Az intervenciókat a nemzeti hatóságok irányítják, amelyek 

érdekeivel gyakran találkozik a minél nagyobb beavatkozás támogatása az EU pénzeihez 

való hozzáférés érdekében. Így a megtakarításra és a visszaélések elkerülésére vonatkozó 

motiváció gyenge. A fogyasztók és adófizetők költségei általában sokkal magasabbak, 

mint a gazdák összes nettó jövedelme. Az intervenció nyeresége inkább a közvetítőkhöz, 

mintsem az EU-gazdákhoz vándorol. Súlyos költségek terhelhetik azokat az EU-n kívüli 

mezőgazdasági termelést folytató országokat, amelyek támogatták a helyi piacaikra nagy 

tömegben érkező EU-termékeket, ami sújtja a helyi mezőgazdasági termelőket. Az 
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intervenció inkább a nagyobb EU-gazdáknak kedvez, mert a támogatás a termelés 

volumenéhez kapcsolt. (PÜ) 

intervenciós pontok Az alsó, felső intervenciós pontok az állam, vagy a központi bank, 

vagy más szervek által megjelölt (alsó és felső) határérték, amelyek esetén be kell 

avatkozni; pl. ha valamely valuta vagy deviza árfolyama e pontok alá vagy fölé változik, 

akkor a jegybank külföldi valutát vásárol vagy értékesít attól függően, hogy felső vagy 

alsó intervenciós pontról van-e szó. Az árkiegyenlítő, nyersanyag- és egyéb kasszák is 

előírják az intervenciós pontok értékeit. Kialakulásának alapja az I. világháborúig az 

aranypénzrendszerben működött aranypont-mechanizmus, amely az arany alapú 

valutaárfolyamokat a szállítási biztosítási költségek figyelembevételével határozta meg 

(alsó-behozatali, felső-kiviteli aranypontok között mozgott az árfolyam). Hosszú ideig 

(1944–1970) az intervenciós pont, tehát a paritástól való lehetséges árfolyam-ingadozás 

szélső értéke 1% volt. A dollárválság idején az intervenciós pontok kiszélesedtek. A 

rögzített árfolyamról történő letérést követően (1976) az intervenciós pontok elvesztették 

korábbi jelentőségüket. Mindemellett a jegybankok esetenként ma is élnek az intervenció 

eszközeivel (nyíltpiaci műveletek) azonban lényegesen kisebb összegekkel és 

eredménnyel. (PÜ) 

intervenciós sáv A konvertibilis valuták (devizák) esetében az az árfolyam-ingadozás, 

amelyen belül a deviza árfolyama a deklarált árfolyamtól a piaci hatások következtében 

anélkül térhet el, hogy a jegybank köteles volna beavatkozni. (PÜ) 

intézményi befektetők Nagy szervezetek, (biztosító intézetek, nyugdíjalapok, befektetési 

alapok stb.), amelyek nagy pénzösszegekkel rendelkeznek, amelyeket be akarnak 

fektetni. Ingatlanokat és a tőzsdén kis kockázatú, biztos hozamú értékpapírokat vesznek. 

Tőkeerejük miatt sokkal nagyobb mértékben érintik a pénzügyi politikát, mint az egyéni 

befektetők aggregált döntései. (KER, PÜ) 

intézvény Az idegen váltó mindaddig, amíg a címzett azt alá nem írta (ekkor válik 

elfogadvánnyá). (JOG, KER) 

intézvényezett Címzett, az idegen váltóban a fizetésre felszólított. Ha aláírja a váltót, 

elfogadóvá válik. (JOG, KER, PÜ) 

invest (ANG) 1. Beruházni. 2. Anyagi eszközöket a nyereség reményében valamilyen érték 

megvásárlására vagy tartós használatára rendelkezésre állítani. 3. Valamely létesítmény 

megvalósításához pénzt, tárgyiasult és élőmunkát befektetni. (KER, PÜ) 

investment (ANG) Lásd invesztíció (KER, PÜ) 

invesztíció Beruházás, befektetés. Anyagi javak megszerzése érdekében befektetett pénz 

vagy anyagi értéket megtestesítő tulajdon rendelkezésre bocsátása azzal a céllal, hogy az 

ezen a réven megszerzett anyagi javak működtetése során azok hozadéka nettó 

nyereséget eredményezzen. (KER, PÜ) 

irányadó instrumentum A jegybank által közvetíteni kívánt, optimálisnak ítélt 

kamatszintnek a transzmisszió szempontjából leginkább meghatározó (rendszerint 

néhány hetes vagy hónapos) futamidőn történő érvényesítése céljából alkalmazott eszköz 

(betét vagy hitel). Általa a jegybank közvetlen és hatékony befolyást kíván gyakorolni a 

pénzpiacon kialakuló hozamokra. (PÜ) 
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irányadó kamat Azon kamatláb, mely leginkább tükrözi a monetáris politika 

irányultságát, illetve annak megváltozását. Legtöbbször az irányadó jegybanki 

instrumentumon meghirdetett hozam. (PÜ) 

IRR, Internal Rate of Return (ANG) Belső megtérülési ráta. Annak a likvid hozadéknak a 

mértéke amelynek kiszámításánál mind annak időbeliségét, mind összegét figyelembe 

veszik egy invesztíció esetén. A kiszámítási képlet azonos egy kötvény lejáratkori 

hozamának kiszámítására szolgáló képlettel. (KER) 

IRU, International Road Transport Union  (ANG) Nemzetközi Közúti Fuvarozási 

Egyesület. 1948-ban jött létre, Magyarország 1970 óta tagja. Jelentős szerepe volt a 

CMR- egyezmény megkötésében és a nemzetközi vámszavatossági okmány 

intézményesítésében. Magyarországon kiállítója a Nemzetközi Közúti Fuvarozók 

Egyesülete. (JOG, KER, PÜ) 

Lásd még: CMR, CMR-fuvarlevél, TIR Carnet 

ITM, in the money (ANG) köznyelvi megfogalmazás szerint: ‘pénzénél van’. Egy opcióról 

akkor lehet mondani, hogy nyereséges lesz, ha az alapját képező érték folyó ára a 

lebonyolítási ár fölött van „call” esetén, illetve a lebonyolítási ár alatt van „put” esetén. 

Opciókról akkor is lehet mondani, hogy „in the money” vannak, ha várható, hogy 

lejáratkor nyereségesek lesznek. (KER) 

ITTO, International Tropical Timber Organization (ANG) Az ENSZ felügyelete alatt, 

1986-ban létrehozott kormányközi szervezet. Célja a trópusi erdők megóvása és 

fenntartható művelése. 59 tagországa a trópusi erdők 80%-a, és az egzóták 

kereskedelmének 90%-a felett rendelkezik. A trópusi erdők kivágását korlátozó 

szerződéseket hoz létre, és technológiai és információs támogatást nyújt. Központja 

Yokohama. (EU, KER) 

IWC, International Whaling Commission (ANG) Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság. 

A bálnavadászatot ellenőrző, és az elejthető mennyiséget a bálnavadászattal foglalkozó 

országok között elosztó nemzetközi szervezet. (JOG, KER) 
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J 
javak Mindaz, ami emberi szükségleteket elégít ki, és tulajdonba vehető. A kifejezést 

rendszerint ebben a formában, többes számban használják, egyes száma „jószág”. (JOG, 

KER, PÜ) 

járulékos paritások Az Incoterms-paritásokhoz alkalmazható költségviselés 

(költségmegosztás) módosítására szolgáló kiegészítések. Ezek közül Magyarországon 

leginkább a következőket alkalmazzák: FI (free in) bérmentve be fedélzetről hajótérbe, 

FIO (free in and out) bérmentve be és ki, W (war risks) háborús kockázatok biztosításnál, 

C (commission) jutalék, I (interest) kamatok, bankköltségek, CI (commission and 

interest) jutalék, kamatok és bankköltségek), L (landed) partra rakva.  Az Incoterms-ben 

ezek a kiegészítések nem szerepelnek, kereskedelmi szokásnak tekintendők. (JOG, KER) 

jegybank Egy ország bankrendszerének központi bankja, amely független intézmény, de 

többnyire szorosan együttműködik a kormánnyal a gazdaságpolitika megvalósításában. 

Kizárólagos joga a bankjegyek, esetleg érmék (váltópénz) kibocsátása (emissziós 

monopólium). Őrzi és kezeli (forgatja) az ország központi valuta- és aranytartalékait, 

szabályozza a hitelállományt és a pénztömeget, befolyásolja a kereskedelmi bankok és az 

egyéb pénzintézetek forrásainak és azok költségeinek alakulását, és ezzel azok 

hitelnyújtási tevékenységét. Meghatározza a központi kamatot, valamint a hazai bankok 

által kötelezően tartalékolt összeget (tartalék ráta). Hazai vagy külföldi pénzben nyíltpiaci 

műveleteket végez (interveniál). Összességében a monetáris politikát viszi. (JOG, PÜ) 

jegybanki eszköztár Mindazon eszközök összessége, amelyek a jegybank rendelkezésére 

állnak céljai eléréséhez. Az eszköztár elemeivel a bankközi kamatok szintjét, illetve a 

bankközi piacon forgó jegybankpénz mennyiségét lehet közvetlenül befolyásolni. Az 

eszköztár legfontosabb elemei a nyíltpiaci (forint és deviza) műveletek és a kötelező 

tartalék. A jegybanknak történő adatszolgáltatás, és egyes jogszabályok (például a 

jegybanki rendelkezések) betartásának ellenőrzése. (PÜ) 

jegybanki függetlenség A jegybanknak, mint a monetáris politikáért felelős szervezetnek 

megfelelő szabadsággal és önállósággal kell rendelkeznie a monetáris politikai döntések 

meghozatalához mind személyi, mind pénzügyi, mind szakmai szempontból. A jogi 

értelemben vett függetlenséget a legtöbb fejlett országban törvény is deklarálja. (JOG) 

jegybankképes aktívák Kétszintű bankrendszernél a kereskedelmi bank azon aktívái, 

amelyeket szükség esetén a központi banknál azonnal készpénzre válthat. Fogalmilag ide 

tartoznak a viszontleszámítolható papírok (váltók) és egyéb zálogba helyezhető 

(lombardírozható) értékpapírok stb. (JOG, KER, PÜ) 
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jegyzés Olyan ár vagy árfolyam, amelyen egy személy, szerv hajlandó valamilyen 

szolgáltatást nyújtani, venni vagy eladni. Értékpapírok vételi és eladási ára, valuta vételi 

és eladási árfolyama. (KER, PÜ) 

jegyzett tőke Lásd alaptőke (JOG, KER, PÜ) 

jegyzőkönyv 1. Kereskedelmi és beruházási ügyekben folytatott tárgyalások során azonos 

vagy különböző érdekű és jogállású természetes, és/vagy jogi személyek között 

álláspontjuk kifejtése után felvett olyan írott szöveg, amelynek tartalmát minden 

résztvevő megismertnek ismeri el, és amely az elhangzott szóbeli álláspontokat tükrözi. 

Jogi hatálya annyiban van, amennyiben az a felvett jegyzőkönyv szövegéből kitűnik. 

Ugyanez vonatkozik vállalkozások közötti szerződésekhez csatolt jegyzőkönyvekre, ha a 

szerződésben utalás van arra, hogy az időközi felvett jegyzőkönyvek a szerződés részét 

képezhetik, feltéve, ha a jegyzőkönyvben szerepel, hogy az a szerződés elidegeníthetetlen 

részét képezi. 2. Az Európai Unióban és többnyire más nemzetközi szerződéseknél is a 

szerződés mellé rendelt jegyzőkönyvnek ugyanolyan jogi státusa lesz, mint magának a 

szerződésnek, ha a tagállamok ratifikálják azt. A szerződéshez csatolt nyilatkozatok 

ellenben jogilag nem kötelezők, és nem tekintik azokat a szerződés részének, bár lehet 

valamelyest politikai értékük. (JOG, KER, PÜ) 

jelenérték Egy mai befektetés jövőbeni hozadékának, valamely feltételezett kamatláb 

szerint a mai napra diszkontált értéke. Angol kifejezése present value. Rövidítése PV. 

Képlete T0/(1 + p)n ahol T0 a mai tőkebefektetés összege, p az általunk feltételezett 

jövőbeni kamatláb, n a kamatperiódusok száma. (KER, PÜ) 

Lásd még: PV, nettó jelenérték 

jelzálog Más elnevezéssel jelképes zálog, különböző zálogtárgyak elzálogosítása, amely 

során nem történik tulajdonosváltozás (birtokba adás), hanem bizonyos bejegyzéssel 

utalnak a zálogjellegre. Legelterjedtebb változata az ingatlan jelzáloggal való terhelése, 

amikor a telekkönyvben megfelelő bejegyzést tesznek és ezzel a jellel átmenetileg 

záloggá válik (eladhatatlan) a kérdéses ingatlan. Ingó tárgyakra bejegyzett jelzálogra 

külön előírások vonatkoznak. (JOG, KER, PÜ) 

jelzáloghitel 1. Olyan, többnyire hosszú lejáratú hitel, amelynek nyilvántartókönyvi 

bejegyzéssel elzálogosított ingatlan vagy jelzálogképes ingóság a fedezete. 2. Tágabb 

értelemben minden állóeszközhitel idetartozik. (KER, PÜ) 

jobber (ANG) 1. Az áru- és értéktőzsdén az a kereskedő, aki saját számlájára elad és vesz 

árut vagy értékpapírt. Sok országban a tőzsdén nem állhat közvetlen kapcsolatban az 

ügyfelekkel, hanem csak a brókereken keresztül kereskedhet. 2. A kereskedelemben 

általában olyan személy, aki vesz és elad. 3. Az iparban olyan személy vagy vállalkozás 

aki, ill. amely kész tervek alapján a rendelkezésére álló technológia segítségével széles 

körben vállal gyártást. (KER, PÜ) 

Joint stock company (ANG)  A  részvénytársaság megnevezése a brit angolban. Az USA 

szóhasználatában a „Corporation” kifejezés használatos. Franciául: Société Anonymeme. 

(KER) 

Lásd még: részvénytársaság 

joint venture (ANG) Angol és amerikai értelmezése a legszélesebb körben együttműködés, 

közös vállalkozás. Szűkebb körben: 1. Néhány vállalat vagy személy közös vállalkozása 

bizonyos tevékenység lebonyolítására. A résztvevők megosztják a költségeket és a 
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nyereséget. 2. Két vagy több vállalat által alapított közös vállalat elnevezése. 3. 

Magyarországon a külföldiek részvételével alapított vállalatokat nevezték így, amíg a 

külföldi tulajdonos tulajdona a magyar piacon a hazai tulajdonos által birtokolt 

vállalkozástól eltérő jogálláshoz volt kötve. (JOG, KER, PÜ) 

jóváírás 1. Nem szerződésszerű teljesítés esetén az eladó által a vevőnek adott utólagos 

árengedmény, vagy visszatérítés. 2. Vállalat, vagy egyéb számlatulajdonos 

bankszámlájára érkezett összeg lekönyvelése. 3. Pénzintézet jelentős ügyfelének nyújtott, 

utólagos visszatérítés a fizetett kamatból. (PÜ) 

Lásd még: bonifikáció 

junk bonds „Szemét értékpapírok”: elvben várhatóan nagy hozamú, de a hitelképesség 

megítélése szempontjából beruházási célra alkalmatlan minőségű értékpapírok. Ezeket 

spekulációs szintű papíroknak is nevezik. Az 1980-as években az USA-tőzsdéken kedvelt 

spekulációs eszköz volt. Egyebekben olyan papírok, amelyek a bonitás tekintetében a 

BBB/Baa besorolásnál rosszabb megbízhatóságúak. (KER) 

junktim Árukapcsolás, valamely áru kontingentálásának egy másik áru 

kontingentálásához, illetve valamely áru eladásának egy másik áru eladásához vagy 

átvételéhez kapcsolása. Célja lehet egyrészt az azonos keménységű áruk cseréjének 

biztosítása, ilyenkor kemény cikket kapcsolnak kemény cikkhez, másrészt egy kelendő 

áruval együtt kevésbé keresett áru eladása, ilyenkor kemény cikket kapcsolnak össze 

puha cikkel. (KER, PÜ) 

Lásd még: árukapcsolásos ügyletek 

jutalék 1. Ügynökök és hasonló tevékenységet folytatók szolgáltatásai után fizetett 

valamely érték (pl. forgalom) után százalékban meghatározott díj. 2. Bankjutalék: a bank 

szolgáltatásai után fizetett díj. (KER, PÜ) 
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K 
kamat Az az összeg, amelyet a pénzkölcsön (hitel) összege után az adós fizet a 

hitelezőnek, illetve a bank fizet a betétesnek a nála elhelyezett betét után. A hitel 

„árának” egyik összetevője. A hitel teljes „ára” a kölcsöntőke és a THM (teljes 

hiteldíjmutató) közötti különbözet. (KER, PÜ) 

Lásd még: THM 

kamatfelár Az a százalékérték, amelyet valamilyen alapkamathoz (pl. Libor, Prime rate 

stb.) számítanak hozzá. Mértéke elsősorban a hiteladós megítélése alapján különbözhet. 

(KER, PÜ) 

Lásd még: spread 

kamatfolyosó A jegybank o/n (overnight, azaz egynapos) aktív repó és betéti kamatai által 

kijelölt folyosó, amely korlátozza az 1 napos bankközi kamatok alakulását. A jegybankok 

a rövid lejáratú kamatok nem kívánt ingadozásának mérséklése érdekében alkalmazzák. 

(PÜ) 

kamatköltség A vállalat vagy bank által kamatok fizetésére fordított költségrész. (KER, 

PÜ) 

kamatláb A kölcsönadott összeg és a kamat meghatározott időszakra, rendszerint 1 évre 

vonatkozó összegének tőkéhez viszonyított százalékos aránya. (KER, PÜ) 

kamatmarge (Kiejtése: kamatmarzs.) Pénzkihelyező (aktív) és pénzt megszerző (passzív) 

műveletek kamatai között kialakuló értékkülönbözet. Ez a bank jövedelmezőségét növeli. 

(KER, PÜ) 

kamatos kamat Olyan kamatszámítási eljárás, amelynél egy-egy elszámolási időszak 

lezárásakor a kamatot hozzáadják a betéthez, illetve a kölcsönhöz és a továbbiakban már 

a tőkésített kamat után is számítanak kamatot. (KER, PÜ) 

kamatparitás Általában azt jelenti, hogy a valuták határidős árfolyama a kamatláb 

különbségekkel arányosan alakul, így például minél magasabb „A” valuta 6 hónapos 

kamatlába „B” valutáéhoz viszonyítva, annál alacsonyabb lesz az „A” valuta adott 

határidőre vonatkozó árfolyama. (KER, PÜ) 

kamatprémium A forint hozamának a külföldi hozam és a forint várt leértékelődése feletti 

része. A kamatprémiumnak megfelelő többlethozamot annak fejében várják el a 

befektetők, hogy pénzüket (dollárba vagy euróba történő befektetésekhez viszonyítva) a 

kockázatosabbnak tartott forintba fektessék. (KER, PÜ) 

kamattranszmisszió Lásd monetáris transzmissziós mechanizmus (KER, PÜ) 

kamatvisszatérítés Jelentős ügyfeleik megtartására, illetve megszerzésére, vagy bizonyos 

célok ösztönzésére a folyósított hitelek kamatából a bank vagy más szerv, 
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kamatvisszatérítést ad a vállalatoknak, ezzel olcsóbbá teszi a hitelt, a hitelfelvételt 

ösztönzi. (PÜ) 

kárbiztos A szállítmánykárok megállapításával foglalkozó szakértő, aki vagy a nagy 

biztosítótársaságok, vagy a Nemzetközi Szállítmány Biztosítási Szövetség ajánlásából, 

megbízás szerint jár el. (JOG, KER) 

kárszámla A biztosított kárigényét kárszámlában közli a biztosítóval. Tartalma: 1. Az 

áruban keletkezett kár. 2. A kármegállapítás költségei. 3. Az áru mentésével kapcsolatos 

költség. (KER) 

kárveszélyviselés Az adásvételi szerződés lényeges eleme. Azt határozza meg, hogy az 

eladó meddig viseli a kockázatot (teljesítési hely). Ha az áru előtte semmisül meg, az 

eladónak újra kell az árut szállítania. (KER) 

kedvezményezett Az a természetes, vagy jogi személy, akinek javára valamilyen 

szolgáltatást vagy fizetést teljesíteni fognak. Értékpapírokkal kapcsolatosan gyakran 

használt fogalom: akinek fizetni fognak. (KER, PÜ) 

KELER Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. A magyarországi dematerializált 

részvények és más dematerializált értékpapírok központi tároló és elszámoló helye. 1993-

ban alapították. (JOG, KER, PÜ) 

kemény valuta 1. Az elnevezés a nemzetközileg széles körben felhasználható (átváltható) 

valutára utal. Jellegzetessége, hogy bármely más pénzre (1976-ig a dollár esetében 

aranyra is) korlátozás nélkül átváltható (konvertálható). 2. Az a valuta, amelyik várhatóan 

felértékelődik. Kemény valutáért értelemszerűen bármilyen áru megvásárolható. (KER, 

PÜ) 

kényszeregyezség Olyan megegyezés, amelyben hitelezők többsége kötelezi a hitelezők 

kisebbségét, hogy követeléseik egy részéről mondjanak le, és későbbi fizetési határidőt 

engedélyezzenek. Ehhez bírói jóváhagyás szükséges. (JOG, KER, PÜ) 

képviselő 1. A kereskedelmi életben egy természetes vagy jogi személy által megbízott 

személy, aki a megbízóval kötött megállapodás tartalmának megfelelő felhatalmazással a 

megbízó nevében és képviseletében, annak kockázatára járhat el. 2. A helyi politikai 

életben valamely csoport érdekeit választott minőségben képviselő személy. 3. Az 

országos politikai életben országgyűlési képviselő. 4. Az EU-Parlament tagja. (KER) 

kereskedelmi bank Kétszintű bankrendszerben az alsó szinten álló bank. Betéti banknak 

is nevezik annak kifejezésére, hogy forrásai számát az összegyűjtött idegen pénzalapok 

teszik ki, amelyeket aktív műveletek során az áruforgalom és a termelés hitelezésére 

helyez ki. Fontos szerepet játszik a fizetési forgalom lebonyolításában és egyéb 

bankügyletekben. (PÜ) 

kereskedelmi hitel 1. Áru formájában nyújtott hitel, a vevő a szállított áru ellenértékét 

későbbi időpontban egyenlíti ki. 2. A vevő által fizetett előleg. (KER, PÜ) 

kereskedelmi kockázat A vevő vagy partner csődjének, fizetésképtelenségének és 

rosszhiszeműségének kockázata, továbbá a piacon megjelenő új versenytársak, és új 

termékek következtében előálló piaci részesedésvesztés kockázata. (JOG, KER, PÜ) 

kereskedelmi számla Lásd áruszámla (KER, PÜ) 

kereskedőház (Angolul: trading house.) Tőkeerős, importra és/vagy exportra szakosodott 

cégek, jelentőségük nagy a tengerentúli kereskedelemben. Külön kategóriát képeznek a 

japán kereskedőházak, amelyek többnyire saját bankári, ipari és áruházi háttérrel 
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rendelkeznek. A XXI. század elejére kialakult nagy, multinacionális cégek ugyancsak 

kereskedőházakként kezelendők, a velük kialakuló kapcsolatban ugyanúgy figyelemmel 

kell lenni a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés lehetőségére. (KER) 

keresztárfolyam 1. Két valutának egy harmadik valuta közbejöttével kiszámított 

árfolyama. 2. A devizapiacokon a dealerek keresztárfolyamnak nevezik azt az 

árfolyamot, amiben a dollár nem szerepel, pl. euró, svájci frank. (KER, PÜ) 

kergemarhakór A második évezred végén elterjedt és jelenős óvatossági rendszabályok 

életbeléptetését igénylő szarvasmarha vész. Emberre veszélyes válfaja a Kreuzfeld-Jacob 

kór. (KER) 

késve bemutatott hajóraklevél Az akkreditívben előírt határidő lejárta után, vagy ennek 

hiánya esetén a kiállítástól számított 21 nap után a bankok a hajóraklevelet nem fogadják 

el. (KER, PÜ) 

Lásd még: stale B/L 

készfizetés Nemesfémalapú pénzrendszerek esetében a központi bank kötelezettsége arra, 

hogy a forgalomban lévő pénzhelyettesítőket kívánságra monetáris nemesfémre váltsa. 

Noha a nemesfém a forgalomban nem vagy csak korlátozottan vesz részt, a készfizetésen 

keresztül érvényesülhetnek a klasszikus aranyalapú pénzrendszer törvényszerűségei. (PÜ) 

Lásd még: aranystandard 

készpénzügylet 1. A külkereskedelemben olyan ügylet, amelynél a fizetés „azonnal” (nem 

hitel keretében) történik. 2. A devizakereskedelemben az „azonnal” (nem határidőre) 

történő fizetés, teljesítés. Egyik esetben sem feltétel, hogy a fizetés effektív készpénzben 

történjék. (KER, PÜ) 

kétszintű bankrendszer A központi bank (jegybank) nem áll közvetlen kapcsolatban a 

gazdálkodó alanyokkal, hanem csak a bankrendszer alsó szintjén álló bankokkal, 

amelyeket kereskedelmi banknak, üzleti banknak, hitelbankoknak neveznek. A központi 

bank általában csak emissziós monopóliummal rendelkezik, annak ellenére, hogy az 

állam bankja (jellegzetesen nem állami tulajdon, hanem az állami gazdaságpolitika 

megvalósítója). A bankok bankja és őrzi az ország monetáris (aranydeviza) központi 

készleteit. A kereskedelmi bankok lehetnek monopolhelyzetben: ágazati megoszlás, 

területi megoszlás miatt, vagy lehetnek egymással versenyző, profilmegkötöttség nélküli 

bankok. A kétszintű bankrendszerben is léteznek szakbankok, illetve szakosított 

pénzintézetek (fejlesztési bank, külkereskedelmi bank stb.). (JOG, PÜ) 

kettős aranyár Az aranydeviza-rendszer felbomlási folyamata az arany árának stabilitását 

volt hivatott biztosítani. Előzménye az úgynevezett aranypool volt, amely 1968-ig 

működött. (A huszadik század hatvanas éveinek elejétől.) Tagállamai aranykészleteikkel 

kísérelték meg az arany hivatalos, nemzetközi unciánkénti 35 dolláros árát fenntartani. 

1968. április 1-jétől az úgynevezett stockholmi megállapodás értelmében a hivatalos 

nemzetközi ár mellett életre hívták a szabadpiaci árat. (A londoni aranypiac kereslet-

kínálata alapján alakuló ár, amely magasabb lehetett, mint a hivatalos aranyár.) 

Akkoriban kiugró szabadpiaci aranyárnak tűnt a 75–80 dolláros unciánkénti ár. A 

szabadpiaci ár csúcspontját 800–1000 dollár körül érte el a huszadik század hetvenes 

éveinek végén, a nyolcvanas évek elején. Erre az időre az arany hivatalos nemzetközi ára 

már megszűnt az arany 1976-os demonetizálása miatt. Az aranynak azóta mint 

közönséges árunak kizárólag piaci ára van, amely a XX. század nyolcvanas éveinek 
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második felében kb. 350 dollár/uncia körül mozgott. A 3. évezred legelején az ár 315 

USD/uncia finom arany körül állt. (KER, PÜ) 

kettős deviza adásvétel A bankok közötti devizahitel, amikor egy bank meghatározott 

devizáért egy másik devizát vásárol egy másik pénzintézettől, fenntartva magának azt a 

jogot, hogy adott időn belül visszavásárolhassa az általa eladott devizát, ugyanazon 

devizával, amelyben az eredeti üzlet történt. Azért beszélnek hitelműveletről, mert az első 

lépéskor (adásvételnél) a bank kölcsönzi csupán a megvásároltnak nevezett devizát. Az 

ügyletnek az az oka, hogy a bank nem kívánja kemény devizáját felhasználni, egy csupán 

átmeneti időre szükséges puha deviza kötelezettségének teljesítésére. Éppen ezért 

átváltásos hitelügyletbe bocsátkozik. Legismertebb változatai az egynapos report és a 

swapügyletek. (KER, PÜ) 

Lásd még: swapügylet, swapdifferencia 

kettős devizapiac Abban az esetben, amikor egy ország külkereskedelmi forgalmában 

eltérő a devizaárfolyam ugyanazon ország tőkeműveleteinél alkalmazott árfolyamtól, az 

előbbi árfolyamot változatlannak tekintik, az utóbbit a kereslet-kínálat befolyásolja. (PÜ) 

keynesizmus J. M. Keynes (1883–1946) nevéhez fűződő közgazdasági felfogás. Elméletét 

1936-ban fejtette ki a „General Theory” című munkájában. A gazdasági elmélet komplex 

módon foglalkozik a válságok kiküszöbölésének és a gazdaság elemeinek 

kölcsönhatásával. Célját állami beavatkozás segítségével kívánja elérni, és megszüntetni 

a tőkés gazdasági válságokat. Nagy jelentőséget tulajdonít az adópolitikának, az állami 

beruházásoknak, a költségvetésnek, az irányított inflációnak, a jegybank kamat- és 

árfolyam-politikájának, a foglalkoztatottságnak. Azt vallja, hogy a tőkés államnak 

ösztönöznie kell a folyamatos gazdasági növekedést. A keynesi gazdasági filozófia 

alapján szervezték meg a brit gazdaságot a II. világháború után. A kezdeti sikerek 

ellenére a gyakorlat a visszájára fordult a rendszer zártsága miatt. Nagy-Britannia az 

1970-es évek elején látványosan szakított vele. Ellentéte: a monetarizmus. A 

neokeynesizmus a piacgazdaságot folytató államok 1950-től alkalmazott 

gazdaságpolitikája volt mindaddig, amíg a neoliberális felfogás általánossá nem lett. 

(KER, PÜ) 

kezesség Olyan kötelezettségvállalás, amelyben az adós és a hitelező közötti kapcsolatban 

a kezes is részt vesz, aki arra kötelezi magát, hogy ha az adós nem fizet, akkor a tartozást 

helyette kiegyenlíti. Fő formái: az egyszerű és a készfizető kezesség. 1. Az egyszerű 

kezességnél a hitelező csak akkor fordulhat a kezeshez, ha az adós felszólítás után sem 

fizetett, és a hitelező minden törvényes eszközt igénybe vett, a behajtás azonban ennek 

ellenére is lehetetlen volt. 2. A készfizető kezességnél ezt nem kell megtennie, hanem 

nemfizetés esetén azonnal a kezeshez fordulhat. (JOG, PÜ) 

kft. Lásd korlátolt felelősségű társaság (JOG, KER, PÜ, VÁLL. ADM.) 

KG, Kommanditgesellschaft (NÉM) Lásd betéti társaság (JOG, KER, PÜ) 

KGST Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa. A marxista vezetésű országok által 

létrehozott gazdasági szervezet. 1949 ben alapították. Az alapító tagok: Bulgária, 

Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szovjetunió. Később 

csatlakozott Albánia, Kuba, NDK, Vietnam. A szervezet a bilaterális klíringelszámolás 

alapján működött, és a szellemi termékek alulértékelése miatt nem volt érdekelt az 

innovációban. 1968 után egyre több repedés keletkezett a rendszeren. Az 1989. évi 
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politikai változások végleg megszüntették a létalapját. Megszűnt 1991-ben. (JOG, KER, 

PÜ) 

kht. Lásd közhasznú társaság, Gemeinnützige Gesellschaft, NPO (JOG, KER) 

kibocsátó Az idegen váltónál az a személy, aki a fizetési felszólítást, saját váltónál és 

csekknél, aki a fizetési ígéretet adja. (KER, PÜ) 

kiegyensúlyozott árfolyam A valutaárfolyam természetéből következően változhat, 

ingadozhat, amikor a jegybankok csak valódi szükség esetén interveniálnak (avatkoznak 

be) a pénzpiacon. Nemzeti kiegyensúlyozott árfolyamnál csak az adott ország jegybankja 

(kibocsátó bank) avatkozik be az árfolyam alakulásába, a nemzetközi kiegyensúlyozott 

árfolyam esetében pedig egy nemzetközi intézmény (pl. BIS, IMF) interveniál a kérdéses 

valutaárfolyam érdekében. (PÜ) 

kígyó az alagútban Az aranydeviza-rendszer felbomlási fázisában, a rögzített 

árfolyamokról történő fokozatos letérés egyik első megjelenése volt. 1972 tavaszán az 

Európai Gazdasági Közösség kilenc tagállama megállapodott abban, hogy saját 

valutaárfolyamaik egymás között nem ingadozhatnak jobban, mint 1,125%. A hivatalos 

intervenciós sáv az IMF-országok számára ekkor már 2,25% volt. Az EGK 

megállapodása valójában közös, együttes intervenciót  vagy közös együttes árfolyam-

lebegtetést eredményezett. Ennek értelmében ezek az államok a dollárral szemben 

közösen védték pénzügyeiket, és az általuk meghatározott ingadozási sáv a közülük 

legerősebb és leggyengébb valutaárfolyam változásaiból jött létre. Miután egy szélesebb 

sávon belül létrehozott keskenyebb sáv között mozgó árfolyamról volt szó, a nemzetközi 

szakirodalom jelképesen „kígyó az alagútban” elnevezéssel emlegette a kérdéses 

gyakorlatot. Idővel (1973 tavaszán) a kilenc állam megszüntette ezt a sávot, pénzeiket 

szabadon lebegtették a dollárral szemben, így „a kígyó kiszabadult az alagútból”. (PÜ) 

kijöveteli ügylet A kör-switch-ügyletnek az a része, amelynek során a bemeneteli ügylet 

eredményeként keletkezett klíringkövetelést a kereskedő levásárolja és a klíringdevizáért 

megszerzett cikket kemény devizáért adja el. (KER, PÜ) 

Lásd még: körügylet, switch-ügylet 

kikötők Incoterms 2000 meghatározás: az a hely, ahol az árut át kell adni. Ha nincs 

pontosítva, az eladó határozza meg részletesen az adott kikötőn belül. (KER) 

Lásd még: Incoterms 2000 klauzulák 

kincstári váltó Csak az állam által kibocsátható rövid lejáratú (általában maximum 1 éves 

lejáratú) értékpapír. A kincstári váltók összessége az adott ország államadósság 

állományának részét képezi. (PÜ) 

kincstárjegy Lásd kincstári váltó (PÜ) 

kis nyitott gazdaság A közgazdasági elmélet szempontjából kis országnak számít az, 

amelyik export- és importpiacain árelfogadó. A nyitottság fokmérője az ország külfölddel 

való gazdasági kapcsolatainak, külkereskedelmének kiterjedtsége, jellemzően az export 

és import összegének a GDP-hez viszonyított arányával azonosítják. (EU, KER, PÜ) 

kitettség Annak a mértéke, hogy egy személy, vállalkozás vagy ország gazdasági vagy 

biztonsági állapota valamilyen külső hatás bekövetkezése esetén milyen mértékig 

változik meg. (EU, KER, PÜ) 

kiviteli előjegyzés Lásd ATA (KER) 
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kiviteli engedély Egy ügylet tárgyára, az ügylet megkötésére és lebonyolítására vonatkozó 

hatósági engedély. A forint konvertibilitása, és az EU-hoz való csatlakozás után csak 

speciális termékek kiviteléhez szükséges (fegyver, kábítószer). (EU, JOG, KER, PÜ) 

kiviteli terv Műszaki tervezési fázis, amely az adott létesítmény vagy gép összes, a 

megvalósításhoz szükséges műszaki adatát tartalmazza. (KER, PÜ) 

kizárólagos képviselő (Angolul: exclusive agent.) Kizárólagos képviselőről beszélünk, ha 

a megbízó az adott piacon csak a képviselő révén értékesítheti áruját. Ha mégis 

közvetlenül ad el, ilyen eladás után is jutalékot tartozik fizetni a képviselőnek. (JOG, KER, 

PÜ) 

Lásd még: kizárólagosság, exclusivity 

kizárólagosság Olyan szerződési kikötés, amely szerint a megbízó, csakis a kizárólagos 

képviselőjén keresztül értékesítheti a szerződés tárgyát képező árut, a szerződésben 

meghatározott földrajzi területen vagy más módon meghatározott piaci körben. A 

kizárólagosság gyakorlata ellentétes az EU politikájával, egyre több jogszabály 

korlátozza, ezen korlátozások azonban számos eszközzel – pl. saját leányvállalatok 

létrehozásával – megkerülhetőek. (KER) 

kkt. Közkereseti társaság. Üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására létrehozott 

társaság. Társasági formájára a társasági törvény és a cégtörvény vonatkozik. A tagok 

korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaság tartozásaiért. A közkereseti társaság 

alapításához és üzemeltetéséhez minimálisan két tag szükséges. Ezek lehetnek akár 

természetes, akár jogi személyek, illetőségüket tekintve lehetnek akár belföldiek akár 

külföldiek. A kkt. cégformát a cégnévben fel kell tüntetni. (Németül: Offene 

Handelsgesellschaft, OHG; angolul: general partnership, GP.) (JOG) 

Lásd még: OHG, GP 

klauzula Egy szerződés záradékát jelenti, amely a feltételek teljesítése során bekövetkező 

változásoktól függően megváltoztathatja az egyes feltételek érvényesítésének rendjét. 

Elterjedt az árklauzula, az árfolyam-klauzula gyakorlata, amely záradékok általában arra 

az esetre vonatkoznak, ha valamilyen előre nem várt esemény (pl. természeti katasztrófa) 

következik be. A klauzulák pontosan meghatározzák azokat az eseteket, amikor 

érvényesíthetőek és azt is behatárolják, hogy szükség esetén (érvényesítéskor) milyen 

eljárást kell alkalmazni. (EU, JOG, KER, PÜ) 

klíring Eredetileg banktechnikai fogalom, amely két vagy több szereplő folyószámla-

rendszerű elszámolásakor működik, általában áru- és szolgáltatás-forgalom 

kiegyenlítésére. A klíring lényege a készpénzforgalom csökkentése (kikapcsolása). A 

klíringelszámolás pénznemét (ha több országról van szó) elszámolási egység gyanánt a 

klíringmegállapodásban rögzítik. A gazdasági világválságtól kezdődően (1931-től) 

klíringen nemzetközi (államközi) fizetési megállapodást is értenek, amelynek célja az 

áruforgalom biztosítása olyan válságtényezők mellett, amikor hagyományos 

pénzmozgásra nem kerülhetett sor (általános bizalmatlanság, fizetésképtelenség). A 

bilaterális klíring hátrányainak kiküszöbölésére alkották meg a multilaterális klíringet, 

amely az EU elődjénél, a Közös Piacnál a konvertibilitást megelőző időben működött. 

(KER, PÜ) 
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klíringcsúcs Adott időszak (naptári vagy pénzügyi év) végén a klíringelszámolások során 

keletkező egyenleg. Kiegyenlítése lehetséges pótlólagos áruszállítással, arannyal vagy 

konvertibilis pénzzel, esetenként jegybanki hitellel. (KER, PÜ) 

klíringdeviza Klíringelszámolás keretében lebonyolódó fizetések elszámolási egysége. 

Árfolyamát a klíringmegállapodás rögzíti. Nem váltható át, nem utalható át más 

országokba, a klíringdeviza követelés csak ott és olyan célra használható fel, ahol és 

ahogyan a klíringmegállapodás előírja. A klíringelszámolások során az a valutaegység, 

amelyben a szerződő felek megállapodtak. Ez lehet bármelyik szerződő (vagy azon 

kívüli) állam pénze, avagy mesterséges elszámolási egység (SDR), de lehet kulcsvaluta 

is. A klíringdeviza árfolyama általában rögzített és a működési körből következően az 

abban keletkezett követelések nem szabadon felhasználhatók (nem szabadon 

konvertálhatók). (KER, PÜ) 

klíringelszámolás 1. Általánosságban két vagy több fél között kölcsönös beszámítással 

történő fizetés. 2. Két vagy több ország között devizamozgás nélkül a követelések és 

tartozások kölcsönös beszámításával lebonyolódó elszámolás. Részleteiben a felek 

közötti klíringmegállapodás szabályozza, amelyben meghatározzák a fizetési jogcímeket, 

az elszámolás egységét, a klíringdevizát, a számlavezetés módját, a számlavezető 

bankokat, a felek által igénybe vehető technikai hitel nagyságát, a szaldók 

kiegyenlítésének módját. A szaldó rendezésére általában az év végén kerül sor, vagy 

átviszik a következő évre, vagy áruszállítással, ritkábban konvertibilis devizával 

egyenlítik ki. Jellegzetessége, hogy egyik fél sem érdekelt az áruforgalom bővítésében, 

így egy idő után a külkereskedelem fejlődése ellen működhet. (KER, PÜ) 

kockázat Minden vállalkozás (döntés és cselekvés) bizonytalansági tényezőiből fakadó, a 

vállalkozás által kalkulálttól negatív irányban eltérő eredmény, köznyelvileg veszteség 

vagy kár lehetősége. Lehet előre valószínűsíthető és kiszámíthatatlan. Forrásai: 

természeti tényezők (rossz termés, természeti katasztrófa), a gazdasági feltételek 

változásai (az adós nem fizet, az árak, árfolyamok, kamatok nem várt mértékben 

változnak stb.), politikai jellegű kárveszélyek (embargó, követelések zárolása, szállítási 

lehetetlenülés, háború, sztrájk). Újabban a vállalkozásoknál dolgozó alkalmazottak 

munkaköréből és körülményeiből fakadó lehetséges egészségi károsodásokat is ebbe a 

kategóriába sorolják. (JOG, KER, PÜ) 

kockázatkezelés Olyan intézkedés vagy intézkedések összessége, amely illetőleg amelyek 

egy adott vagy több kockázati esemény által okozott kárt, a hátrányt okozó események 

bekövetkezése esetén, esetleg összefüggésit is figyelembe véve minimálisra és/vagy 

minimális valószínűségűre csökkenti. (KER, PÜ) 

Lásd még: hedging 

kocsirakomány Az egy fuvarlevéllel feladott minden olyan küldemény, amelynek súlya 

legalább 5000 kg, vagy amelyhez a kocsit kizárólagos használatra veszik igénybe. (KER) 

kölcsön Valamely értéknek, pénznek, ideiglenes engedése a visszaadás határidejének 

betartási kötelezettsége mellett. (Angolul: „loan”.) A kölcsönt a hitel szinonimájaként is 

emlegetik. A hitel valaki iránti bizalom, amelynek alapján kölcsönt kaphat (angolul: 

„credit”.) A magyar szakirodalomban található olyan megkülönböztetés, amely szerint: a 

hitel keretmegállapodás. A folyósítás kölcsön. A fogalom az MNB szabályzatában 

pontosan definiált. (KER, PÜ) 
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Lásd még: hitel 

kollaterális Kiegészítő biztosíték, a kölcsönvevő által felkínált, a hitel visszafizetésének 

szándékát kifejező járulékos biztosíték. Ilyen lehet valamilyen okirat vagy értékpapír, 

amely az ő tulajdonát képezi (pl. háztulajdon, államkötvény stb.). (KER, PÜ) 

kompenzáció Az áruszállítás ellenértékének áruval történő kiegyenlítése, devizamozgás 

nélkül. Oka devizahiány, a felek közötti árucsere-forgalmi megállapodás, illetve az 

ügyletben szereplő árukra vonatkozó kontingensek hiánya. (KER) 

kompromisszum Megállapodás, amelyben a megegyezésre törekvő felek mindegyike 

enged eredeti álláspontjából annak érdekében, hogy az összeredmény csökkenése minden 

fél számára kisebb legyen, mint ha elvesztené az üzletet. A kompromisszum mindenkor 

tükrözi a fennálló erőviszonyokat, és fennállása csak addig remélhető, amíg a 

kompromisszumot létrehozó erőviszonyok nagyjából változatlanok maradnak. (EU, JOG, 

KER, PÜ) 

koncentrált piacok A kereslet és/vagy kínálat koncentrálásának intézményes piaci 

megoldása. Ide sorolhatók az árverések, a kiállítások, a tőzsdék, a vásárok és a 

versenytárgyalások. (KER) 

kondicionalitás A tartaléktranche-on és az első hiteltranche-on felüli hitelfelvételeknél az 

IMF minden esetben megköveteli, hogy a tagország terjesszen be gazdaságpolitikai 

programot fizetésimérleg-nehézségeinek megoldására, amelyet az illető ország ún. 

szándéklevélben közöl, ez számszerűsített (belföldi hitelállomány, költségvetési deficit 

maximális mértéke stb.) és nem számszerűsített célokat közöl. A teljesítmény-

kritériumok betartását az IMF azzal is segíti, hogy a tagországok számára folyósított 

összegek csak szakaszosan vehetők fel. Egy szakasz eltelte után az alap megvizsgálja, 

hogy az adott ország teljesítette-e az akkorra kiírt kritériumokat, társadalmi, politikai 

követelmények nélkül. (PÜ) 

Lásd még: hiteltranche, IMF, tranche 

konferenciahajózás Egyike a hajózási monopóliumok ár- és területi kartelljeinek. A 

kartellek célja: közös, viszonylag stabil fuvardíjszabás, a fuvarpiac, a fuvarozás 

területeinek felosztása, közös okmányok és hajózási feltételek, rendszeres, állandó 

szolgáltatások, gyakori vonalhajó járatok. A konferenciaformán kívüli további 

együttműködési formák: agreement forma, kötetlen szerződéses együttműködés, pool 

forma, szigorúan szervezett elszámolási közösségek. (KER) 

konjunktúra 1. Viszonyok kedvező alakulása. 2. Körülmények kedvező összejátszása. 3. 

Gazdasági fellendülés. (KER, PÜ) 

konsol kötvény A brit kormány által kibocsátott járadékkötvények egyik fajtája. Története 

1751-ig nyúlik vissza, amikor több régebbi kötvényt erre cseréltek ki. Innen származik a 

neve, konszolidált kötvény. Később több alkalommal is történt visszafizetés. Pl. az 1888-

as kibocsátás a törlesztés megkezdésére 35 évet irányzott elő, így gyakorlatilag 

járadékkötvénynek tekinthető. A II. világháború után lejáratos kötvényeket bocsátottak 

ki, így a konsol kötvény szerepe csökkent az államadósság finanszírozásában. (PÜ) 

konszignáció 1. A becsomagolt áruról kiállított jegyzék (rakjegyzék): tartalmazza a 

csomagok számát, a bennük található áruk felsorolását, a csomagok súlyát, a csomagok 

külső jelzését (szignózását és térfogatát). 2. Fizetési lista. 3. Utasítás írásban áruk 
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átadására, megőrzésére, valamint azok cseréjére, eladására, bizományba adására. 4. 

Letétbe helyezett pénzösszeg. (KER, PÜ) 

konszignációs raktár A közvetítő kereskedő (bizományos) vagy képviselő által üzemben 

tartott raktár. Az áruforgalom meggyorsítása céljára a megbízó raktárra küld árut, 

amelyből a közvetítő kereskedő a felmerülő igényeket gyorsan ki tudja elégíteni. Mind az 

áru kiküldése, mind az eladott tételek elszámolása pontos konszignáció alapján történik. 

(A konszignációs raktár a nemzetközi kereskedelemben egyben többnyire vámraktár is.) 

(KER, PÜ) 

konszolidált mérleg Több vállalkozásban irányító szereppel rendelkező vállalkozás a saját 

vállalkozásának mérlege mellett köteles a konszolidált mérleget is elkészíteni. A 

konszolidált mérleg, amely az ellenőrzése alatt álló minden vállalkozás eredményeit 

összefoglalóan vezeti fel, kizárva a belső kölcsönös tulajdoni és forgalmi tételeket. (KER, 

PÜ) 

kontár 1. Aki vállalkozói tevékenységet jogosulatlanul folytat, vagy olyan vállalkozói 

tevékenységet gyakorol, amelyre nem jogosult. 2. Az a vállalkozó, aki: a) saját vagy nem 

saját készítményű termékeit nem az előírt módon vagy helyen értékesíti, b) javító és 

szolgáltató tevékenységét nem az előírt módon végzi, c) az alkalmazottakra és a segítő 

családtagokra vonatkozó szabályokat megszegi, d) műhelyét (telephelyét) az előírt 

módon nem vagy az előírástól eltérő módon jelöli meg. 3. A kontárkodás mint 

tevékenység nem függ a jogosulatlanul munkát végző képzettségétől vagy személyes 

hozzáértésétől. (JOG, KER) 

kontingens 1. Általában mindenfajta áruszállítások, folyósított hitelek stb. nagyságának 

szabályozása. 2. Árucsere-forgalmi megállapodásokban a külkereskedelmi forgalomba 

kerülő árukra meghatározott mennyiségi vagy értékhatár. A megállapodást aláíró felek 

arra vállalnak kötelezettséget, hogy az áruk forgalmát a kontingens erejéig engedélyezik. 

(JOG, KER, PÜ) 

konvertálható kötvény A kötvény azon fajtája, amelyet, ha a tulajdonos úgy kívánja, a 

lejáratkor (esetleg előbb) az összeg visszafizetése helyett egy másik kötvényre vagy más 

típusú értékpapírra (részvény) kicserélhetnek. (KER, PÜ) 

konvertibilis deviza valuta Deviza-, illetve valutakövetelés, amely bármely más valutára 

szabadon átváltható, konvertálható. A konvertibilis devizával a világkereskedelemben 

bármely állammal szembeni tartozás kiegyenlíthető. Ugyanez nem valósítható meg az ún. 

klíringdevizával, hiszen az csak adott klíringmegállapodásban résztvevő államok között 

utalható át. (JOG, KER, PÜ) 

konvertibilitás Jelentése átválthatóság. Az első világháborúig (1914-ig) eredeti 

értelmezésben a konvertibilis valuta akadálymentesen átváltható volt aranyra és bármely 

egyéb valutára egyaránt (aranystandard). Az első világháború után a konvertibilitás az 

aranyra már nem vonatkozott és a korabeli papírpénzrendszerek ismeretében ez nem 

jelentette a konvertibilitás korlátozását. Az átváltás bármely ország nemzeti valutájára 

vonatkozott. Jegybanki szintű konvertibilitás esetében a valuta kulcsvalutára (vagy más 

valutára), kizárólag jegybankok között átváltható. Korlátozott, regionális átválthatóság 

bizonyos országok (országcsoportok) között működött, pl. a sterlingövezeten belül 

működő rendszer. A folyó fizetési mérleg tételeire korlátozott átválthatóság esetében a 

kérdéses valuta csak a külkereskedelem, szolgáltatások és egyéb folyó tételekre 
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vonatkozóan átváltható. Ennél az esetnél külső konvertibilitást jelent, ha valutakülföldiek 

számára biztosítja az állam az átválthatóságot, miközben valutabelföldiek számára 

ugyanez engedélyhez kötött. A belső konvertibilitás valutakülföldi és valutabelföldi 

számára egyaránt biztosítja az átválthatóságot. Teljes konvertibilitás esetében a fizetési 

mérleg valamennyi tételére, tehát a folyó műveletekre és a tőketételekre egyaránt 

biztosított a szabad átválthatóság. De facto konvertibilitásnál az állam nem deklarálja 

(jogilag nem vezeti be) nemzeti valutája szabad átválthatóságát. Esetenkénti engedély 

szükséges az átváltáshoz, azonban valamennyi gazdasági ügylethez az állam ezt megadja. 

De jure konvertibilitásnál az állam deklarálja pénze átválthatóságát, ám ehhez számos 

korlátozás, adminisztratív megkötés kapcsolódhat. Így valójában kisebb jelentőségű lehet 

az említett „de facto” konvertibilitásnál. Tényleges konvertibilitásnál semmilyen 

megkötés (kontingens jellegű szabályozás) nem akadályozza az átválthatóságot. A 

formális konvertibilitásnál a jogilag bevezetett átválthatóság működését olykor 

akadályozzák vagy szűkítik. Magyarország esetében a huszadik század nyolcvanas 

éveiben már tervezték a forint ún. korlátozott külső konvertibilitásának bevezetését, 

amely a fentiek alapján a következőket jelentette volna: az átválthatóság a folyó fizetési 

mérlegen belül kizárólag a külkereskedelemmel kapcsolatos elszámolásokra vonatkozott 

volna, és működési köre a valuta- (deviza-) külföldiekre szűkült volna. A marxista 

tervgazdaság csődje, és a piacgazdaságra való áttérés kényszere már a rendszerváltozás 

előtt jelentős lépésekhez vezetett a devizabelföldiek tekintetében is. Az 1990-nel kezdődő 

időszakban fokozatosan megvalósult először a „de facto”, majd a részleges „de jure” 

konveribilitás is. Ez a devizabelföldiek körében először csak a folyó bankműveletekre 

terjedt ki. A forint teljes és korlátozás nélküli konvertibilitása 2001-ben valósult meg, 

amikor a devizabelföldiekre is kiterjedően szabaddá váltak a tőkeműveletek is. A 

konvertibilitás fogalma kapcsán meg kell említeni, hogy a nemzetközi monetáris 

rendszeren belül e fogalmat megszüntették. 1976-ban a Nemzetközi Valutaalap reformja 

során annak alapszabályából törölték a „konvertibilis valuta” szóhasználatot és helyette a 

„szabadon felhasználható valuta” szóhasználatot fogadták el jogilag. Ennek ellenére 

tradíciói miatt változatlanul emlegetik a konvertibilitás fogalmát (JOG, KER, PÜ) 

konverzió 1. Valamely valuta, deviza átváltása más valutára, vagy devizára. 2. Adott 

típusú, lejáratú értékpapír átváltása más típusú vagy lejáratú értékpapírra. (PÜ) 

konzorcium Bankok vagy vállalatok alkalmi társulása adott pénzügyi, gazdasági 

műveletek (pl. hitelfolyósítás) lebonyolítására, illetve nagy volumenű beruházások, pl. 

erőművek, duzzasztógátak, autópálya- építések stb. megvalósítására (a „konzorcium” 

német szóhasználat). Angolszász megfelelője (elnevezése) „szindikátus”. (KER, PÜ) 

korlátolt felelősségű társaság, kft. Olyan jogi személyiséggel rendelkező gazdasági 

társaság, amely előre meghatározott törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, amelynél a 

tag felelőssége a társasági szerződésben megállapított vagyoni hozzájárulások 

teljesítésére terjed ki. A társaság kötelezettségeiért a tag egyébként nem felelős. Német 

neve: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH vagy GesmbH). Brit neve: limited 

company (ltd.). USA-elnevezés: LLC. Francia neve: societé avec responsabilité limitée 

(Sarl). (JOG, KER, VÁLL. ADM.) 

kormányhitel Jellegzetesen hosszú lejáratú hitel, amelyet valamely ország kormánya egy 

másik ország kormányának nyújt. Felhasználását illetően történhet meghatározott 
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áruféleségekre (jellegzetesen a hitelt nyújtó ország termékeire) avagy szabadon bármely 

célra. (KER, PÜ) 

könnyítő hajó Előfordul, hogy tengerjáró hajók nagyobb merülési mélységük miatt nem 

tudnak a rakodópart mellé állni. Ilyenkor az áruk be- és kirakodásához a rakparttól a 

hajóig ún. könnyítő hajókat alkalmaznak. (Az FAS-paritásnál a könnyítő hajóba rakás 

felel meg a „hajó oldala mellé” feltételnek.) (KER) 

Lásd még: FAS 

környezetvédelmi kikötések Kereskedelmi megállapodásokba foglalhatók annak 

biztosítására, hogy a gyártók betartsanak bizonyos környezetvédelmi szabályokat. (EU, 

KER) 

körügylet Az ún. switch-ügylet sajátos spekulatív változata, amikor a kiinduló kereskedő 

ugyanahhoz a valutához jut az ügylet végén, amelyből kiindult. A spekulációnak 

megfelelően az eredeti ügyleten kívül nyereséghez is jut. (KER, PÜ) 

kötbér A szerződés nem teljesítése vagy nem szerződés szerinti teljesítése esetére kikötött 

pénzösszeg. Bármilyen szerződésszegés biztosítható vele. Leggyakrabban késedelmes, 

hibás teljesítés és nem teljesítés esetére szokták kikötni. Tartalma egyrészt büntetés a 

szerződés megszegése miatt, másrészt kárátalány is, vagyis a jogosultnak nem kell 

bizonyítania a szerződésszegés következtében keletkezett kára összegét. (KER, PÜ) 

kötelező ajánlat Az ajánlat kötelezőnek minősül, ha az ajánlattevő nem tünteti fel a 

„kötelezettség nélkül” jelleget (pl. csak tájékoztató jellegű, kötelezettség nélkül, 

közbenső eladás fenntartásával, raktárkészlettől függően stb. (KER, PÜ) 

kötelező tartalékráta A monetáris szabályozás eszköze. A jegybank meghatározza a 

kereskedelmi bankok tartalékolási kötelezettségét. A tartalék (készpénz, jegybanki 

számlapénz és az országonként eltérő egyéb tartalék[ok]) arányát a kereskedelmi bank 

alaptőkéjéhez vagy az ott elhelyezett betétekhez. Változtatása a kereskedelmi bank 

hitelkihelyezési lehetőségét növeli vagy csökkenti, így a gazdasági életet élénkíti vagy 

visszafogja. (PÜ) 

kötjegy A tőzsdei forgalomban kötött ügyletek írásos formájaként használt, előre 

nyomtatott, rövid szerződésminta, amely a felek közötti megállapodás leglényegesebb 

feltételeit tartalmazza (az áru megnevezése, mennyisége, ára, szállítási határideje). (KER) 

kötött devizagazdálkodás Ebben a berendezkedésben az állam adminisztratív 

eszközökkel irányítja az ország devizaforgalmát. Ennek első megjelenése a gazdasági 

világválság idején (1929–33) volt. Utána folyamatosan működő gyakorlat volt számos 

ország devizagazdálkodásában. A II. világháború után a piacgazdaság útján elindult 

országok viszonylag hamar (10 éven belül) visszatértek a konvertibilitásra (Bretton 

Woods és a Marshall-terv segítségével). A marxista „szocializmus” útját választók a 

gazdasági és politikai rendszer összeomlásáig megtartották a kötött devizagazdálkodást. 

(PÜ) 

kötött valuta A kétoldalú (bilaterális) áruforgalmi és fizetési megállapodásokon belül a 

kiválasztott elszámolási egység. Értéke mindig megállapodás tárgya. Felhasználhatósága 

a két állam engedélyének függvénye. (PÜ) 

kötvény Állam, bank, vállalat által kibocsátott olyan értékpapír, amely meghatározott 

összegre szól, és (általában) visszafizetésre kerül. Fix kamatot fizetnek utána. Nem ad 

tulajdonosi jogot. Aki a kötvényt megveszi, hitelezői jogot szerez. Hitelt bizonyító okirat. 
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Feltételeinek oldására ún. átmeneti formái léteznek. Pl. átváltható kötvény, opciós 

kötvény. Magyarországon 1983. január 1-jétől a gazdálkodó szervezetek, a marxista 

tervgazdálkodástól a piacgazdaság felé való elmozdulás jegyében élhettek a kötvény 

kibocsátással. A devizák lebegtetése és az inflációs tendenciák miatt a kötvény 

értékállóságának biztosítására a változó kamatozású kötvények is elterjedtek (KER, PÜ) 

közbeszerzés 1. Törvényben rögzített eljárás szerint lebonyolított nyilvános 

versenytárgyalás állami beruházások megvalósítása esetében. 2. A belső piaccal 

kapcsolatos európai uniós irányelvek kötelezővé teszik bizonyos összeghatár felett a 

közbeszerzések és félig közbeszerzések az egész Unióra kiterjedő pályáztatását. Ily 

módon a tagállamokban minden nagyobb közbeszerzést és szerződést uniós szinten kell 

meghirdetni, hogy az ajánlattevők és a vállalkozók más tagállamokból is 

jelentkezhessenek rá. Ezzel meghiúsul minden olyan nemzeti állami stratégia, amely a 

közbeszerzést arra használná, hogy saját gazdaságának, cégeinek és a határain belüli 

gazdasági szereplőknek kedvezzen. A közbeszerzési pályázatokat a hivatalos lap 

különkiadásában hirdetik ki. (EU, JOG, KER, PÜ) 

közbirtok A közbirtokosság vagyonát képező közösen használt osztatlan érték. Ma már 

alig használt tulajdonforma. A falusi közösségekben, főleg az erdélyi területeken 

szokásos. Archaikus tulajdonviszonyokat rögzített. Főleg legelő és erdőterületeken volt 

szokásban. (JOG) 

közbirtokosság Tárgyiasult érték, amelyet egy közösség tagjai közösen birtokolnak és 

használnak. A közbirtokosi státus személyhez kötött és örökölhető. (JOG) 

közbülső cél A monetáris politika végső célját befolyásoló változó, amelyre a jegybank az 

általa közvetlenül befolyásolható operatív céllal hat. Közbülső cél lehet mennyiségi. 

Ilyenek lehetnek makroökonómiai változók (pl. árfolyam, bérek, pénzmennyiség), 

amelyek tervezett alakulása más nominális árak kialakításakor iránymutatásként, 

referenciaként szolgál, ezáltal segít az infláció és az inflációs várakozások 

„lehorgonyzásában”. Lehet monetáris aggregátum (pénz vagy hitelmennyiség), a 

nominális árfolyam vagy akár a jegybank inflációs prognózisa is. (PÜ) 

középárfolyam A bank által jegyzett valuta (deviza) eladási és vételi árfolyamának 

számtani átlaga. (PÜ) 

középlejáratú bankhitelek A klasszikus változat az egy évnél hosszabb, általában 2–4 év 

lejáratú hitel volt. Magyarországon a XX. század hatvanas éveinek második felétől a 

hitelfutamidő jelentős meghosszabbodása volt tapasztalható. Ez szoros összefüggésben 

volt a hitelfelvevők felhasználási céljaival (infrastruktúra kiépítése, egyéb beruházások). 

A nyolcvanas évek elejére a középlejáratú hitel 6–8 év futamidejű lett. Ez után, részben a 

felgyorsult infláció, részben a változó gazdasági körülmények, részben az innovációs 

ciklus rövidülése miatt a XXI. század elejére a középlejáratú hitelek egyéves futamidő 

közelébe kerültek. Változatai a könyvhitelek és a kötvényhitelek, amelyeken belül lehet 

fix feltételű vagy változó feltételű hitel. (PÜ) 

közhasznú társaság A társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség és 

vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységet rendszeresen végző jogi személy. 

Alapítására akkor van lehetőség, ha az állam központi szervei vagy az államháztartás 

alrendszerei létrehozásukat, illetve működésüket igényli és támogatja. A támogatás 

általánosságban csak írásbeli szerződés alapján történhet. A nyereség és vagyonszerzési 
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cél hiánya azonban nem zárja ki a közhasznú társaság nyereség- és vagyonérdekeltségét. 

A közhasznú tevékenységből származó nyereség mértéke befolyásolja a közhasznú 

társaság céljainak hatékonyabb megvalósítását. (Angolul: non profit organization, 

németül: gemeinnützige Gesellschft.) (JOG) 

közös piac Integrációs forma, amely a vámuniónál annyiban fejlettebb, hogy az áruk és 

szolgáltatások mozgásának szabadságán túl a termelési tényezők (a tőke és a munkaerő) 

áramlását is liberalizálják. (EU, JOG, KER) 

közös tulajdon Több magán- vagy jogi személyiség által birtokolt, fizikailag osztatlan, de 

értékarányosan osztható tulajdon. (JOG) 

Lásd még: tulajdon 

közös vagy nagy hajókár Tengerhajózásnál szándékos és ésszerű áldozathozatal (pl. 

rakomány elárasztása vízzel tűz esetén, vagy hajó szükségkikötőbe vontatása) a közös 

tengeri vállalkozásban egyesült tulajdonosok (érdekek, rakomány, hajó, fuvardíj) közös 

biztonsága érdekében. A rakománytulajdonosok az árut a közös kárhoz való hozzájárulás 

után kapják meg. (KER) 

közös valuta Lásd euró (EU, JOG, KER, PÜ) 

közös vállalat 1. A „közös vállalat” kifejezés a magyar társasági jogban szereplő fogalom. 

Meghatározása az 1997. évi CXLIV törvényben, és az 1/1999 évi polgári jogegységi 

nyilatkozatban található. Lényegileg jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amelyet 

természetes vagy jogi személyek alapítanak. 2. A megnevezést 1988 előtt a külföldi 

részvételű vállalatokra használták, amelyeknek a hivatalos elnevezése „vegyesvállalat” 

volt. Akkor ezeket angol zsargonban „joint venture”-nek nevezték. 3. Az angol 

nyelvterületen a „joint venture” bármilyen közös kezdeményezést is jelenthet. A jogi 

meghatározást, és a kölcsönösen elfogadott kötelezettségeket ugyanakkor az írásba 

foglalt megállapodásban pontosan kell rögzíteni. (KER, PÜ) 

Központi Bankok Európai Rendszere, ESCB, European System of Central Banks 

(ANG) Az EU tagállamainak jegybankjaiból és az Európai Központi Bankból álló, 1998. 

június 1-jén felállított intézmény, amely a közös valuta bevezetésével az EU monetáris 

politikájának meghatározó intézményévé vált. Az ESCB elsődleges célkitűzése az 

árstabilitás fenntartása, amelyre alapozva látja el a következő fő feladatait: a közösség 

monetáris politikájának meghatározása és végrehajtása, a devizaügyletek irányítása; a 

tagállamok hivatalos devizatartalékainak megőrzése és kezelése; a fizetési rendszerek 

zavartalan működésének előmozdítása. (EU, PÜ) 

közraktárjegy Forgatható értékpapír, amelyet a közraktárban elhelyezett árukról állítanak 

ki. Két részből áll: árujegyből és zálogjegyből. Mindkét rész külön-külön is átruházható, 

de csak a két rész együttes birtoklása biztosítja a tulajdonjog gyakorlását. A zálogjegyre 

hitelt lehet felvenni, amelynek fedezete áru. A zálogjegyet a hitelező tartja kézben, 

számára ez zálogjogot biztosít. A hitelfelvételt az árujegyen is fel kell tüntetni. A 

zálogjegyet hitel-igénybevétel esetén nyújtják át a hitelezőnek. (KER, PÜ) 

köztulajdon Közösség által birtokolt osztatlan tulajdon. A meghatározás csak a tárgyiasult 

értékekre használatos. (JOG) 

közvagyon Nagyobb közösségek tulajdonát képező vagyon. (JOG) 

Lásd még: vagyon 
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közvámraktár A vámhivatal, a vámügynök, a fuvarozó, szállítmányozó vagy a posta által 

üzemeltetett raktár, ebbe bárki áruja elhelyezhető. Ilyen raktár csak a vámhatóság 

engedélyével hozható létre és annak felügyelete alatt működtethető. (JOG, KER) 

közvetlen hajóraklevél Több hajóstársaság által történő fuvarozás esetén kiállított 

hajóraklevél. Az első hajóstársaság felel a fuvarozásért, és ő szedi be a fuvardíjat is, majd 

ő számol el a fuvarozásba bevont többi hajóstársasággal. (KER) 

Lásd még: through B/L 

közvetlen reexport ügylet Az árut az importőr manipuláció nélkül tovább exportálja a 

célországba. Ilyenkor az áru fizikailag nem jelenik meg a reexportot bonyolító országban. 

(KER) 

kulcsrakész beruházás A megrendelő olyan feltételek mellett köt szerződést a beruházást 

megvalósítóval, amely szerint minden kötelezettség a beruházást megvalósító vállalkozót 

terheli mindaddig, amíg a beruházás tárgya üzemszerűen, és próbaüzemmel bizonyítottan 

nem működik a megrendelő által rendelkezésre bocsátott személyzettel, amelyet a 

megvalósító minősít, és betanít. (KER) 

kulcsvaluta A nemzetközi pénz- és hitelkapcsolatokban különleges funkciókat betöltő 

pénz. E funkciók: más valuták benne fejezik ki saját hivatalos értéküket, központi bankok 

mint devizatartalékot felhalmozzák (tartalékvaluta), a nemzetközi árakat jórészt a 

kulcsvalutában határozzák meg, a bankközi forgalom nagyobb hányadát is ebben 

bonyolítják le. Ahhoz, hogy egy valuta kulcsvalutává váljon, konvertibilisnek kell lennie, 

a kibocsátó országnak pedig meghatározott nemzetközi hitelképességgel és fejlett 

nemzetközi bankhálózattal kell rendelkeznie. A legelterjedtebb kulcsvaluta a II. 

világháború óta az USA-dollár, előtte az angol font volt. (PÜ) 

kúszó árfolyam Olyan jegybanki politika, amely a nemzeti valutának az árfolyamát előre 

meghatározott mértékben igazítja a kialakuló árfolyamhoz. Ezt a gyakorlatot a Magyar 

Nemzeti Bank hosszabb időn keresztül folytatta, amikor a termelékenység növekedését 

az infláció jelentős mértékben meghaladta. (PÜ) 

kúszó infláció Ha egy nemzetgazdaságban az árszínvonal viszonylag lassan, (nem ritkán 

előre meghatározott) évi néhány százalékkal emelkedik, kúszó inflációról lehet beszélni. 

(PÜ) 

kvóta 1. Meghatározott termelési mennyiség, amelyet az adott országnak joga van az EU-

ban elfogadott legkedvezőbb feltételek mellett termelni az adott termékből. Amennyiben 

ez a termék az EU-n belül közvetlen támogatást kap, úgy a termelő a kvóta erejéig kapja 

a támogatást. E feletti mennyiséget az EU nem támogat. A mezőgazdasági politikában 

használatos fogalom. 2. A klíringelszámolásban használatos fogalom, amikor a klíringben 

elszámoló országok meghatározzák, hogy az egymás közti kereskedelemben valamely 

árucikkből mennyit lehet importálni, illetőleg exportálni. (EU, KER) 
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L 
L/C (ANG) Lásd letter of credit, akkreditív, hitellevél (KER, PÜ) 

LAFTA, Latin American Free Trade Association (ANG) Latin-amerikai 

Szabadkereskedelmi Társulás. 1961-ben alakult.  Alapítói: Argentína, Brazília, Chile, 

Mexikó, Paraguay, Peru. Később csatlakoztak: Kolumbia, Ecuador, Bolívia és 

Venezuela. (JOG) 

landed (ANG) ‘Partra rakva’. Az Incoterms 1990 CFR és CIF klauzuláinak kiegészítő, ún. 

járulékos paritása, amely már nem szokvány, hanem szokás. Az eladó vállalja a 

rendeltetési kikötőben az áru rakpartra rakásának költségeit. Szokásként érvényes, ha az 

Incoterms 1990-re hivatkoznak a szerződésben. (KER) 

Lásd még: Incoterms, Incoterms 2000 klauzulák 

látra szóló váltó Ha hiányzik a váltó esedékességének megjelölése, akkor látra szól. Az 

ilyen váltó akkor esedékes fizetésre, amikor a kötelezettnek bemutatják. (KER, PÜ) 

Lásd még: váltó, váltójog 

lebegő árfolyam Olyan árfolyam, amelynél engedik, hogy a valutaárfolyam a mindenkori 

valutapiaci kereslet-kínálat szerint szabadon alakuljon. Gyakran flexibilis árfolyamként is 

emlegetik, amikor a fix (rögzített) árfolyamokról letérőben van egy állam. Ekkor első 

lépésként kiszélesíthetik az intervenciós sávokat, majd eltörlik azokat. Így lebegővé 

alakuló árfolyam a valutapiaci helyzetnek megfelelően változik. Ezen árfolyam előnye, 

hogy elkerülhetővé teszi a gyakori (olykor indokolatlan) valuta-újraértékeléseket (fel- és 

leértékelés). Jellemző példája a közös piaci országok árfolyamgyakorlata volt 

(valutakígyó). (PÜ) 

lebegő árfolyamrendszer Lebegő árfolyamrendszer esetében a jegybank nem rendelkezik 

célkitűzéssel az árfolyam szintjére vonatkozóan, így az a mindenkori piaci kereslet és 

kínálat szerint szabadon alakulhat. Az árfolyamrendszer jellege alapvetően meghatározza 

a monetáris politika lehetőségeit. (PÜ) 

lebegtetés A valutaárfolyamot a hatóságok nem befolyásolják, nem interveniálnak, 

hagyják, hogy az árfolyam a kereslet-kínálat törvényei szerint szabadon alakuljon, 

„lebegjen”. „Piszkos lebegtetés” az, amikor a hatóságok a lebegtetést befolyásolják. (PÜ) 

legnagyobb kedvezmény A szerződő felek azokon a területeken, amelyeket eszerint az elv 

szerint kívánnak szabályozni, a kétoldalú kereskedelemben megadnak egymásnak 

minden olyan kedvezményt, amit harmadik országnak megadtak vagy meg fognak adni 

(JOG, KER, PÜ) 

lehívás A vevő intézkedése olyan keretszerződéseknél, ahol a vevő jogosult az egyes 

részszállítások előtt meghatározott idővel megadni a szállítási diszpozíciót. (KER, PÜ) 

lejáratig számított hozam Lásd belső megtérülési ráta (PÜ) 
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lejárat A hitel folyósításától a kamatokkal együtt történő visszafizetéséig eltelt idő. 

Lejárati összetétel. Valamely személy, vállalat, bank, ország adósságainak a visszafizetés 

(lejárat) ideje szerinti megoszlása. Különösen fontos jelentősége van annak 

megítélésében, hogy az adós mindenkor eleget tud-e tenni esedékes kötelezettségeinek 

(PÜ) 

leszámítolás Lásd diszkontálás (PÜ) 

letter of credit Lásd akkreditív (KER, PÜ) 

letter of indemnity (ANG) Garanciavállaló levél. Az eladó adja a tengeri 

fuvarozótársaságnak annak érdekében, hogy clean és/vagy no stale bill of ladinget 

állítsanak ki. (KER, PÜ) 

Lásd még: clean document, stale B/L, no stale 

letter of intent (ANG) Lásd szándéklevél (KER, PÜ) 

levelező bank Olyan bank, amely egy másik bank ügynökeként jár el (fizetést teljesít stb.) 

egy olyan helyen, ahol az illető banknak nincs fiókja. (KER) 

LIBOR, London Interbank Offerd Rate (ANG) Londoni bankközi kínálati kamatláb. 

Kamatszint, amelyen a londoni bankok más bankoknak készek kölcsönt nyújtani. A 

vonatkozási körre jellemző, hogy itt első osztályú londoni székhelyű bankokról van szó. 

A kamat alapvetően a szabadpiacon, vagyis hatósági beavatkozás nélkül alakul ki. 1998-

ig a LIBOR a nemzetközi hitelpiac irányadó kamata volt. Az alapkamathoz a hitel 

felvevő bonitása függvényében kamatfelárat számoltak fel. (KER, PÜ) 

Lásd még: spread 

licenciakereskedelem Az ügylet tárgya anyagi értéket képviselő jog átadása, 

iparjogvédelmi vagy egyéb oltalom alatt álló műszaki, szellemi ismeret. Fajtái: 

szabadalmi, know-how, védjegy, franchising, ill. ezek kombinációi. A 

licenciakereskedelem a KGST-ben a bukaresti elv érvényesülése idején nem létezett, 

mert a szellemi termék a marxi felfogás szerint nem képviselt értéket. (KER) 

licitálás Árverési áralakítási forma. Kikiáltási árral indul, majd előre meghatározott módon 

emelik az árat. Az árut az kapja meg, aki a legmagasabb árat hajlandó fizetni érte. (KER) 

lighter (ANG) Lásd könnyítő hajó (KER) 

likvid eszköz Olyan vagyontárgy, amely szükség esetén gyorsan pénzzé tehető. (KER, PÜ) 

likvidációs iroda Határidős ügyleteknél a tőzsdéhez szorosan kapcsolódó speciális 

szervezet. Garantálja a nála regisztrált szerződések teljesítését, és ennek érdekében ír elő 

letéti kötelezettséget. (KER) 

likviditási korlát Egy gazdasági szereplő által felhasználható saját és idegen pénzforrások 

maximális nagysága. Például likviditáskorlátos háztartásról akkor beszélünk, ha annak 

fogyasztási, illetve beruházási döntéseit hitelfelvételi lehetőség hiányában, pillanatnyi 

jövedelmi pozíciója határozza meg, nem pedig egy hosszabb időszakaszra várt 

jövedelemáramlása. (PÜ) 

likviditás Vállalatok, bankok, országok fizetési felkészültsége, fizetőképessége. Általában 

úgy mérik, hogy megállapítják, hogy a gazdálkodó (pénzzé tehető) vagyonához képest 

mennyire van eladósodva. A likviditás alapján minősíthetik az adóst további hitelekhez 

jutását illetően. Különböző gazdasági egységeknél a likviditás fogalma, illetve színvonala 

változhat, annak függvényében, hogy jövedelmükhöz (eszközeikhez, vagyonukhoz) 

képest mennyire eladósodottak. Szűkebb, pénzügyi értelemben a likviditás vállalatra és 
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gyakrabban országokra vonatkozik. A vállalati likviditás mérésére számos mutató létezik. 

Jellegzetesen a vállalat várható jövedelmeinek alakulását vizsgálják, illetve azt, hogy az 

előbbiek terhére milyen kötelezettségeket vállaltak. A nemzetközi likviditás esetében egy 

ország fizetési felkészültségét vizsgálják. A központi jegybank monetáris tartalékait 

(valuta, deviza, arany) összehasonlítják a felvett rövid lejáratú hitelek mennyiségével. 

Gyakran a monetáris tartalékok és az ország importjának arányát vizsgálják, mint a 

nemzetközi likviditás mércéjét, mert az országok általában importból származó külföldi 

kötelezettségekkel állanak szemben. A nemzetközi likviditás alapján határozzák meg 

külföldön a nemzetközi hiteleket nyújtó pénzintézetek az országok úgynevezett 

hitelképességi (bonitási) rangsorát. Értelemszerűen a rangsor erősen befolyásolja a 

hitelfelvétel lehetőségeit. A hazai bankrendszerben a bankok egymás közti 

információcseréjében használatban van egy „rossz adósok névsora”, amelyen azok 

szerepelnek, akik valamely tartozásuk megfizetését elmulasztották. Erről a listáról 

jelenleg Magyarországon öt év várakozással lehet lekerülni. (KER, PÜ) 

likviditásmenedzsment Tágabb értelemben a pénzügyi és nem pénzügyi vállalatoknak az 

a tevékenysége, amelynek során az üzletmenetükhöz szükséges likvid eszközöket a 

lehető legkisebb költség mellett biztosítják. Szűkebb értelemben a kereskedelmi bankok 

azon tevékenysége, amelynek során az ügyfelek tranzakcióihoz és a jegybanki tartalék 

előíráshoz szükséges likvid eszközállományt a legkisebb költség mellett biztosítják. (KER, 

PÜ) 

likviditásszabályozás Likviditási helyzet, likviditásszabályozás a banki tartalékok 

tényleges és kívánatosnak tartott szintjének viszonya. Likviditáshiányról akkor 

beszélünk, amikor a kívánatos szint magasabb a ténylegesnél és a bankok jegybanki 

hitelek felvételére szorulnak. Likviditásszabályozás a jegybank azon pénzpiaci 

tevékenysége, melynek során eszközrendszerének működtetésével úgy alakítja a 

jegybank pénzkeresletét, illetve kínálatát, hogy azok összhangba kerüljenek operatív 

céljával, legyen az mennyiségi vagy kamatcél. (KER) 

likviditási ráta A bankoknál a jegybanki pénz és a jegybankképes aktívák aránya a 

banknál elhelyezett betétekhez képest. (KER, PÜ) 

limit Határ, korlát. Közgazdasági értelmezésben adott határérték, amelytől való eltérésnek 

meghatározott következményei vannak. Az úgynevezett limitár esetében, ha az 

értékesítési ár magasabb, akkor a nyereség annál képződik, aki az árat limitálta, fordított 

esetben pedig veszteség keletkezik. Szűkebb banki értelmezésében azt a maximálisan 

kihelyezhető összeget jelenti, amit az egyik pénzintézet a másiknak kölcsönözni tud, 

jelentős üzleti kockázat nélkül. (KER, PÜ) 

limitár A megbízó által a bizományos részére meghatározott eladás esetén az a minimális, 

vétel esetén maximális ár, amelyen az üzlet még létrehozható. Az elszámolás a tényleges 

kötésáron történik (KER) 

line charter (ANG) Olyan hajóbérleti szerződés, amelynél a bérlő meghatározott útvonalra 

veszi bérbe a hajót a tulajdonostól (KER) 

liner terms (ANG) Vonalhajózási feltételek, általában előre meghirdetik. Ezeket részben a 

hajóraklevél elő- és hátoldala tartalmazza, részben pedig a hajóstársaságok előírásai, 

illetve a kikötői szokványok. (KER) 

Lásd még: vonalhajózás 
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lízing A bérleti jogviszony speciális formája. A lízingvállalatok bérbe adják 

berendezéseiket, gépeiket olyan vállalatoknak, amelyek ezeket működésük során 

használják. A berendezéseket használó vállalat nem válik tulajdonossá, csupán 

meghatározott ideig használja azokat, és a használatért bérleti díjat fizet Az igénybevevő 

számára a lízing előnyei: a leírási időnél rövidebb bérleti szerződés lehetővé teszi, hogy 

rugalmasabban alkalmazkodjanak a piaci követelményekhez, jobban lépést tartsanak a 

technikai, technológiai fejlődéssel, a bérleti lehetőség tulajdonképpen addicionális 

finanszírozási formát is jelent, mivel nem korlátozza a vállalat hitelfelvételi lehetőségeit, 

jelentős a lízing adócsökkentő hatása, mivel a lízingdíjak költségcsökkentő tényezők, a 

vállalat azokkal adóköteles nyereségét csökkentheti. A lízingvállalatnak úgy kell a bérleti 

díjat meghatározni, hogy fedezze a gép beszerzési költségét, egyéb költségeit (adó), és 

nyereséget is biztosítson. Fajtái: 1. Finanszírozási lízing, amelynél a lízingtársaság 

kizárólagosan finanszírozási feladatot lát el, minden egyéb feladat (karbantartás, javítás), 

illetve az üzemeltetés kockázata a lízingbérlőt terheli. 2. Üzemeltetési lízing, amely teljes 

körű lízingüzletet jelent, amikor a társaság a bérlő részére rendelkezésre bocsátja a 

berendezést, vállalja a karbantartási-javítási feladatok ellátását és a normál üzemeltetés 

teljes kockázatát. 3. Gyűrűlízing esetén a termelő köti a szerződést. 4. Kereskedelmi 

lízing, amelyet áruházak, szakboltok kötnek azzal a céllal, hogy a bérlő a későbbiek során 

a bérelt gépet megvehesse. 5. Ingatlanlízing: üzletházak, nagy kereskedelmi centrumok 

kötnek ilyen szerződéseket. Az üzemeltető vállalatok saját eszközökből, illetve 

bankhitelből építik fel az üzletházakat stb., ezeket maguk üzemeltetik és az egyes 

egységeket bérbe adják. A lízing tárgya a bérbe vevők tulajdonába is átmehet a szerződés 

idejének leteltével, ha a lízingszerződés szerinti teljes vételárat az adós a lízingdíjban 

kifizette vagy a maradék értéket kifizeti. (KER) 

LLC, Limited Liability Company (ANG) Az USA-ban a korlátolt felelősségű társaság 

megnevezése. (KER) 

Lásd még: korlátolt felelősségű társaság 

Llooyd’s (ANG) Londoni székhelyű biztosító cég, amely tengeri kockázatok elleni 

biztosításokra specializálja magát. A tőkéjét magánszemélyek állják, akiket „nevek”-nek 

(names) neveznek. Az általuk kidolgozott biztosítási szabályok a szokvány erejével 

bírnak, amennyiben azokra a biztosítási szerződésben hivatkoznak. (KER, PÜ) 

Lloyd’s register of shipping (ANG) Lloyd’s hajóosztályozási regiszter (London) az egyik 

leismertebb hajóosztályozási regiszter. (KER) 

local akkreditiv (ANG) A bank ügyfele megbízásából helyi, nem konvertibilis valutában 

vállal kötelezettséget a kifizetésre. Az eladó a benyújtott és rendben talált okmányok 

ellenében neki járó összeget csak másik áru vásárlására használhatja fel. Kompenzációs 

ügyleteknél alkalmazott fizetési megoldás. (KER) 

lombardhitel Rövid lejáratú bankhitel, amelyet nagy likviditási értéket képviselő ingó 

javak elzálogosítása ellenében ad a bank. Más nevén kézizáloghitel. Olyan ingó 

zálogtárgy ellenében nyújtott hitel, amelyet az adós a hitel visszafizetéséig a hitelezőnél 

vagy treuhandnál tesz letétbe. Forgalomképes ingó dologgal (áruval, arannyal, 

értékpapírral, áruokmányokkal stb.) mint záloggal fedezett hitel. Egyes meghatározások 

szerint csak rövid lejáratú értékpapírral fedezett hitel tartozik a meghatározás alá. (JOG, 

PÜ) 
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Lásd még: trehaund 

lombardképesség Mindazon értékpapírok, amelyek nagy forgalomképességgel 

rendelkeznek, és amelyeket a bankok kézizálogként elfogadnak. (PÜ) 

long call (ANG) Vételi jog megvásárlása. (KER, PÜ) 

Lásd még: opció, opciós ügylet 

long put (ANG) Eladási jog megvásárlása. (KER, PÜ) 

Lásd még: opció, opciós ügylet 

loroszámla Más (esetleg külföldi) pénzintézetek számára saját banknál nyitott számla. 

(PÜ) 

ltd., limited liability company (ANG) A korlátolt felelősségű társaság nagy-britanniai 

jogrend szerinti angol neve. Ezt a megnevezést használják az ausztrál, a kanadai és az új-

zélandi cégek is. A megnevezést olykor plc. (public limited liability company) alakjában 

is használják. Ekkor „nyilvános részvénytársaságot” értenek alatta. (JOG, KER) 

Lásd még: korlátolt felelősségű társaság 
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M 
magántulajdon A tőkének, termelési eszközöknek és a termékeknek magánszemélyek, 

csoportok kezében lévő, másokat kizáró tulajdona. A marxista fogalomtár hozzáteszi 

„mint a kizsákmányolás alapja”. Mint ilyen hivatalból megszüntetendő, és kialakulása 

megakadályozandó. A piacgazdaságon alapuló gazdasági rendszerekben a magántulajdon 

a képességek kifejtésének és a differenciált teljesítmény elismerésének eredménye. Mint 

ilyen, alkotmányosan védett kategória. (JOG) 

magánvagyon Természetes vagy jogi személyek kizárólagos tulajdonát képező 

vagyontárgyak összessége. (JOG, PÜ) 

Lásd még: vagyon 

maginfláció Speciális inflációs mutató, megtisztítja az infláció alakulását a 

legváltozékonyabb és a monetáris politikától leginkább független tényezők (idény jellegű 

élelmiszerek, üzemanyag, gyógyszerárak) hatásától. (PÜ) 

Magyar Nemzeti Bank, MNB A magyar monetáris politika letéteményese az MNB. 

Függetlenségét az alkotmány és a jegybanki törvény biztosítja. Rövid története: A XIX. 

század elején Magyarország a Habsburg uralkodóház fennhatósága alatt állt. A 

birodalomban a jegybanki feladatokat előbb az 1816. július 1-jétől működő Osztrák 

Nemzeti Bank, majd az 1878. szeptember 30-án létrejött és paritásos alapon dolgozó 

Osztrák-Magyar Bank látta el. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején a 

megalakuló első független magyar kormány a jegybanki feladatok ellátását a Pesti 

Magyar Kereskedelmi Bankra bízta. Az első világháború következményeként 1918. 

október végén az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlott, az Osztrák-Magyar Bankot 

felszámolták. A központi banki feladatkört az 1921. július 11-én megalakult Magyar 

Királyi Állami Jegyintézet vette át. Az önálló magyar jegybank, a Magyar Nemzeti Bank 

részvénytársasági formában 1924. június 24-én kezdte meg munkáját. Első elnöke 

Popovics Sándor volt. A központi bank teremtette meg az első világháborút követően 

inflálódott korona stabilizációját, majd kibocsátotta az új valutát, a pengőt. Átvette az 

állami számlák vezetését, az államadósság kezelését. Kamat- és hitelpolitikájával, 

váltóleszámítolási elveivel és gyakorlatával irányította az ország hiteléletét, befolyásolta 

a bankrendszer működését. Hatáskörébe került a devizagazdálkodás felügyelete is. 

Megalakulásától – 1930 – részvényese és aktív tagja a Nemzetközi Fizetések Bankjának 

(BIS). Az 1929 őszén kirobbant világgazdasági válság előidézte pénzügyi krízis 1931 

júliusában elérte Magyarországot is. A Magyar Nemzeti Bank ez időtől kezdve az 1990-

es évek elejéig a kötött devizagazdálkodás megvalósítója, e téren a hatósági feladatok 

ellátója, gazdaságpolitikai felelősséggel és hatáskörrel rendelkező központi bank. A 

második világháború időszakában a jegybank erőfeszítései dacára a nemzeti valuta, a 
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pengő inflációja bontakozott ki. A háború befejezését követően a pengő értékvesztése a 

világtörténelem eddigi legnagyobb méretű pénzromlását produkálta. A Magyar Nemzeti 

Bank közreműködésével valósult meg 1946. augusztus 1-jén a stabilizáció, jelent meg az 

új fizetőeszköz, a forint. A nagybankok – köztük a jegybank – magyar tulajdonú 

részvényeinek 1947 végén lezajlott államosítását követően a bankrendszert rövid idő alatt 

átalakították. A kereskedelmi bankokat és a takarékpénztárakat felszámolták, a 

bankrendszert egyszintűvé tették. A Magyar Nemzeti Bank 1948 második felétől a 

jegybanki hatáskörök mellett kereskedelmi banki feladatokat is ellátott. Mint államosított 

központi bank, irányítása kormányzati fennhatóság alá került. 1987. január 1-jével 

Magyarországon visszaállt a kétszintű bankrendszer. A létrejövő új kereskedelmi bankok 

apparátusa, fiókhálózata, ügyfélköre kevés kivételtől eltekintve a Magyar Nemzeti 

Banktól került át a megalakuló pénzintézetekhez. A Magyar Nemzeti Bankról 1991 

októberében elfogadott – majd többször módosított – törvény helyreállította a jegybank 

függetlenségét, újraszabályozta feladatkörét. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi 

LVIII. törvény alapján az árfolyamrendszer megválasztása tekintetében a kormány az 

MNB-vel egyetértésben dönt. A jelenlegi árfolyamrezsim a sávos árfolyamrendszerek 

közé tartozik. Az árfolyamsáv közepét és széleit, valamint a forint hivatalos árfolyamát 

az euróval szemben határozza meg az MNB. (JOG, PÜ) 

marge (FR) Lásd marzs (PÜ) 

margin követelmény Az a fedezeti követelmény, amelyet értékpapír-vásárláskor (hitelnél) 

százalékban meghatároznak és a vevőnek saját eszközeiből kell biztosítania. E 

követelmény célja az értékpapír-vásárlási hitelek szabályozása. (PÜ) 

market research (ANG) Lásd piacfelmérés (KER) 

Marshall-terv Hivatalos nevén Európa újjáépítési program (1948. áprilistól 1951 

decemberéig). Az USA által szponzorált program, amelynek célja 17 európai ország 

újjáépítése volt, annak céljából, hogy demokratikus berendezkedésű stabil rendszerek 

épüljenek ki, és maradjanak életben. Az USA tartott attól, hogy a nyugati országokban a 

szegénység és a háború utáni problémák a szavazókat a kommunista propagandára 

fogékonnyá teszik. 1947. június 5-én George C. Marshall külügyminiszter a Harward 

egyetemen azt ajánlotta, hogy egy önsegélyező program induljon, amelyet 16 ország 

egyesített bizottsága részére ajánlanak fel. Az Egyesült Államok kongresszusa elfogadta 

a javaslatot, és felajánlották majdnem minden európai országnak, beleértve a 

Szovjetuniót, és azoknak az országoknak is, amelyek szovjet megszállás alatt voltak. A 

szovjetek hamarosan lemondták a részvételüket, és követték őket a megszállt országok is. 

A megmaradtak voltak: Ausztria, Belgium, Franciaország, Görögország, Izland, 

Olaszország, Luxemurg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország, Svájc, 

Törökország, Nagy-Britannia és Nyugat-Németország. Paul G. Hoffman vezetésével 

létrehozták az Economic Co-operation Administration (ECA) nevű szervezetet, amelyik a 

következő négy évben 13 milliárd dollárt adott az ipari és mezőgazdasági termelés 

újjáépítésére, a kereskedelem kiterjesztésére, és stabilizálására. A segélyek legnagyobb 

része vissza nem térítendő segély volt. A maradék kölcsön formájában lett folyósítva. Az 

európai koordináció érdekében 16 állam Nagy-Britannia és Franciaország vezetésével 

megalapította az Európai Gazdasági Együttműködési Szervezetet (Organization for 

European Economic Cooperation, OEEC), amelybe végül Nyugat-Németországot is 
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befogadták. A Marshall-terv végül is igen eredményes volt és a résztvevő európai 

országok nemzeti összterméke négy év alatt 15–25%-kal nőtt. A terv nagyban hozzájárult 

a nyugat európai acél- és vegyipar gyors talpra állásához. (EU, JOG, KER, PÜ) 

marzs 1. A bank által fizetett betéti kamat és a felszámított hitelkamat közötti különbözet. 

2. A bank által jegyzett eladási és vételi árfolyam közötti különbözet, a bank 

jövedelmének része. (PÜ) 

másodlagos piac A tőkepiac azon része, ahol nem bocsátanak ki új értékpapírokat, hanem 

a már kibocsátott értékpapírokat adják és veszik. (KER, PÜ) 

mate’s receipt (ANG) Lásd elsőtiszti elismervény (KER) 

mellékszolgáltatás A kft. tulajdonosai vagy azok egy része a társasági szerződésben 

rögzített feltételek mellett a tulajdoni rész hozadékán felül meghatározott 

ellenszolgáltatás ellenében meghatározott tevékenységre vagy közreműködésre 

vállalkozhatnak. (JOG, PÜ) 

Lásd még: kft. 

MERCOSUR, Southern Common Market (ANG) Dél-amerikai Közös Piac. Latin-

amerikai kereskedelmi blokk, amelyik kísérletet tesz a tagok közötti kooperáció és a 

kereskedelem fejlesztésére. Az alapító tagok Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay. 

Később csatlakozott Chile és Bolívia. Honlapja: www.mercosur.org. (JOG, KER) 

mérleg A vállalkozás gazdálkodásáról egy elszámolási periódus végén készült elszámolás, 

amely a vállalkozás gazdálkodását és tőkemozgásait összesíti a számviteli törvényben 

előírt módon. (JOG, PÜ) 

MFN (ANG) Lásd legnagyobb kedvezmény (JOG) 

minidevalváció A valutaleértékelés különleges formája (pl. csúszó leértékelés), amikor a 

jegybank előre közzéteszi a majdani pénz elértéktelenedésének ütemét (százalékban) a 

külföldi pénzhez képest. A minileértékelés célja a hazai és külföldi pénz közötti 

értékkülönbségek fokozatos, lassú áthidalása. E devalváció hatékonyságát befolyásolja, 

hogy annak üteme nagyobb-e vagy kisebb a hazai árszínvonal-emelkedésnél. Jellegzetes 

alkalmazói a latin-amerikai országok. (PÜ) 

minőségi bizonyítvány A szerződő felek szerződéses minőség bizonyítására előírhatják 

független minőségellenőrző vállalat igazolását. Ezen az ellenőrző intézet által kibocsátott 

megfelelőségi bizonylat a minőségi bizonyítvány. (JOG, KER) 

mobilitás Mikrogazdasági fogalom, amely jelenti egy likviditási korláttal rendelkező 

vállalkozás könnyen értékesíthető termékeit, készleteit és eszközeit. (KER, PÜ) 

monetarizmus A XX. század utolsó harmadában a Milton Friedman vagy a „chicagói 

iskola” nevével fémjelzett közgazdasági elméletet jelentette, amelynek az a lényege, hogy 

az államnak csupán a forgalomba kerülő pénzmennyiséget kell szabályoznia és ennek 

révén befolyásolni tudja a gazdaságot, minden egyéb beavatkozás helyett a piaci erőket 

kell érvényesülni hagyni. Elsősorban az USA alkalmazta a XX. század 70-es éveinek 

közepétől. Gazdaságpolitikai jelentősége 2000 környékén csökkenőben van. (PÜ) 

monetáris aggregátum A pénztömeg a jegybankpénzből és a kereskedelmi banki pénzből 

tevődik össze. A jegybankpénz (JBP) a készpénz + a jegybanknál elhelyezett kötelező 

tartalékok. Az eurórendszer a jegybanki pénzre épülő három aggregátumot ismer: M1 a 

szűken értelmezett pénztömeg. M1= m1.JBP, m1 az M1-hez tartozó multiplikátor. M1= 

KP + LB vagyis a készpénz + a látra szóló betétek összege (LB). M2 egy közepes 
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értelemben vett pénztömeg. M2 m2.JBP,  ahol az m2 az M2-höz tartozó multiplikátor. 

Ennek értelmezése: M2 KP + LB + HB (ahol HB határidős betétek összege) vagyis a 

készpénz + a látra szóló betétek + a határidős betétek. M3 egy legszélesebb felfogásban 

meghatározott pénztömeg. A monetarista közgazdasági felfogás szerint a pénztömeg-

szabályozás a gazdasági növekedést és az infláció féken tartását leghatásosabban 

befolyásoló tényező. Ezen belül elég általánosnak tűnik az a felfogás, hogy a jegybanki 

politika akkor a leghatásosabb, ha az egyes aggregátumokat célzott módon befolyásolja. 

(PÜ) 

monetáris hatóság Pénz (bankjegy és érme) kibocsátásának monopóliumával rendelkező 

intézmény, jellemzően a jegybank. (JOG, PÜ) 

monetáris kondíciók A monetáris politika jellegét (expanzív, restriktív) leíró változók, 

rendszerint a reálkamat és a reálárfolyam. (PÜ) 

monetáris transzmisszós mechanizmus Az a hatásláncolat, amely során a jegybanki 

kamatok megváltozása a piaci hozamokon és az árfolyamon keresztül a magánszektor 

fogyasztási és beruházási döntéseire, ezáltal végső soron az infláció alakulására hat. (PÜ) 

monometallikus pénzrendszer Az a belső értékkel rendelkező nemzeti pénzrendszer, 

amelynek alapja egyetlen nemesfém. Ez lehetett ezüst (ritkább esetben), mint például 

Mexikóban volt. Elterjedtebb változata az arany, amely az aranytermelés jelentősebb 

fejlődését követően igen elterjedt lett, így az állam aranykészleteinek felhalmozódása 

elősegítette a monometallizmus aranyalapú változatának elterjedését. Közismert 

elnevezése az aranyérme, aranypénzrendszer, általánosabban pedig az aranystandard. 

(PÜ) 

Moody-index Az Egyesült Államokban számított nyersanyagár-index. A tőzsdei 

jegyzések alapján dollárban számítják 15 fontos árucikkre. Nem célja, hogy a nemzetközi 

piaci árváltozásokat jellemezze, hanem csupán spekulációs célokra a kialakult 

ártendenciákat mutatja. Fűtőanyagokat nem tartalmaz. Bázisa 1931. XII. 31 100 (PÜ) 

Moody’s Investor Service (ANG) New York-i befektetés-minősítő cég. A kibocsátó 

kívánságára mind a hosszú, mind a rövid lejáratú papírokat minősíti. A cég által használt 

szimbólumok a hosszú lejáratú minősítésnél az alábbiak: Aaa: az ilyen kötvényeket a 

legbiztosabb befektetésként, a legkisebb kockázati tényezővel számolják, és az 

államkötvényekkel azonos szinten ítélik meg. A kamatfizetéseket hosszú időre igen stabil 

kamattartomány biztosítja. Az invesztált tőke biztosítva van. Annak ellenére, hogy az idő 

múlásával bizonyos biztonsági elemek változhatnak, az alapvetően biztos kötvényeket ez 

nem befolyásolja lényegesen. Aa: ezek a kötvények az Aaa besorolású kötvényekkel 

együtt első osztályú befektetésnek minősülnek, de nagyobb kitettségük miatt alacsonyabb 

kategóriába vannak sorolva a hosszú futamidejű befektetések esetében. A: az ilyen 

besorolású kötvények a piaci átlagos meghaladó bonitással rendelkeznek. Számos vonzó 

tulajdonságuk van. A kamatfizetés és a tőkevisszafizetés jelenleg biztosítottnak látszik, 

de nem zárható ki a jövőben a bonitás romlása. Baa: az ilyen kötvények bonitása az adott 

pillanatban átlagos, a kamatfizetés és a tőke visszafizetése jelenleg ugyancsak 

biztosítottnak látszik, de bizonyos biztosítékok hiányoznak vagy idővel megváltozhatnak, 

ezért hosszabb távon spekulációs jellemvonásokat kell figyelembe venni. Ba: ezek a 

kötvények spekulatív elemeket tartalmaznak. A kamatfizetések és a visszafizetés 

biztonsága nem mérhető fel előre, ezért a bonitás besorolása mind a jó, mind a rossz 
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körülmények között is változhat. B: ilyen kötvényeknél hiányoznak az általában 

szabályszerűen megkövetelt beruházási követelmények. A kötvényszerződés hosszabb 

távú feltételei nincsenek megfelelően rögzítve. Caa: az ilyen besorolású kötvény gyenge 

bonitású, és kamatfizetése és tőketörlesztése is veszélyeztetett. Ca: ez a fajta kötvény igen 

spekulatív. Hasonló kötvények késedelmes visszafizetése gyakrabban előfordult. A C 

kategóriás kötvények a legrosszabbak, reális befektetési kilátásaik alig vannak. Moody’s 

numerikusan alkalmazott (1, 2, 3) finomítással alkalmaz közbenső kategóriákat az Aa-tól 

a B-ig terjedő minősítési kategóriákban. A rövid lejáratú papíroknál a P1, P2, P3 valamint 

a „not prime” nem jegybankképes, illetve a „spekulatív” jelzővel minősít. Az árképlet 

tartalmazhat bér- és anyagköltségeket, ill. egyéb paramétereket. (KER, PÜ) 

most favoured nation (ANG) ‘Legnagyobb kedvezményben részesülő ország’. 

Értelmezése: megegyezés két állam között, hogy megadják az egymás közötti 

kereskedelemben azt a maximális kedvezményt, amit másnak már megadtak vagy meg 

fognak adni. (JOG) 

Lásd még: legnagyobb kedvezmény 

mozgó ár A szerződő felek szerződéskötéskor megállapodnak bázisár és egy árképlet 

alkalmazásában, amely alapján a végső szerződéses ár kiszámítható. (KER) 

Lásd még: inflációs klauzula, multi currency záradék 

műbizonylat Az előállító gyár igazolása az áru minőségéről, beleértve a fontosabb 

tulajdonságokat, paramétereket is. Megbízható ügyfeleknél helyettesítheti a minőségi 

bizonyítványt, mivel igazolja az áru gyártója szerinti szerződéses minőségét. (JOG, KER) 

működőtőke-befektetés Az a tőkepiaci művelet, amelynek célja egy meghatározott piacon 

új pozíciók megszerzése akár azáltal, hogy egy vállalat részvényeivel az adott piacon 

való megjelenést hangsúlyozzák, akár hogy egy portfolió befektetéssel a befolyást 

növeljék. A cél mindenkor a piaci befolyás növelése. (KER, PÜ) 

multi currency záradék (ANG) Az értékállandósági záradék azon fajtája, amikor az ár 

változását valamilyen valutakosárhoz viszonyítják. (KER, PÜ) 

multilateralizmus Általában az olyan nemzetközi szerződések és megállapodások 

összessége, amelyekben a részt vevő országok száma meghaladja a hármat. A 

multilaterális kereskedelmi és fizetési megállapodásokkal bizonyos országok, 

országcsoportok a nemzetközi kereskedelem liberalizálására törekedtek (pl. az OECD 

törekvései Nyugat-Európában 1958-ig). A (szocialista) marxista vezetésű országok 

törekvései a forgalom többoldalúvá tételére eredménytelenek maradtak, és az OECD-

országok korai elszámolási rendjéhez való formai hasonlóságok ellenére, mindvégig 

kétoldalú elszámolásokon alapultak. A multilaterális fizetési megállapodás szorosan 

kapcsolódik a többoldalú árucsere-forgalmi megállapodásokhoz. Célja, hogy a 

klíringdevizákat bizonyos korlátok között transzferálhatóvá (egymás között átutalhatóvá) 

tegye. Többoldalú klíring esetén a szerződő országoknak nem egymással, hanem a 

központi elszámolási hellyel szemben keletkeznek tartozásai és követelései. A 

multilaterális klíring továbbfejlesztése a klíring feloldása és a konvertibilitás elérése. 

(JOG, KER, PÜ) 

multimodális fuvarozás Összetett fuvarozás. Olyan fuvarozási esemény, amelyben az áru 

rendeltetési helyre juttatásához többfajta fuvareszközt kell egymással kombinálva 

igénybe venni (pl. kamion-vasút-hajó-kamion). (KER) 
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multipakett hajó Többfajta rakodási eljárás fogadására alkalmas tengeri hajó. (KER) 

munkáltató Az a természetes vagy jogi személy aki, illetőleg amely, a munkavállaló 

munkaerejének igénybevételére és az ellenszolgáltatás fizetésére vállalkozik, és egyben 

kötelezett az adott ország törvényei szerint a munkavégzéssel járó kockázatok 

csökkentésére, valamint a járulékos munkaügyi törvények betartására. (JOG) 

munkaszerződés A munkáltató és a munkavállaló között létrejövő szerződés. A szerződés 

tartalmát az adott ország jogrendszere határozza meg. A szerződés lehet határozatlan 

időre szóló, meghatározott időre szóló vagy alkalmi munkára szóló. A munkaszerződés 

többnyire írásbeliségre kötelezett szerződés. Civilizált országok a munkaszerződést, a 

munkavállalás feltételeit jogszabályokban rögzítik. (JOG) 

munkavállaló Az a természetes személy, aki munkaerejét munkaszerződés keretében 

bocsátja a munkaadó rendelkezésére ellenszolgáltatás – munkabér – ellenében. (JOG) 
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N 
napipénz Általában a bankközi piacon egy napra kölcsönadott pénzalap. Fajtái: tomorrow 

next, overnight money, spotnext (egynapos hitel). (PÜ) 

NATO, North Atlantic Treaty Organization (ANG) Észak-atlanti Szerződés Szervezete. 

Alapító szerződése az 1949-ben Washingtonban aláírt szerződés. Alapító tagjai: Belgium, 

Dánia, az Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Izland, Kanada, Luxemburg, 

Norvégia, Portugália és USA. 1951-ben belépett Görögország és Törökország, 1955-ben 

az NSZK. 1982-ben Spanyolország. Magyarország 2000-től kezdve tagja. Franciaország 

1966-ban kilépett a katonai szervezetből, de továbbra is részt vesz a politikai szervezet 

munkájában. (JOG) 

negatív rendeleti záradék Az ipso iure (saját jogán) forgatható értékpapírokat (váltó, 

csekk, részvény, közraktárjegy) negatív rendeleti záradékkal lehet névre szólóvá tenni. A 

megnevezett kedvezményezett neve mellé oda kell írni a „de nem rendeletére” 

megjegyzést, angolul: not to order, vagy only xy. A negatív rendeleti záradékkal ellátott 

értékpapírok tulajdonjogát nem lehet forgatással átruházni, hanem csak ún. 

engedményezői nyilatkozattal, (cessziós nyilatkozattal, cedálással), amelyhez többnyire 

közjegyző közreműködése is szükséges. (JOG, KER, PÜ) 

negociálás Az okmányos meghitelezés (akkreditív) fizetési mód egyik részlete. E művelet 

során egy úgynevezett harmadik bank (sem az eladó bankja, sem a vevő bankja) saját 

pénzéből és a saját kockázatára az akkreditívben szereplő okmányok ellenértékét kifizeti. 

Így az akkreditívet nyitó bank valamennyi joga erre a bankra, az úgynevezett negociáló 

bankra átszáll. Valójában e művelet nem egyezik meg a fizetéssel. Új jogviszony 

keletkezik a kedvezményezett és a negociáló bank között, amelybe az úgynevezett nyitó 

bank már nem kapcsolódik be. A művelet lényegét legjobban az akkreditív kifejezés 

magyar fordítása, az előfizetés vagy megelőlegezés szóhasználat fejezi ki. (KER, PÜ) 

negociáló bankház Okmányos meghitelezésnél szereplő bank, amely az eladó által 

benyújtott okmányokat (az áru leszállítása után) egyezteti az akkreditív feltételeivel, és ha 

rendben találja, megvásárolja azokat, vagyis kifizeti az áru ellenértékét. Teheti ezt saját 

felelősségére, de lehetséges, hogy a nyitó bank már előzőleg átutalta az áru ellenértékét. 

Negociáló bank lehet az eladó bankja, de lehet a nyitó bank is. (KER, PÜ) 

nemzeti vagyon Egy meghatározott nemzeti közösség tulajdonát képező tárgyiasult és fel 

nem osztott vagyon. (JOG, PÜ) 

Lásd még: vagyon 

nemzetközi elszámolási mérleg A nemzetközi pénzügyi mérlegrendszeren belül az a 

kimutatás, amely tükrözi, hogy egy adott időszakon belül egy nemzetgazdaságnak 

mennyi külfölddel szemben keletkezett követelése és tartozása van. A nemzetközi fizetési 
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mérlegnél átfogóbb kategória, amennyiben tartalmazza a követelések és tartozások 

létrejöttét is, túl a teljesített ténylegesen kifizetett tételeken. Így a hitelforgalmat is 

tartalmazza, feltüntetve, hogy milyen jogcím alapján történt. Sajátossága, hogy a 

nemzetközi elszámolási mérleg egyenlege eltérhet, sőt ellentétes is lehet a nemzetközi 

fizetési mérleg egyenlegével. Többlet esetén az ország adott időszakon belül hitelt 

nyújtott külföldre, vagy pedig külföldi tartozást törlesztett. A passzívuma külföldről 

felvett hitelek nagyságát jelzi, vagy pedig azt, hogy a külföldi visszafizetések 

(hitelvisszafizetések) eredményeként mennyiben csökkentek az ország külfölddel 

szembeni követelései. (PÜ) 

nemzetközi finanszírozási hitelek Jellegzetesen áruművelethez kapcsolódó hiteltípus, 

tehát valamely nemzetközi kereskedelmi ügylettel párhuzamosan történik. Ilyen 

értelemben lehet exporthitel vagy az importőrnek nyújtott hitel. Finanszírozási hitelnek 

számít, ha egy ország olyan hitelt nyújt egy másik államnak, amelyben előírja, hogy a 

kérdéses összeg a hitelnyújtó áruinak megvásárlására fordítható. (KER, PÜ) 

nemzetközi finánchitelek Azok a hitelműveletek, amelyek áruügyletektől függetlenek, 

tehát a hitelfelvétel (-nyújtás) során nem határozzák meg, hogy a hitel összegét mire kell 

felhasználni. Ilyen értelemben egy finánchitel megfelelő kamatelőny esetében tovább 

hitelezhető is lehet. Általában fizetésimérleg-hiány kiegyenlítésére vagy tartalékok 

növelésére veszik fel. (PÜ) 

nemzetközi fizetési mérleg Lásd fizetési mérleg (PÜ) 

nemzetközi hitelek Olyan adós-hitelező viszony, amely különböző országok, illetve azok 

gazdálkodó egységei között keletkezik. A nemzetközi hitelek futamidő szerint lehetnek 

rövid lejáratúak (egynapos is), közép lejáratú és hosszú lejáratú hitelek. A hosszú lejáratú 

hitelek jellegzetes változata a konzorciális, illetve szindikált hitel. Felhasználhatóságuk 

szerint a hitelek kétoldalúan vagy többoldalúan felhasználhatók. Hitelnyújtók szerint 

lehet céghitel, ügynöki hitel, bankhitel, nemzetközi szervezetek által nyújtott hitel, illetve 

az előbbiek kombinációiból úgynevezett vegyes finanszírozású hitel. További 

csoportosítás lehet a felhasználás mikéntjét, területét illetően a finanszírozási illetve 

financiális hitelek elhatárolása. (PÜ) 

Nemzetközi Kereskedelmi Kamara, ICC, International Chamber of Commerce (ANG) 

Párizsi székhellyel működő szervezet, amelynek célja az egyes nemzeti kereskedelmi 

kamarák tevékenységének összehangolása. Számos nemzeti bizottsága van. 

Magyarországon ez a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Magyar Nemzeti bizottsága. 

Választott bírósága van a nemzetközi viták rendezésére. Jelentősen hozzájárul a 

nemzetközi kereskedelemben érvényes szabályok, szabványok és szokványok 

kidolgozásával a nemzetközi kereskedelem fejlesztéséhez. Az elektronikus elszámolási 

rendszerek kidolgozása jelentős kezdeményezés. Honlapja: www.ico.org (JOG, KER) 

Lásd még: BOLERO, Incoterms 

nemzetközi kereskedelmi mérleg Külkereskedelmi mérleg. A nemzetközi gazdasági és 

kereskedelmi kapcsolatok úgynevezett alapmérlege, amely jellegzetesen nem pénzügyi 

mérleg. A kereskedelmi mérleg része, első tétele a nemzetközi fizetési mérlegnek. 

Tükrözi egy adott időszakban (naptári év vagy pénzügyi év, vagy rövidebb időszakok) 

teljesített kivitel és behozatal értékének kimutatását. Sajátossága, hogy ez a mérlegszerű 

kimutatás az országot elhagyó, illetve az országba beérkező árukra és részben 
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szolgáltatásokra vonatkozik, függetlenül attól, hogy ezen áru ellenértékét kiegyenlítették-

e vagy sem. A külkereskedelmi mérleg egyenlegének passzívuma azt jelenti, hogy a 

vizsgált időszakban több áru érkezett az országba mint amennyit kivittek, aktívuma ennek 

megfelelően több áru kivitelét jelenti ahhoz képest, amelyet külföldről vásároltak. A 

külkereskedelmi egyenleg önmagában még nem feltétlenül tükrözi az ország gazdasági 

teljesítményének milyenségét, egyéb mutatókkal és kimutatásokkal összevetve kell 

értelmezni például cserearány-mutató, hitelműveletek vagy a nemzetközi fizetési mérleg 

egésze. (PÜ) 

nemzetközi likviditás Fizetési felkészültség. Egy ország jegybankjának fizetési 

felkészültsége, az illető ország nemzetközi fizetési mérleg passzívumának 

kiegyenlítésére. Különböző értelmezései ismertek. Nemzetközi likviditásként emlegetik a 

nemzetközi fizetések, illetve a központi jegybanknál levő szabadon felhasználható 

monetáris tartalékok arányát. A monetáris tartalékok összetevői a következők lehetnek: 

monetáris arany, konvertibilis valuta, illetve deviza, az SDR, valamint az úgynevezett 

készenléti hitelek. E tartalékokat összehasonlítják a legfontosabb nemzetközi fizetési 

kötelezettségekkel. A nemzetközi likviditás mérésére különböző mutatók ismertek, 

amelyek azt tükrözik, hogy az adott ország milyen mértékben képes (felkészült) esedékes 

külföldi fizetési kötelezettségeinek teljesítésére saját, hivatalos monetáris tartalékaiból. 

(PÜ) 

nemzetközi monetáris rendszer Lásd nemzetközi pénzügyi rendszer (PÜ) 

nemzetközi pénzpiac A devizákkal (valutát és aranyat is beleértve) folyó 

kereskedelemben részt vevő személyek és vállalatok összessége. A nemzetközi pénzpiac 

sajátossága, hogy a külföldi valutát és devizát mint árut kínálják eladásra, és így mind a 

kereslet, mind a kínálat oldalán valamilyen pénzzel találkozunk. Szűkebb értelemben 

csak a rövid lejáratú (látra szóló és 90 napos lejáratot tartalmazó) fizetési, illetve 

hitelokmányok piaca tartozik ide. (KER, PÜ) 

nemzetközi pénzügyi mérlegek Azon kimutatások átfogó rendszere, amely egy adott 

ország nemzetközi gazdasági és pénzügyi kapcsolatainak jellemző összetevőit tünteti fel. 

A nemzetközi pénzügyi mérlegek, illetve azok rendszere tükrözi, hogy a kérdéses ország 

milyen nemzetközi elszámolásokat valósított meg, feltünteti azok összetételét, a 

keletkezett tartozások és követelések nagyságát és szerkezetét, valamint a nemzetközi 

monetáris tartalékok nagyságát és azok összetételét is. A nemzetközi pénzügyi mérlegek 

közé sorolható a nemzetközi elszámolási mérleg, a tőkemérleg vagy hitelmérleg, a 

hitelállományi mérleg és a nemzetközi fizetési mérleg. Nem sorolható a nemzetközi 

pénzügyi mérlegek közé a külkereskedelmi mérleg. (PÜ) 

nemzetközi pénzügyi rendszer A nemzetközi valutáris elszámolásokban részt vevő és 

azokat irányító intézmények, szokások és magatartási szabályok összessége. A 

nemzetközi pénzügyi rendszer alapvetően a nemzetközi fizetési rendszer biztonságának, 

stabilitásának megőrzésére törekszik, valamint a kiugró nemzetközi fizetésimérleg-

hiányok együttes, közös áthidalására (PÜ) 

nemzetközi tőkepiac Szűkebb értelemben a külföldi valuták, devizák hosszú lejáratú 

(részvény, kötvény stb.) piaca. Szervezett piaca a tőzsde. (PÜ) 
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nettó jelenérték A jelenérték és az aktuális piaci ár különbsége. Egy befektetést akkor 

érdemes megvalósítani, ha a nettó jelenértéke pozitív, azaz ha a jelenértékénél 

alacsonyabb piaci áron lehet megvásárolni vagy megvalósítani. (KER, PÜ) 

Lásd még: jelenérték 

NIC, Newly Industrialized Countries (ANG) A fogalmat a gyorsan fejlődő országokra 

használják, ilyenek például Korea, Tajvan, Szingapúr és Hongkong. (Hongkong jelenleg 

Kínához tartozik.) (KER, PÜ) 

nómenklatúra 1. A termékek osztályozásának rendszere. Biztosítja a besorolás 

egyértelmű lehetőségét. Az 1950-ben létrejött Brüsszeli Vámtarifa Nómenklatúra 

Egyezmény közös, nemzetközileg elfogadott „vámnyelv” létrehozását eredményezte. 

Belőle fejlődött ki a Magyarországon is érvényben lévő „Harmonizált Áruleíró és 

Kódrendező” (Harmonizációs Rendszer, rövidítve HR). Ma már statisztikai célokra is 

alkalmazzák. 2. Politikai értelmezésben a marxista pártok állami funkciót betöltő 

hatalommal rendelkező személyeinek gyűjtőneve. (JOG, KER, PÜ) 

nominális horgony A stabilizációs gazdaságpolitika által közvetlenül megcélzott 

nominális makroökonómiai változók (pl. árfolyam, bérek, pénzmennyiség), amelyek 

tervezett alakulása más nominális árak kialakulásakor iránymutatásként, referenciaként 

szolgál, ezáltal segít az infláció és az inflációs várakozások „lehorgonyzásában”. A 

nominális horgony általában megegyezik a monetáris politika közbülső célváltozójával. 

(PÜ) 

nominális változók Az árváltozás (infláció) és a volumenváltozás hatását egyaránt tükröző 

változók. (PÜ) 

no stale (ANG) Igazolás arról hogy a bemutatott hajóraklevél nem járt le. (KER) 

Lásd még: B/L, stale B/L 

nostroszámla A bankok más (esetleg külföldi) pénzintézetnél vezetett számlája. (PÜ) 

notify (ANG) A hajóraklevelekben szerepelhet a megjegyzés, ilyenkor a hajós társaság a 

rendeltetési kikötőben a hajó megérkezéséről köteles a megadott címet (notify address) 

értesíteni. (KER) 

Lásd még: B/L 

növény-egészségügyi bizonyítvány Igazolja, hogy az okmányban megnevezett növény, 

növényi rész növényi termékveszélyes kártevőktől és betegségektől mentes (EU, JOG, 

KER) 

NPO, non profit organization (ANG) Közhasznú társaság. (JOG, KER) 

NPT, Treaty on the non proliferation os the Nuclear Weapons (ANG) ATOMSTOP 

szerződés: a nukleáris fegyverek elterjedését tiltó egyezmény.  (JOG) 

NPV, net present value (ANG) Egy jövőbeni bevétel a megfelelő diszkont kamatlábbal 

diszkontálva. (KER, PÜ) 
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Ny 
nyereségtranszfer A nemzetközi pénzügyi műveletek sajátos változata, amikor a közös 

vállalkozás adózás utáni nyereségét átutalják a külföldi társtulajdonosnak az őt megillető 

mértékben. Ezt a mértéket, illetve feltételeit a közös vállalkozásban részt vevő országok 

devizarendelkezései, szabályozásai határozzák meg. (JOG, KER, PÜ) 

nyíltpiaci műveletek 1. A monetáris szabályozás egyik eszköze. A jegybank a pénzpiacon 

értékpapírokat (általában államkötvényt) vesz vagy elad. Az előbbi esetben a 

forgalomban levő pénz növekszik, az utóbbi esetben csökken. 2. A jegybank a valuta- 

(deviza-) piacon saját vagy konvertibilis valutát vesz vagy elad az árfolyam alakításának 

céljából. A jegybank a nemzetközi pénzpiacon megvalósított tudatos beavatkozási 

(interveniálási) tevékenysége, amely során valutát, devizát vagy értékpapírt vásárol, 

illetve elad különböző piaci tényezők befolyásolásának érdekében. Az intervenciós 

műveletek vagy az interveniálás alakíthatja a pénzpiaci kamatszínvonalat, a 

valutaárfolyamot, illetve a hitelfelvételi lehetőségeket. E műveletsorozat a kereslet-

kínálat mesterséges befolyásolásával történik. Leggyakoribb alkalmazása az árfolyamok 

újraértékelésének megakadályozását biztosította. (PÜ) 

nyíltvégű befektetési alap Olyan befektetési alap, amelynél az alapkezelő visszaváltható 

befektetési jegyeket hoz forgalomba és forgalmaz. (PÜ) 

nyitó bank Az okmányos meghitelezés (akkreditív) jogügyletben szereplő bank, amely 

vállalja az akkreditív megnyitását, ha a vevő megbízást ad erre, és az ellenértéket 

(általában) előre leteszi a nyitó banknál. Az okmányos meghitelezés létrejöttének alapja a 

vevő és a nyitó bank között kialakult jogviszony, általában a meglevő folyószámla-

kapcsolat. Ha a vevő az akkreditív ellenértékét nem teszi le előre, biztosíték ellenében a 

bank hitelez. Ezen kívül a nyitó bank lehet még fizető és negociáló bank is. (PÜ) 

Lásd még: akkredtitív 

nyitott devizapozíció Ha a hitelintézet devizaeszközeinek és határidős 

devizaköveteléseinek összege valamely devizában nem egyezik meg a devizaforrásainak 

és határidős devizatartozásainak összegével. A hitelintézet teljes nyitott pozíciója az 

egyes külföldi pénznemekben fennálló és forintban kifejezett, előjel nélküli (hosszú és 

rövid) pozíciók összege. A mérleg szerinti nyitott pozíció a hitelintézet mérlegében 

szereplő devizaeszközök és források alapján számított előjeles (nettósított) nyitott 

pozíciók összege. (PÜ) 

Lásd még: hosszú pozíció, rövid pozíció 

nyitva szállítás Az eladó az árut a vevő címére és rendelkezésére adja fel, az okmányokat 

is a vevőhöz küldi. Bankot nem kapcsol be a beszedésbe, a vevő utólag átutalással vagy 
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készpénzzel, váltó, ill. csekk átadásával fizet. Az eladó számára ez a legkedvezőtlenebb 

fizetési mód, mivel fennáll a birtokon kívül kerülés veszélye. (KER, PÜ) 

nyomdai úton előállított részvény Eredetileg a részvények mind nyomdai úton lettek 

előállítva. Az elektronika fejlődése előtérbe hozta az elektronikus úton előállított 

részvényeket, amelyeket Magyarországon a KELER állít elő és tárol. Ezek a 

dematerializált részvények. A bemutatóra szóló részvények csak nyomdai úton előállított 

részvények lehetnek. Külföldi vállalatok vagy más részvénytársaság formájában működő 

szervezetek egy részénél a részvények, főleg, ha azok alapítása az elektronika elterjedése 

előtt volt, még mindig lehetnek nyomdai úton előállítottak, és tárolhatók a részvény 

tulajdonosánál. (KER) 

Lásd még: KELER 

nyrt., nyilvános részvénytársaság Olyan, magyar jog szerinti részvénytársaság, amelynek 

részvényei nyilvános forgalomban vannak, illetve hozhatóak, és amely megfelel az ehhez 

szükséges tőkepiaci előírásoknak. A nyilvános társaságként történő működés feltétele 

legalább három év működés, és a társaság főadatainak rendszeres közzététele. Tőzsdén 

csak a nyilvános forgalombahozatallal piacra került részvények forgalmazhatóak. 1998-

tól valamennyi 200 M Ft-nál nagyobb tőkeértékű nyilvános kibocsátásnál, illetve 

forgalomba hozatalnál, a kibocsátónak kezdeményeznie kell a tőzsdei bevezetést 

(tőzsdekényszer). (JOG, VÁLL. ADM.) 



102 

O, Ó 
OAPEC, Organization of Arab Petroleum exporting Countries (ANG) Arab Kőolaj-

exportáló Országok Szervezete. 1968 januárjában alakult. Alapító tagjai: Szaúd-Arábia, 

Kuvait és Líbia, később lépett be Algéria, Egyiptom (tagságát 1979-ben felfüggesztették), 

Irak, Szíria és az Egyesült Arab Emirátusok. Székhelye Safat (Kuvait). Célja: a 

tagországok sokoldalú együttműködése a kőolajiparban, közös érdekvédelmük, a kőolaj 

piacra jutásának biztosítása méltányos és igazságos feltételek mellett, valamint megfelelő 

beruházási légkör biztosítása a tagországokban. (JOG, KER) 

OECD, Organizaion for Economic Cooperation and Developmnt (ANG) Lásd 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet. (KER, PÜ) 

offsetügylet Olyan kereskedelmi ügylet, amelyben államok vagy vállalkozások 

megállapodnak, hogy olyan számlát nyitnak egy harmadik devizanemben, amelyen az 

árucserében keletkező kölcsönös tartozásaikat elszámolják. (KER, PÜ) 

off-shore beruházási alapok Olyan beruházási alapok, amelyek telephelye külföldön van. 

Ezek a „területen belüli” beruházási alapokkal szemben a következő előnyöket kínálják: 

hatósági ellenőrzésektől való nagymértékű mentesség, messzemenő adózási 

kedvezmények. (KER, PÜ) 

off-shore pénzügyi központok Olyan bankok, vagy on-shore bankok off-shore 

leányintézetei, amelyek székhelyükön területenkívüliséget élveznek, az ügyleteiket nem 

szabályozza a fogadó ország jogrendje, tehát nem integrálódnak a belső pénz- és 

hitelforgalmi és adórendszerbe. Pénzügyi előnyeik az EU illetve az USA pénzügyi 

hatóságainak nyomására egyre zsugorodnak, mivel ezek a központok nem felelnek meg a 

transzparencia követelményeinek, és igen gyakran a pénzmosás központjaivá váltak. 

(KER, PÜ) 

offs-hore vállalkozások 1. Olyan társas vállalkozások, amelyek székhelye valamely 

idegenek számára kedvező adózású helyen van. 2. Vámszabad területi vállalkozások. 

(KER, PÜ) 

OHG, Offene Handelsgesellschaft (NÉM) Közkereseti társaság. (JOG, KER) 

okmányos beszedvény Lásd beszedési megbízás. (KER, PÜ) 

okmányos elfogadvány Lásd D/A. (KER, PÜ) 

okmányos inkasszó Lásd beszedvény (KER, PÜ) 

okmányos meghitelezés Lásd akkreditív (KER, PÜ) 

olajár Az olaj különleges tőzsdei termék minőségében sajátos árral rendelkezik, amely 

klasszikus monopolárnak minősíthető. 1973-ig a legnagyobb tőkés monopóliumok 

határozták meg az olaj nemzetközi árát, azonban az úgynevezett olajárrobbanás óta az 

olajár az OPEC-országok által monopolizált ár. Az északi-tengeri olajmezők 
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kitermelésének alapján Nagy-Britannia is beavatkozik az olaj árának alakulásába. A 

kőolaj árának mindenkori alakulása nem csupán az energiahordozó árát érinti, hanem az 

azt felhasználó valamennyi ágazatban árváltozást idéz elő. Különleges áralakulása miatt 

befolyásolja a fontosabb nemzetközi pénzek (dollár, font és euró) áralakulását, hasonlóan 

az arany piaci árának változásait is. (EU, KER, PÜ) 

on board B/L (ANG) Lásd hajóberakást igazoló hajóraklevél (KER) 

opció 1. Az adásvételi szerződés egyik járulékos feltételeként (vételi jog) ki lehet kötni az 

opciós jogot. Ez azt jelenti, hogy a vevő jogot szerez meghatározott, további mennyiség 

megvásárlására a kialkudott feltételek mellett (mennyiségi opció). 2. Ha ajánlat esetében 

a vevő nem tud azonnal választ adni, kérheti a válaszadási határidő meghosszabbítását 

(határidő opció). 3. Az értékpapírpiacon előre meghatározott árú és mennyiségű 

értékpapír a későbbi fizetési ígéret fejében történő eladása vagy vétele. (KER, PÜ) 

opciós ajánlat Lejárati határidővel adott kötelező ajánlat, az ajánlattevőt ajánlata a 

megadott határidőig kötelezi. (KER, PÜ) 

opciós ügylet Olyan tőzsdei ügylet, amelynél egy előre letétbe helyezett összeg (a 

prémium vagy opciós pénz) fejében a szerződő felek valamelyike jogot szerez arra, hogy 

a másik félnek vagy féltől meghatározott mennyiségű árut vagy értékpapírt előre 

meghatározott áron eladjon vagy megvásároljon a megállapodási idő tartama alatt. A 

szerződés lejártáig a szerződést teljesítheti, vagy a prémium elvesztésének fejében 

elállhat tőle. Alapvetően négy opciókereskedelmi stratégia alkalmazható: 1. Vásárlási 

stratégiák (call): egy „call” opció vásárlása „long call”; egy „call” opció eladása „short 

call” 2. Eladási stratégiák:  egy „put” opció vásárlása „long put”; egy „put” opció eladása 

„short put”. (KER, PÜ) 

Lásd még: long call, long put, opció, opciós ajánlat, short call, short put 

OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries (ANG) Kőolaj-exportáló 

Országok Szervezete. A világ vezető kőolajtermelő és exportáló országainak szövetsége, 

amelynek jelentős befolyása van a világ tőzsdéin kialakuló kőolajár alakítására. Tagjai: 

Algéria, Indonézia, Irán, Irak, Kuvait, Nigéria, Qatar, Szaud-Arábia, Egyesült Arab 

Emirátusok, Venezuela. A szervezet központja Bécsben van. Honlapja: www.opec.org. 

(KER, PÜ) 

operatív cél Olyan változó, amelyre a jegybank közvetlenül és azonnal képes hatni és 

amelynek változása befolyásolja a monetáris politika közbülső célját. Leggyakrabban 

valamilyen rövid futamidejű pénzpiaci hozam. (PÜ) 

Lásd még: jegybanki eszköztár 

optimális valutatérség Gazdasági nézetrendszer, amely szerint a valuta árfolyama csak 

olyan területen lehet stabil, amelynek gazdasági fejlettsége és fejlődése kellően homogén. 

Az álláspont szerint – ennek hiányában – a területi egységek nyomást fognak gyakorolni 

az elszakadás vagy olyan követelmények irányába, hogy a központi kormányzat vagy a 

jegybank monetáris eszközökkel biztosítson jelentős pénzügyi transzfereket a regionális 

különbségek kiegyenlítésére, ezzel veszélyeztetve a valuta stabilitását. A nézet arra a 

feltételezésre épül, hogy a nemzeti kormányok hajlamosak eltekinteni az egyensúlyi 

törekvésektől, és monetáris eszközöket is bevonnak konjunktúra-politikai céljaik elérése 

érdekében. A monetáris- és fiskális eszközök szigorú szétválasztása, az egyensúlyi 

törekvések tiszteletben tartása, a közös valuta instabilitásának veszélyét eltérő fejlettségű 
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területeket magában foglaló közegben is minimalizálja. Ezt a célt szolgálja az euró 

bevezetésének kritériumrendszere. (EU, PÜ) 

option money (ANG) Az opció – azaz későbbi időpontban, kötött áron (az opciós áron) 

gyakorolható vételi jog – megvásárlásáért fizetett díj. A tőzsdei szóhasználatban 

prémiumnak is nevezik. (KER, PÜ) 

Lásd még: prémium 

országkockázat A nemzetközi pénzügyi rendszerben azt követően kialakult fogalom, 

hogy a nemzeti kormányok, illetve központi bankok jogot szereztek, hogy pénzügyi 

válság esetén zárolják vagy befagyasszák a területükön működő szervezetek nemzetközi 

fizetéseit, illetve saját tartozásaik tekintetében moratóriumot, átütemezést kérjenek. Az 

országkockázat meghatározása értékelési mód, amellyel azt minősítik, hogy egy ország 

kormányzata és intézményei, vállalkozásai milyen valószínűséggel teljesítik nemzetközi 

hitel-, illetve kamatfizetési kötelezettségeiket. E minősítés számos összetevő 

függvényében alakul: az eladósodás mértéke alapján meghatározható az egy főre jutó 

külföldi adósság, a nemzetközi adósságok és a monetáris tartalékok egymáshoz 

viszonyított aránya, az adósság aránya az ország nemzeti termékéhez és annak 

növekményéhez, illetve az exportteljesítményéhez. Az országkockázat meghatározása 

során a belgazdasági, belpolitikai stabilitást, a költségvetési- és nemzetközi fizetési 

egyensúlyt, és a prudenciális szabályok betartásának és betartatásának gyakorlatát is 

vizsgálják. A nemzetközi pénzügyi világ különböző sorrendeket alakított ki, amelyek az 

országkockázatra vonatkoznak, és így meghatározhatják, befolyásolhatják az érintett 

kormányzat és az országban működő intézmények, vállalkozások hitelfelvételi 

lehetőségeit és annak költségeit. (PÜ) 

osztalék Nem kamatozó értékpapírok után, a vállalkozás adózott eredményéből fizetett 

részesedés. Legismertebb fajtája a részvények vagy tulajdonrészek után, a tulajdonosi 

jogviszony alapján fizetett osztalék, amely a részvénytársaság profitjának alakulásától 

függően változik. Osztaléknak nevezik a társaság felszámolása után fennmaradó, 

felosztott maradék vagyont is. (PÜ) 

OTC Lásd over the counter market (KER, PÜ) 

OTM, out of the money (ANG) Veszteséges határidős üzlet, illetve általában a veszteséges 

tőzsdei ügylet kollokviális neve. (KER) 

outright művelet Olyan adásvételi ügylet, ahol az adásvétel tárgyát képező eszköz 

(értékpapír, deviza) véglegesen gazdát cserél. (KER) 

Lásd még: repó, végleges adásvétel 

outsourcing „Kiszervezés”, kihelyezés. A vállalkozás valamely belső tevékenységi 

körének külső vállalkozók által történő elvégeztetése. Lehetővé teszi, hogy egyes 

feladatokat (leggyakrabban: könyvelés, jogi szolgálat, PR, munkaügy, logisztika, ellátási- 

és gondnoksági feladatok) ezen területen optimális üzemnagysággal rendelkező, erre 

specializálódott külső vállalkozók, a belső szervezethez képest gazdaságosabban, 

versenyhelyzetben lássanak el, és a kiszervező vállalkozás erőforrásait főtevékenységére 

koncentrálhassa. A gazdaságosság javításának legfontosabb eszköze, különösen a 

középvállalkozások esetében. (KER, VÁLL. ADM.) 

overdraft (ANG) ‘Túlhívás’. 1. Folyószámlahitel, amikor az ügyfél a számláján levő betét 

összegén felül, meghatározott keretösszegen belül kifizetést teljesíthet, tehát kamat 
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ellenében hitelt kap, amelyet pénzbefolyáskor haladéktalanul törleszt. 2. Hasonló, rövid 

lejáratú, technikai hitelek a kétoldalú (bilaterális) klíringmegállapodások esetében, amely 

biztosítani hivatott a kétoldalú áruszállítások kiegyensúlyozottságát. (KER, PÜ) 

overnight (ANG) Egynapos, határidős művelet. 1. A bankközi piacon az overnight ügylet 

azt szolgálja, hogy a kereskedelmi bankok teljesítsék a központi bank által előírt 

tartalékszint követelményt. 2. A swap és letéti tranzakcióknál használt kifejezés, amikor 

az egyik fél általi teljesítéssel szemben a másik fél a rákövetkező napon teljesít. Az 

overnight swap ár a két nap közötti kamatkülönbözet. (PÜ) 

Lásd még: swapügylet 

over the counter market, OTC (ANG) 1. Tőzsdén jegyzett papírokkal a tőzsdén kívül 

folytatott kereskedelem. 2. A hivatalos tőzsdei kereskedelemre nem jogosított 

értékpapírok szabadpiaci forgalma. Ezen a piacon jellegzetesen banki és biztosítási 

részvények, nyilvános és magán hitellevelek, invesztíciós papírok, és a hivatalos tőzsdei 

bevezetésre váró új emissziók kerülnek forgalmazásra. Az OTC-t korábban a tőzsdei 

bevezetés előtti bevezethetőségi kísérletnek tekintették. A piac liberalizációjával és a 

korszerű informatikai eszközök elterjedésével a „bevett”, hagyományos központi piacok 

jelentősége nő, mára az OTC-piacok a hagyományos tőzsdék versenytársai, amelyet a 

kibocsátók a rugalmasabb szabályok, a befektetők a tágabb spekulációs lehetőségek miatt 

kedvelnek, amelyen a kockázatok és lehetséges nyereségek (természetesen a veszteségek 

is) magasabbak. 3. Terminkötések tőzsdén kívüli kereskedelme (OTC-opciók és 

forwardkötések). Ezeknek a papíroknak nincsenek szabványosított kötési specifikációik. 

(KER, PÜ) 

owner’s papers (ANG) Bemutatóra szóló értékpapír, németül Inhaber Papiere. Olyan 

értékpapír, amelyen nem tüntetik fel a kedvezményezett nevét, így azt bárki bemutathatja. 

A pénzmosás elleni szabályok szigorodásával, a bemutatóra szóló papírok alkalmazása 

egyre ritkább. Ez a megállapítás korlátozottan érvényes a készpénzre is, amely a 

jegybankkal szembeni követelést megtestesítő, bemutatóra szóló értékpapír, de a 

készpénz elfogadását a pénzmosás, az adóelkerülés, és a bűncselekményből származó 

pénzek forgalmának csökkentése érdekében ugyancsak korlátok közé szorítják. (KER, PÜ) 

óvás Lásd váltóóvás (KER, PÜ) 



106 

P 
packing credit (ANG) ‘Kockázati előleg’. Az eladó bankja az eladó javára nyitott 

akkreditív alapján, a nyitó bank tudta nélkül, saját kockázatára előleget fizet. (KER, PÜ) 

packing list (ANG) ‘Rakjegyzék’: részletes lista minden egyes csomagolási egységről, 

amely tartalmazza az adott rakomány bruttó, nettó súlyát, méreteiket és jelölésüket. (KER) 

paritás 1. A valutaparitás két valuta egymáshoz való értékviszonyát fejezi ki, valamilyen 

közös nevező alapján (ez lehet pl. az arany). 2. A fuvarparitás azt a földrajzi pontot jelöli 

meg, ameddig a szállítási és biztosítási költségeket az eladó, illetve amelytől kezdve a 

vevő viseli. (KER, PÜ) 

Lásd még: Incoterms 2000 klauzulák, valuta, valutaparitás 

paritásváltoztatás Ha egy ország megváltoztatja nemzeti valutájának egységét, vagy a 

valutaegység és más valuta (korábban az arany) közötti törvényes viszonyt. A 

paritásváltoztatás ilyen értelemben leértékelést, illetve felértékelést jelent egyéb külföldi 

pénzekkel szemben. (PÜ) 

parlamenti képviselő Az országos parlament tagja. (JOG) 

particular average  (ANG) ‘Különleges hajókár’. Tengeri szállítási biztosítás azon esetre, 

amikor a rakomány vagy szállítmány egy részét feláldozzák a szállítmány más részének 

megmentése érdekében. (JOG, KER) 

passzíva Könyvviteli fogalom. A gazdálkodó egység rendelkezésre álló forrásainak 

(kötelezettségeinek) gyűjtőneve. (PÜ) 

passzív bankügylet Forrásoldali bankügylet. Olyan ügyletek, amelyek keretében a bank 

különböző forrásokat szerez; hitelt vesz fel, leszámítolt értékpapírokat, 

viszontleszámítoltat, értékpapírt bocsát ki, refinanszírozási hitelt vesz fel, ügyfeleitől 

betéteket fogad el. Jegybanknál ide tartozik a bankjegyek kibocsátása. (PÜ) 

passzív repó Értékpapír-visszavásárlási megállapodás, mely során a jegybank értékpapírt 

(rendszerint állampapírt) ad el, és azt az ügylet megkötésekor rögzített időpontban és ár 

mellett, jövőbeni valutanappal visszavásárolja. A passzív repó felfogható egy 

betételfogadásnak is, amely során a jegybank likviditást von ki a bankrendszerből. (PÜ) 

Lásd még: repó 

pawn (ANG) Lásd zálog (KER, PÜ) 

pénzillúzió Ezzel a szóval szokták jelölni azt a jelenséget, amikor a gazdaság szereplői 

nem képesek elkülöníteni a nominális változásokat a reálváltozásoktól. A pénzillúzió 

miatt a pénzmennyiség növelése átmenetileg képes növelni az aggregált keresletet, 

hosszabb távon azonban a pénzillúzió megszűnik, és a pénzmennyiség növekedése 

inflációban csapódik le. (PÜ) 
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pénzintézet Társaság, amely valamely ország pénzintézeti törvénye (banktörvénye) 

hatálya alatt ilyenként bejegyzett, és az ezen törvényben meghatározott tevékenységek 

valamely csoportjának végzésére jogosult. (JOG, PÜ) 

penzióhitel Zálog jellegű hitelügylet. A bank megőrzésre átvesz értékpapírt, miközben 

nem lesz annak tulajdonosa. Az adós ezen értékpapírokat fedezetként (zálogként) adja, 

ilyen értelemben (az adós oldaláról) értékpapír lombardírozásról is beszélhetünk. (PÜ) 

Lásd még: lombardhitel, lombardképesség 

pénzláb Eredetileg az aranypénz-, majdan az aranydeviza-rendszer idején a pénz névleges 

aranytartalmát jelentette, azaz azt, hogy adott súlyegységnyi aranyból hány érme 

„verhető”. A forint pénzlába 1946-ban: egy kilogramm arany 13 260 forint. A dollár 

egykori pénzlába: egy uncia arany 35 dollár. Ez utóbbi volt az úgynevezett hivatalos 

nemzetközi aranyár is egészen 1971-ig. (PÜ) 

pénzmultiplikátor A pénzmultiplikátor valamely monetáris aggregátum és a monetáris 

bázis (más néven jegybankpénz) hányadosa. A pénzmultiplikáció az a folyamat, amely 

során a kereskedelmi bankok hitelezési tevékenységük során számlapénzt teremtenek és 

növelik a monetáris aggregátumot. (PÜ) 

Lásd még: monetáris aggregátum 

pénzparitás Lásd valutaparitás (PÜ) 

pénzpiac Szűkebb értelemben a rövid lejáratú pénzügyi műveletek, tágabban valamennyi 

pénzügyi művelet (hitel, betét, konverziós és határidős műveletek) piaca, amelyen a 

szereplők a pénzhez fűződő jogaikat, valamely futamidőre és meghatározott feltételekkel, 

egymásra ruházzák át. (PÜ) 

pénzrendszer Monetáris rendszer, egy ország, illetve egy közös valutát alkalmazó térség 

pénzkibocsátási szabályainak összessége. A hagyományos pénzrendszerekben a pénz 

belső, önálló értékkel bírt (bimetallikus: pl. arany- és ezüstpénz; monometallikus: 

aranypénz). A pénz tényleges nemesfémtartalmát Európában a XVIII. században az 

aranystandard váltotta fel. Ebben a rendszerben a pénzkibocsátásra feljogosított bankok 

vállalták, hogy a bankjegyeket meghatározott aranyegyenértékükön, aranyra váltják. A 

korszerű pénzrendszerekben a pénz belső, önálló értéke megszűnt, a pénzek, bankjegyek 

nemesfémre már nem válthatóak be, a pénz stabil vásárlóerejéről a kibocsátó bankok 

(jegybankok) tevékenységének szabályrendszere, a monetáris politika gondoskodik. (PÜ) 

pénztömeg Lásd monetáris aggregátum (PÜ) 

pénzügyi hidak A tervgazdálkodásban alkalmazott fogalom: azok a szabályozók – 

támogatások és elvonások – amelyek a vállalatok bevételét eltérítették, és – pl. a 

külkereskedelemben – végtelen számú, alig áttekinthető „árfolyamot” alakítottak ki. Az 

ún. pénzügyi hidak részben a KGST termelési költségektől elszakadt elszámolási árait, és 

a mesterségesen meghatározott árfolyamokat korrigálták, összességében azonban azt 

tették lehetővé, hogy a gazdaság szereplőinek teljesítményét ne a piac, hanem a politikai 

vezetés értékelje. (KER, PÜ) 

Pfand (NÉM) Lásd zálog (KER, PÜ) 

piacfelmérés Valamilyen üzleti vállalkozás megkezdése előtt elvégzett vizsgálat annak 

céljából, hogy az adott termék hol, kinek, milyen áron, és milyen mennyiségben adható 

el, illetve adott földrajzi területen adott vásárlói réteg esetén mekkora piaci részesedésre 

lehet számítani. Angolul: market research, pre-marketing. (KER) 
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points (ANG) Lásd pontok (KER) 

politikai kockázatok elleni biztosítás Háborús cselekmények, polgári zavargás, sztrájk 

miatti kockázatok biztosítási fedezetbe vétele. Az FPA, WA, all risks záradékokat pótdíj 

fizetésével lehet kiterjeszteni. (KER) 

Lásd még: all risk, FPA, WA 

pontok Incoterms-meghatározás. A hely, ahol az árut át kell adni (placing). Ha nincs 

szerződésben meghatározva, az eladó határozza meg.  (KER) 

pool (ANG) Vállalkozások társulása valamilyen közös feladat együttes ellátására. (KER) 

portfólió Befektetési tárca, vagyonkompozíció: 1. Az értékpapírpiacon: azon különféle 

befektetések összessége, vagy azok meghatározott része, amelyeket egy befektető egy 

adott időpontban birtokol. 2. Általában: egy cég vagy személy eszközeinek, javainak 

összessége, vagy annak valamely csoportja. (KER, PÜ) 

ports (ANG) Lásd kikötők (KER) 

postahitel Az okmányos meghitelezés során alkalmazott technikai jellegű hitel, amikor az 

eladó bankja a vevő bankjától kapott utasítás szerint nem követeli meg a vevőtől a 

fizetéshez szükséges teljes összeg előzetes biztosítását, letétbe helyezését. Ilyen hitelt 

általában a „back-to-back” ügyletek esetében, az akkreditívvel (L/C-vel) fedezett 

közvetítő kereskedő javára nyitnak. (KER, PÜ) 

PPP, purchasing power parity (ANG) Lásd vásárlóerő-paritás (PÜ) 

PPP, plant protection product (ANG) Azon vegyszerek, amelyek a mezőgazdasági 

termékek előállításában akár a termékmennyiség növekedését, akár a növényi és/vagy 

állati kártevők által okozott fertőzéseket megelőzik vagy kártételi hatásukat csökkentik. 

A vegyszerek emberre és állatra is veszélyesek, ezért módszeresen és megfelelő 

stratégiák alkalmazásával kell minimalizálni felhasználásukat, és a termék csak a 

vegyszerek lebomlása után bocsátható étkezési célra, forgalomba. (EU, KER) 

PPP, public private partnership (ANG) Azon szerződéses megoldások gyűjtőneve, 

amelyek a közszféra és a magánbefektetők által közösen végrehajtott projekteket, 

fejlesztéseket szabályozzák. Leggyakrabban az infrastrukturális fejlesztések, és közösségi 

célt szolgáló létesítmények (így színházak, kultúrközpontok, börtönök, kormányzati 

központok stb.) megvalósítása érdekében alkalmazzák. A PPP legfontosabb elve, hogy a 

fejlesztés egyes kockázattípusait lehetőleg az a fél viselje, aki ezen kockázatok kezelésére 

képes (így a közvetlen piaci kockázatot és a fenntartás költségkockázatait a 

magánpartnerek, a hosszú távú kockázatokat a közszféra). (EU, JOG, VÁLL. ADM.) 

preambulum Elöljáró beszéd, előszó. Valamely jogszabály vagy szerződés bevezetője 

vagy első mondatai, amely általánosságban határozza meg és írja le annak célját, 

célkitűzéseit és gyakran megjelöli a létrejöttét irányító alapelveket, elérendő célokat vagy 

értékeket. Bár nem tekinthető jogilag kötelező érvényűnek, a kontinentális 

joggyakorlatban az angolszász jogi hagyományokkal ellentétben, a bíróságokon a 

törvényekkel kapcsolatos ügyekben hozott döntéseknél hivatkozni lehet a preambulumra 

mint olyan jogforrásra, amely jelzi a törvényhozó szándékát és azt, hogy mit kívánt elérni 

a jogszabállyal. Az Európai Bíróság gyakran használta fel a szerződések preambulumait 

ebben az értelemben olyan bírósági ítéletek megindoklásánál, amelyek az angolszász 

jogtudomány értelmezésének középpontjában álló szerződés szó szerinti szövegének 

értelmezése tekintetében túllépték az európai uniós jog és kompetencia határait. (JOG) 
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prekvalifikáció Előminősítés. A tendert, versenytárgyalást előkészítő folyamat, amelynek 

során a kiíró kiválasztja azokat a cégeket, amelyek megfelelnek a versenykiírás minőségi 

kritériumainak. Az így kialakított rövid listán szereplők alkotják a versenytárgyalás 

résztvevőit. (KER) 

premises (ANG) Lásd helyek, Incoterms 2000 klauzulák (KER) 

prémium 1. Egy adott eszköznek a kockázatmentes eszköz hozamához viszonyított 

többlethozama, amit a befektetők az adott eszköz különböző (politikai, partner, likviditási 

stb.) kockázatai miatti ellentételezésként várnak el. Az elvárt (ex ante) és a ténylegesen 

realizált (ex post) hozam eltérhet egymástól. Ez esetben a többlet jövedelem a prémium. 

2. A hajóbérleti szerződés útvonalbérlet formájánál a szerződésben a hajótulajdonos 

meghatározza a berakásra és kirakásra felhasználható időt (beállási idő). Ha a rakodáshoz 

ennél rövidebb idő szükséges, a bérlő prémiumot kap. (KER) 

Lásd még: dispatch money 

present value (ANG) Lásd PV  (KER) 

prevízió Előzetes értesítés, amely jelzi, hogy bizonyos hitelösszeg lehívása esedékes. 

(KER, PÜ) 

prime rate (ANG) A kereskedelmi bankok legjobb, ún. elsőosztályú ügyfeleiknek nyújtott 

hiteleinek kamata. Az USA-ban referenciakamatként is szolgál. (PÜ) 

pro forma számla A kereskedelmi ajánlat egyik fajtája, amely részletesebb a 

szokványosnál, mert a szerződés több feltételét is tartalmazza. Ilyen számlában szokták a 

kötelező ajánlatokat rögzíteni. A vevő a szerződés megkötésétől függetlenül is kérhet pro 

forma számlát, amely számára a beviteli engedély megszerzéséhez szükséges lehet. (KER) 

prolongáció Hitelművelet hosszabbítása lejáratkor, a hitelező és adós egyetértésével. (KER, 

PÜ) 

prompt inkasszó Azonnali beszedési megbízás. (PÜ) 

Lásd még: beszedési megbízás 

prompt ügylet Olyan (tőzsdei) ügylet, ahol az ügyletkötés és a teljesítés időpontja 

egybeesik. (KER, PÜ) 

prudenciális szabályok A felelős bankvezetés szabályainak összessége, amelyek célja a 

betéteket gyűjtő és kezelő intézmények fizetőképességének mindenkori megőrzése. A 

prudenciális szabályok legfontosabb elemeit, így a bankmérlegek fő arányaira vonatkozó 

előírásokat – a tőkemegfelelés, lejárati megfelelés, tartalékképzés stb. szabályait – a 

pénzintézeti törvények rögzítik, és betartásukra a nemzeti vagy állami bankfelügyeletek 

(számos országban ez azonos a jegybankkal) ügyelnek. (PÜ) 

Lásd még: jegybanki eszköztár 

puhavaluta A nemzetközi fizetési forgalomban szűkebb körben felhasználható külföldi 

pénz, fogalmilag az úgynevezett keményvaluta ellentéte. Pénzpiaci átváltási árfolyama 

jellegzetesen a kibocsátó állam által meghatározott hivatalos árfolyam alatt van. (KER, 

PÜ) 

put opció Eladó oldali opció. Feljogosítja a tulajdonost, hogy eladja a javat (értékpapírt 

vagy mást) a megállapodott áron egy meghatározott időn belül. Az opció elfogadójának 

vételi kötelezettsége van. (KER) 

Lásd még: határidős ügyletek 
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put/call ratio (ANG) Határidős eladási és vételi ügyletek számának és értékének aránya a 

piacon. Ez a piac hangulatának jelzőszáma. (KER, PÜ) 

PV, present value (ANG) Jelenérték. Egy jövőbeni bevétel jelenlegi értéke, a kamat- és 

inflációs várakozásokkal diszkontálva. (KER, PÜ) 

Lásd még: jelenérték, nettó jelenérték 
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R 
rabatt Különböző címen nyújtott árengedmény. Ismertebb formái: mennyiségi rabatt, 

bevezetési rabatt, hűségrabatt, funkciórabatt, csendes rabatt. (KER) 

rakjegy Az áru berakását igazoló fuvarozói okmány. Legismertebb formái a folyami 

rakjegy és a hajóraklevél. Mindkettő megtestesíti az árut, értékpapír. (KER) 

rakodó dereglye Lásd könnyítő hajó (KER) 

rakományegység Logisztikai és statisztikai fogalom (angolul: loading unit). A 

fuvareszköz és az áru karakterei szerint meghatározott mennyiség. Standardizálása az 

intermodális szállítások hatékonysága fokozásának feltétele, ennek előmozdítására az 

EU-Tanács és Parlament 2003-ban direktívát bocsátott ki. (EU, KER, VÁLL. ADM.) 

ratifikálás 1. Becikkelyezés: nemzetközi szerződéseknél gyakorolt eljárás, amely 

véglegesíti és a hazai jogrend részévé teszi az adott szerződést. 2. A csatlakozási 

szerződés ratifikálása: a megszövegezést és aláírást követően a szerződéseket a 

tagállamoknak saját alkotmányuk előírásainak megfelelően ratifikálniuk kell. Az EU-ba 

való belépés jogi folyamatának lezáró aktusa a ratifikálásra vonatkozó levél elküldése. 

Miután valamennyi tagállam letétbe helyezte saját ratifikálási okmányát, egy állam csak 

az összes tagállam egyhangú határozatával léphet ki az Unióból. (EU, JOG) 

rating (ANG) Hitelképességi besorolás. Országok, bankok, pénz-, és tőkepiacok bonitás 

szerinti besorolása egy osztályozó rendszerbe, amely besorolást semleges minősítő 

ügynökségek, nemzetközileg elismert gazdasági folyóiratok szerkesztőségei, (pl. 

International Investor, Euromoney) végeznek el, esetenként a kibocsátó igénylésére. A 

legismertebb minősítő intézmények: Standard& Poor’s Corporation (New York); 

Moody’s Investors Service (New York); Keefe, Bruyette&Wood’s Inc., International 

Banking Credit Analysis Ltd. (London). (KER, PÜ) 

Lásd még: Moody’s Investor Service,  Standard&Poor’s corporation NewYork 

reálárfolyam Az árfolyam, valamint a belföldi és a külföldi árszint arányának hányadosa. 

A gazdasági versenyképesség mutatója, amely a külföldi javak hazai javakban kifejezett 

értékét adja meg. A reálárfolyam felértékelődése a monetáris kondíciók szigorodását, a 

versenyképesség romlását, az aggregált kereslet és az infláció csökkenését vonja maga 

után, míg a leértékelődés a monetáris kondíciók lazítását jelenti, általában 

versenyképesség-javító, de árszínvonal-emelő hatású. A monetáris politika csak rövid 

távon képes hatni a reálárfolyam alakulására. (PÜ) 

reálkamat A nominális kamatoknak az inflációs várakozást meghaladó része. A reálkamat 

nagysága hatással van a fogyasztási, megtakarítási és beruházási döntésekre, és ezeken 

keresztül az aggregált keresletre és az inflációra. A monetáris politika többek között a 

reálkamat szintjének meghatározásán keresztül képes hatni célkitűzései alakulására. (PÜ) 
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Lásd még: jegybanki eszköztár, közbülső cél 

reálváltozók Az árak változásától megtisztított, volumenhatást tükröző változók. (KER, PÜ) 

recesszió A gazdasági konjunktúra (GDP, termelés, fogyasztás) visszaesése vagy 

növekedésének jelentős, tartós csökkenése. (PÜ) 

red clause L/C (ANG) ‘Piros tintás záradékos hitellevél’. Az akkreditívhez kapcsolódó 

hitelnyújtás az eladó részére. A nyitó bank piros tintával írt záradékban nyilatkozik arról, 

hogy az elfogadó bank előleget fizethet az akkreditív kedvezményezettjének. (KER) 

Lásd még: L/C 

reexport Amikor az árut az eredeti vevő nem hazai felhasználás céljaira importálja, hanem 

újabb eladásra. Két fajtája van: közvetett reexport, amikor az eredeti vevő az árut 

beszállíttatja saját országába, ahol szükség esetén átcsomagolja, vagy egyéb, az áru 

lényeges tulajdonságait nem érintő változtatást eszközöl. Közvetlen reexport esetén az 

eredeti vevő az árut abból az országból, ahol vásárolta, közvetlenül irányítja át az eladási 

országba. (KER) 

Lásd még: közvetlen reexport ügylet 

refakcia Díjszabási kedvezmény a különböző fuvarozási módoknál. Ezt a kedvezményt 

nyújtják a fuvaroztatók részére nagy tömegű áru rendszeres szállítása esetén. A refakcia 

lehet eleve kedvezőbb díjszabás megállapítása vagy lehet utólagos fuvardíj-visszatérítés 

(általában az év végén). (KER) 

refinanszírozás Ha egy finanszírozó az általa folyósított hitel miatt kieső források 

pótlására egy másik finanszírozótól hitelt vesz igénybe. A váltó viszontleszámítolása a 

refinanszírozás egyik esete. (PÜ) 

regálé (Latinul: regalia, franciául: seignorage.) Felségjog (monopólium) alapján az államot 

vagy annak egy szervét megillető bevételek. Bár a modern adórendszerekben és az állami 

monopóliumból származó, illetve adójellegű bevételek megkülönböztetése bizonytalan, 

ilyennek tekintik a „föld méhének gyümölcsével” kapcsolatos állami jogokból származó 

bányászati díjakat vagy a jegybank pénzkibocsátásból származó nyereségét. Miután nem 

csak a modern államok, de már az antik birodalmak is bérbe adták regáliáikat (pl. a só, 

vagy nemesfémek bányászatának jogát), a megkülönböztetés korábban sem volt 

egyértelmű. (JOG, PÜ) 

rektapapír Olyan értékpapírt jelent, amely adott névre szól és csak engedély 

függvényében, annak hatályba lépésével ruházható át. (KER, PÜ) 

rembours akkreditív (FR) ’Akcept meghitelezés’, az okmányos meghitelezés egyik 

fajtája, amikor a hitelezés kerül előtérbe. A vevő nem teszi le előre az áru ellenértékét, 

vagyis a nyitó bank hitelez a vevőnek, de az eladó is hitelben értékesíti áruját, mert a 

megfelelő okmányok prezentálásakor nem készpénzt kap, hanem a vevőre intézvényezett 

váltót, amelyet az eladó rögtön le is számítoltathat. Az ügyletben a fedezetet szolgálhatja 

a saját rendeletre szóló idegen váltó, de kiegészítheti zálogtartói nyilatkozat is, amelyben 

a vevő igazolja, hogy mindaddig, amíg a banknak nem fizette meg az áru ellenértékét, 

nem lesz az áru tulajdonosa, tehát a bank az áru feletti rendelkezési jogot fenntartja. (KER, 

PÜ) 

Lásd még: idegen váltó, zálogjog, zálogtartói nyilatkozat 

remonetizálási koncepció Konzervatív elképzelés, amely szerint az egykori 

aranypénzrendszer (vagy egyik változata az aranydeviza-rendszer) visszaállítható. Ezen 
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elméletek a dollárárfolyam változásaival szoros összefüggésben kerültek napirendre. 

Reagan tanácsadó bizottsága a XX. század nyolcvanas éveinek elején ismét napirendre 

tűzte a dollár részleges aranyra való beválthatóságát. Ez a javaslat az amerikai infláció 

visszafogását lett volna hivatott elősegíteni. A remonetizálási elméletet elvetették. (PÜ) 

rendeltetési kikötő (Angolul: port of destination.) Tengerentúli eladásoknál az érkezési 

kikötő. Mint földrajzi pontnak fontos szerepe van az Incoterms-paritásokban. (KER) 

Lásd még: Incoterms 2000 klauzulák 

repó A repurchase agreement kifejezés rövidítése, visszavásárlási megállapodás. A 

repóügylet két, egyidejűleg kötött tranzakció. Az ügylet egyik (prompt)lába egy 

értékpapír (általában állampapír) eladása vagy vétele, második (határidős) lába a 

tranzakció fordítottja, meghatározott időn belül. Az ügyletet felfoghatjuk egy 

értékpapírkölcsön és egy ellentétes irányú pénzkölcsön eredőjeként. A repót a jegybank is 

alkalmazza a gazdaságban lévő pénzmennyiség szabályozására, hiszen ha állampapírt ad 

el a bankoknak, akkor likviditást szűkít, míg ha állampapírt vásárol, akkor likviditást 

bővít. A kereskedelmi bankoknál likviditás-kezelési és mérleg-megfeleltetési eszköz. 

(PÜ) 

Lásd még: passzív repó, aktív repó 

restriktív monetáris politika Az aggregált kereslet csökkenését (a pénzmennyiség 

lassabb növekedését, magasabb reálkamatokat vagy felértékeltebb árfolyamot) 

eredményező monetáris politika. (PÜ) 

részkár A károsult másoktól nem kap hozzájárulást. Szemben a közös hajókárral, egyéni 

kárát a biztosító rendezi (mennyiségi hiány, minőségromlás stb.). (KER) 

részleges kár Lásd részkár (KER) 

részletezés Az áru megnevezését, a csomagolási egységek számát és tartalmát (méret, szín 

stb.), a bruttó és nettó súlyokat tartalmazza. (KER) 

részösszeg Részfolyósítás, vagy résztörlesztés. (PÜ) 

Lásd még: tranche, IMF 

részvény A részvény részvénytársaságban fennálló tagsági jogokat és kötelezettségeket, 

azaz tulajdonjogot megtestesítő értékpapír. Bemutatóra vagy névre szóló lehet, és 

nyomdai úton vagy ún. dematerizált értékpapírként (azaz értékpapírszámla útján történő 

kibocsátás és nyilvántartás útján) lehet előállítani. A zártkörűen működő részvénytársaság 

(zrt.) részvényei csak névre szóló részvények lehetnek. A nyilvánosan működő rt. (nyrt.) 

névre szóló és bemutatóra szóló részvényt is kibocsáthat. A névre szóló részvény – az 

alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – szabadon átruházható, a zártkörűen működő 

rt. alapító okirata azonban a részvény átruházását korlátozhatja, illetve a társaság 

beleegyezéséhez kötheti, és előírhatja a többi részvényes elővásárlási jogát. (JOG, KER, 

PÜ) 

Lásd még: nyrt., részvény fajtái, részvény értéke, részvény hozadéka, részvénytársaság, 

zrt. 

részvény értéke 1. Névérték: a társaság alapszabályában meghatározott azon érték, 

amelynek befizetésére a részvényt jegyző személy kötelezettséget vállalt. 2. Kibocsátási 

érték: alacsonyabb lehet, mint a névérték, amennyiben a társaság alapszabálya az 

alaptőke szakaszos befizetését írja elő. 3. Piaci érték: a nyilvános forgalomban lévő 
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részvény jegyzett, illetve a nyilvános forgalomban nem lévő részvény elemzésen vagy 

ajánlaton alapuló értéke. (JOG, KER, PÜ) 

részvény fajtái Részvényfajták: törzsrészvény, elsőbbségi részvény, dolgozói részvény és 

kamatozó részvény. Az elsőbbségi részvény – amelyek névértékének együttes összege 

nem haladhatja meg az rt. alaptőkéjének felét – a részvényesnek osztalékelsőbbséget, a 

részvénytársaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a felosztásra kerülő 

vagyonból történő kielégítési elsőbbséget, a szavazati joggal összefüggő elsőbbséget, 

vagy – a zártkörűen működő részvénytársaság részvényeire – elővásárlási elsőbbséget 

biztosít. Dolgozói részvény – az alaptőke 15%-os mértékéig – az rt-nél foglalkoztatott 

munkavállalók számára bocsátható ki, és csak a részvénytársaság munkavállalóira, illetve 

azokra ruházható át, akiknek munkaviszonya nyugdíjazás miatt szűnt meg. Kamatozó 

részvény az alaptőke tíz százalékát meg nem haladó mértékben bocsátható ki, és 

tulajdonosát az adózott eredményből kamatra jogosítja fel. Az elsőbbségi, dolgozói és 

kamatozó részvény csak névre szóló lehet. (KER, PÜ) 

Lásd még: részvénytársaság, részvény, zrt. 

részvény hozadéka A társaság adózott eredménye és/vagy nyereségtartaléka terhére, az 

igazgatóság javaslata alapján, a közgyűlés által jóváhagyott, a részvényeseknek 

kifizetendő összeg, osztalék. (KER, PÜ) 

Lásd még: osztalék 

részvénytársaság, rt. Olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és 

névértékű részvényből álló alaptőkével alakult. Tagjai a részvényesek, akik részvényeik 

arányában rendelkeznek szavazati joggal a közgyűlésen, amely a részvénytársaság 

legfelsőbb szerve. Ez választja meg másik két szervét, az igazgatóságot és a felügyelő 

bizottságot. Magyar és analóg jogokban lásd zártkörű (zrt.) és nyilvános (nyrt.) 

részvénytársaság. (KER, PÜ) 

Lásd még: nyrt., részvény, részvény fajtái, zrt. 

részvénytőke A részvénytársaság jegyzett és befizetett, a részvények névértékén számított 

tőkéje. (JOG, PÜ) 

revolving credit (ANG) Lásd rulírozó hitel (KER, PÜ) 

revolving L/C, revolving letter of credit (ANG) Feltöltődő hitellevél, akkreditív. Olyan 

hitellevél, amely rendszeres részszállításokat finanszíroz oly módon, hogy minden 

részszállítás előtt az esedékes összegre vonatkozó fedezet rendelkezésre áll, ugyanazon 

hitellevél keretében. Nagy értékű, folyamatos részszállításokkal megvalósuló 

ügyletekben használatos. A nyitó bank az eladónak a teljes szerződéses értékre állítja ki, 

azonban csak a részszállítás összegéig tölti fel, ily módon csökkentve (arányosítva) az 

L/C nyitás költségeit. (KER, PÜ) 

Lásd még: L/C, okmányos meghitelezés  

RICO, Carriage of Containers by Rail (ANG) Konténerek vasúti fuvarozására vonatkozó 

szabályok. (KER) 

Lásd még: CIM, COTIF 

RID, Carriage of Dangerous Goods (ANG) Veszélyes áruk vasúti fuvarozására vonatkozó 

szabályok. (KER) 

Lásd még: CIM, COTIF 
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RIEX, International Carriage of Express Parcels by Rail (ANG) Expresszáruk vasúti 

fuvarozására vonatkozó szabályok. (KER) 

Lásd még: CIM, COTIF 

RIP, Wagons by Rail (ANG) Magántulajdonú kocsik vasúti forgalomban való használatára 

vonatkozó szabályok. (KER) 

Lásd még: CIM, COTIF 

RIV (ANG) A vasúti teherszállításra vonatkozó szabályok. (KER) 

Lásd még: CIM, COTIF 

ROA, Return on Assets (ANG) A cég nettó nyereségének százalékos aránya a cég teljes 

eszközállományához viszonyítva. A ROA azt fejezi ki, hogy a cég vezetősége milyen jól 

hasznosítja a cég rendelkezésére álló eszközöket a nyereség generálása érdekében. (KER, 

PÜ) 

ROCE, Return on Capital Employed (ANG) A lekötött saját tőke (törzstőke + 

tőketartalékok) és az egyéb hosszú lejáratú források (hosszú lejáratú felvett hitelek, 

kibocsátott kötvények) összegére vetített hozadék. (KER, PÜ) 

ROE, Return on Equity (ANG) A befektetett saját tőke értékére vetített hozadék. (KER) 

ROI, Return on Investment (ANG) A befektetés hozadéka. ROIC, Return of Invested 

Capital (angolul ritkábban használt azonos tartalmú fogalom): a befektetett tőke 

hozadéka. (KER, PÜ) 

roll on roll off, RO-RO (ANG) A közúti fuvareszközök befogadására alkalmas 

szállítóeszközök (hajók és vasúti kocsik) rendszere. A fuvareszközök saját kerekeiken 

gördülnek fel, majd az érkezési kikötőben, illetve pályaudvaron le a szállítóeszközről. A 

konténerkikötők és pályaudvarok rendszerének kialakításával a RO-RO jelentősége 

csökken. (KER) 

roll over hitelek (ANG) 1. Változó kamatozású, a LIBOR-hoz, vagy más bankközi 

kamathoz, Amerikában a prime rate-hez (az első osztályú adósok kamatszintjéhez) kötött, 

rövid- és középlejáratú hitelek, amelyek kamatát és hosszabbítási feltételeit a nemzetközi 

pénzpiaci kamatok és a felvevő hitelképessége változásától teszik függővé, és 

időszakosan hosszabbítják. 2. Lejáratkor meghosszabbított hitel. (KER, PÜ) 

rögzített árfolyamok Hatósági (jegybanki) előíráson alapuló, szabályozott árfolyam, a 

közvetlen piaci beavatkozás eszköze. Bár a 29–31-es nagy világgazdasági válságot, 

illetve a II. világháborút követő stabilizáció során nem csak tervgazdaságokban 

alkalmazták, a jelenlegi nemzetközi monetáris gyakorlatban periferikussá vált. Az 

árfolyam-szabályozás bevett eszközei egyrészt a nyíltpiaci intervenció (amelynek során a 

jegybank, amennyiben az árfolyam, bármely irányban, eléri a monetáris politikában 

meghatározott beavatkozási határértékeket, intervenciós eladásokat, illetve vásárlásokat 

hajt végre), másrészt a valuta iránti kereslet és kínálat mérsékelt befolyásolása a 

jegybanki alapkamatok módosításával. A korszerű monetáris politika – miután az 

árfolyam-manipulációs eszközökkel történő export-, illetve importösztönzés hatását a 

piac gyorsan „szerilizálja” – az árfolyamok befolyásolását nem tekinti a 

konjunktúrapolitika eszközének, az intervenció kizárólagos célja a spekulációból, 

pánikreakciókból származó, túlzott piaci reakciók csillapítása. (PÜ) 

rövid, ill. hosszútáv 1. A közhasználatban a rövid táv az 1 évnél rövidebb, középtáv 1–4, 

1–5 éves, a hosszú táv a 4, illetve 5 évnél hosszabb futamidőt jelenti. A 
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megkülönböztetésnek megfelelő futamidő általában az egyes országok számviteli 

törvényeiben foglalt eltérő meghatározásokat és ebből adódó számviteli eltéréseket 

követi. 2. Közgazdasági értelemben a rövid táv olyan időintervallumot jelöl, amelyen 

belül a keresleti hatásokra a gazdaság kínálati oldala csak részlegesen (raktárkészletek 

felszámolásával, adott kapacitások teljesítményének bővítésével vagy szűkítésével) képes 

válaszolni, szemben a hoszzú távval, amely alatt a még leíratlan vagy csak hosszabb idő 

alatt pótolható termelési tényezők is módosíthatóak. (KER, PÜ) 

rövid pozíció „Short pozíció”, amelyben az árfolyamcsökkenésre történik spekuláció, és a 

későbbi időpontban az olcsóbb vásárlással jut jövedelemhez a befektető. Ezzel szemben a 

hosszú pozíció („long pozíció”) az árfolyamok növekedésére történő spekulálást jelenti. 

(KER, PÜ) 

Lásd még: határidős ügyletek 

RU/CIM, Régies Uniformes concernant le Contrat de transport International 

ferroviaiere de Marchendises (FR) A COTIF-szerződés „B” függeléke, a vasúti 

szállítási szerződések egységes feltételeiről. (KER) 

Lásd még: CIM, COTIF 

RU/CIV, Régies Uniformes concernant le Contrat de transport International 

ferroviaire des Voyageurs et les baggages (FR) A COTIF-szerződés „A” függeléke, az 

utasok és poggyászukra vonatkozó nemzetközi szállítási szerződések egységes 

feltételeiről. (KER) 

Lásd még: CIV, COTIF 

rulírozó hitel Meghatározott időszakon és kereten belül folyamatosan felvehető hitel. 

(KER, PÜ) 

Lásd még: overdraft 
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S 
SA, Societé Anonime (FR) Részvénytársaság francia megnevezése. (KER, PÜ) 

saját váltó A kötelezett által kiállított, feltétel nélküli, kötelező fizetési ígéretet 

megtestesítő, ipso iure (magából a törvényből fakadóan) forgatható értékpapír. (KER, PÜ) 

Lásd még: váltó 

Sarl, Societé avec responsabilité limité (FR) Francia jog szerinti korlátolt felelősségű 

társaság. Azonos rövidítést alkalmaz több, a Code Napoleon alapján felépült jogrend, így 

a portugál és a brazil. (JOG, KER, PÜ) 

Lásd még: kft. 

SDR, Special Drawing Rights (ANG) Különleges Lehívási Jogok. A Nemzetközi 

Valutaalap (IMF) által 1970. január 1-jén bevezetett nemzetközi hiteleszköz. Az SDR-t 

csak az IMF-tagországok jegybankjai közötti pénzügyi elszámolásokban lehetett 

felhasználni. A tagországoknak az SDR alapján igénybe vehető hitelforrása az IMF-nél 

jegyzett kvótájuk nagyságától függött, gyakorlatilag annak kétszeresét használhatták fel. 

(PÜ) 

Lásd még: IMF 

SDT, Shipper’s Declaration for the Transport of Dangerous Goods (ANG) Lásd 

szállítmányozói igazolás veszélyes áru fuvarozásáról (KER) 

semleges pénzpiaci művelet Olyan banktevékenység, amely során nem történik változás a 

bank állományában. A bank jellegzetesen, tanácsadói minőségben működik, amiért 

csekély jutalékban részesül. E műveleteket indifferens, vagy angolul: ’off balance sheet’, 

azaz mérlegen kívüli műveleteknek is szokták nevezni. (PÜ) 

share (ANG) Lásd részvény (KER, PÜ) 

share capital (ANG) Lásd részvénytőke (KER, PÜ) 

ship (ANG) Hajó. Incoterms 2000 meghatározásként tengeri szállítóeszköz. (KER) 

Lásd még: Incoterms, vessel 

shipper (ANG) 1. Saját hajókkal rendelkező, tengeri szállításra specializált kereskedő. Saját 

áruszállításon kívül bérfuvarozást is vállal. 2. Szállítmányozó, a B/L-ben az áru átadója. 

(KER) 

Lásd még: B/L 

short call (ANG) Vételi jog eladása. (KER) 

Lásd még: opció, opciós ügylet 

short put Eladási opció eladása. (KER, PÜ) 

Lásd még: opció, opciós ügylet 

sinking fund (ANG) Kötvénykibocsátás útján történő hitelfelvétel visszafizetésének módja. 

A kibocsátó szakaszos fizetést teljesít egy megbízottnak (trustee), aki ezt a forrást a 
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kötvények nyíltpiaci megvásárlására használja fel. Az ilyen törlesztés esetén a kibocsátó 

nem teljesít folyamatos tőkevisszafizetést, hanem egy harmadik cég vásárolja a 

kötvényeket a rögzített névérték  és a piaci ár közül az alacsonyabb értéken. A 

kötvénytípus csökkenti a kibocsátó árfolyamkockázatát, mivel amennyiben a kamatok a 

kibocsátást követően csökkennének, magasabb kamatozású kötvényeit gyakorlatilag 

alacsonyabb kamatozásúra cserélheti. (PÜ) 

site inspection (ANG) Fejlesztési terület, építkezés helyszíni bejárása. (KER) 

Lásd még: bejárás 

skontó Az árengedmények egyik fajtája: az eladó a fizetés teljesítésének határidejével 

arányos árengedmény, azaz skontó nyújtásával ösztönözi a vevőt a mielőbbi fizetésre. 

Alkalmazzák a készpénzfizetés ösztönzésére, de előfordulhat az okmányos inkasszónál 

is, ilyenkor 30, 60 vagy 90 napos terminushoz kapcsolják (ha a vevő ezen időpontokon 

belül fizet, engedményt kap). A skontó különböző mértékű nyújtása a hitelkockázat és a 

hitelnyújtással kapcsolatos kamatteher figyelembevételével történik (KER, PÜ) 

S/N, spotnext (ANG) A swapüzleteknek az a fajtája, amikor a kötésnap a „spot”, és a 

rákövetkező munkanap (banknap) nyitás utáni első órája a lejárat. (KER, PÜ) 

Lásd még: egynapos hitel 

sorban állás 1. A várakozás speciális esete, amelynél keresett termékből (pénzből) az kap 

hamarabb, aki előbb jelentette be igényét. 2. A pénzügyi szaknyelvben: ha egy vállalat 

nem tud fizetni mindazoknak, akiknek követelésük van vele szemben, azok „sorban 

állnak” a vállalat bankszámlája előtt. Tömeges előfordulása a fizetési fegyelem 

megbomlását jelenti. A fizetés mulasztása jellegzetes vállalati magatartás volt a 

tervutasításos rendszerben, de hasonló jelenség tapasztalható a túladóztatott, vállalkozói 

környezetben is. (KER, PÜ) 

sokk A gazdaságot érő váratlan, rendszerint hátrányos, külső behatás, amely kimozdítja a 

makrogazdasági változókat azok egyensúlyi pályáiról. (KER, PÜ) 

speciális pénzintézetek Különleges pénzügyi műveleteket végző intézmények, amelyek a 

hagyományos banktevékenységnél bonyolultabb, attól részben különböző műveleteket 

végeznek. Ilyenek pl. a biztosító társaságok, a lízingügyleteket finanszírozó 

pénzintézetek, brókercégek, a faktoring cégek, a nemzetközi pénzügyi intézmények, az 

ún. holdingtársaságok, valamint a tőzsdei elszámoló központok. Ezek a különleges 

pénzintézetek szoros összefüggésben működnek a különböző bankokkal és gyakran egy 

adott bankhálózat elemeit képezik. (PÜ) 

specifikáció Lásd részletezés (KER, PÜ) 

spediteur recipisse (FR) (Ejtsd: speditőr reszipissz.) Az árufeladás igazolására szolgál. 

Nem biztosítja birtokosa részére a küldemény feletti rendelkezési jogot (KER) 

speditőr Szállítmányozó (angolul: forwarding agent, spediteur), szállítmányozói 

tevékenységet iparszerűen folytató kereskedő, általában bizományos, aki a saját nevében, 

de a fuvaroztató számlájára, a fuvarozókkal végezteti a szállításokat. (KER) 

speditőr inkasszó Olyan okmányos beszedés, amikor a szállítmányozó címére és 

rendeletére feladott árut a szállítmányozó csak az ellenérték kifizetése után adhatja ki. 

(KER, PÜ) 

Lásd még: beszedési megbízás 
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spekuláció Valamely termékek és javak időben, vagy különböző földrajzi pontokon, vagy 

piacokon eltérő árára építő ügylet. Típusos helyei a központi piacok (áru- és 

értéktőzsdék). Az időeltérésre építő ügylet jellemző példái a termin-, vagy swapügylet, az 

árak térbeli eltérésére épít az arbitrage. A köznyelvben pejoratív tartalmakat hordozó és a 

tervgazdálkodásban tiltott „spekuláció”, a kereslet és kínálat feszültségei 

kiegyenlítésének, az ár- és árfolyameltérésekből származó kockázatok kezelésének és a 

piaci árverseny érvényesülésének meghatározó eszköze. (PÜ) 

spekulációs tőkemozgás Jellegzetesen akkor működik, amikor jelentős árfolyam- és/vagy 

kamatváltozások történnek vagy várhatóak. A tőkekereslet és -kínálat közötti 

feszültségek kiegyenlítődésének folyamata. (PÜ) 

spot (ANG) Azonnali vagy készpénzfizetési ügylet. (PÜ) 

spotár Azonnali vagy készpénzfizetési ügylet alkalmával felszámított ár. (KER, PÜ) 

spot price (ANG) Lásd spotár (KER) 

spotügylet Kasszaügylet vagy azonnali ügylet. Különleges devizapiaci ügylet, amely 

adásvételre vonatkozik. A devizát azonnal egy másik devizára cserélik, tehát azonnali az 

adott pillanatban érvényes devizaáron lebonyolított adásvételről van szó. A spotügylethez 

kapcsolódhat az ún. határidős (termin-) ügylet. (PÜ) 

spotnext (ANG) Olyan, a bankközi piacon kölcsönadott pénz, amelynek lejárata a 

kölcsönadás napjának utolsó munkaóráját követő nap első munkaórája végén esedékes. 

(PÜ) 

spread (ANG) 1. Két ár vagy kamat közötti különbség (pl. deviza vételi és eladási ára 

közötti különbség). 2. Egy meghatározott referencia kamatszintre számított, az adós 

bonitásából fakadó kockázat vállalását tükröző kamatfelár. 3. Konzorciális jutalék vagy 

járandóság, amelyet a bankkonzorciumnak fizetni illetve attól kapni kell. 4. (Option 

spread) egyidejű vásárlási és eladási ügyletek esetén alkalmazott stratégia, például 

különböző lejárati idejű, de egyébként azonos típusú papírok adásvételére épülő üzleti 

tevékenység. (PÜ) 

stagfláció A stagnálást és az infláció jeleit egyidőben megjelenítő konjunkturális szakasz. 

Kiváltó oka általában, ha a gazdasági növekedés lelassulásából származó bevételkiesésre 

az állami költségvetés nem a kiadások lefaragásával, hanem az adók emelésével reagál. 

(PÜ) 

stale B/L (ANG) Késve bemutatott, az okmányos meghitelezés szabályai szerint 

érvénytelen hajóraklevél. ’Stale’ okmányok benyújtása esetén a bank nem köteles fizetni, 

a szállítás nyitottá válik. (KER) 

Lásd még: hajóraklevél, késve bemutatott hajóraklevél 

stand-by hitel (ANG) Készenléti hitel, megállapodás a bankok, beleértve jegybankok és 

nemzetközi bankok, pl. a Nemzetközi Valutaalap vagy a BIS és valamely tagország 

jegybankja között, amely az utóbbit feljogosítja arra, hogy meghatározott időre és 

összegben hitelkeretből hívjon le. Általában 3–5 évre nyújtják. (PÜ) 

Standard&Poor’s corporation NewYork Hitelképesség (bonitás) minősítő cég. A cég a 

rövid és hosszú távú hitelképességi besorolást különböző betűkombinációs 

szimbólumokkal jelzi, és évente bocsátja ki. A hosszú távú besorolások és feloldásuk az 

alábbi: AAA: a legmagasabb minősítésű befektetési értékpapír, amelynek kibocsátója 

mind kamat, mind tőkeszolgáltatás szempontjából rendkívül jó. Valószínűtlen, hogy 
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ezeket a képességeket, valamely józan előreláthatósággal bekövetkező esemény 

hátrányosan befolyásolja. AA: jó minőségű befektetési értékpapír. A kibocsátó 

képességét a kamat és tőkeszolgáltatás tekintetében igen jónak ítélik meg, de valamelyest 

gyengébben mint az AAA minősítésű papírok esetében, vagy az értékpapír futamideje 

alatt bekövetkező események nagyobb befolyással lehetnek rá. A jó minőségű befektetési 

papírnál, a kibocsátó képességét a kamat és tőkeszolgáltatás szempontjából erősnek 

tekintik, de a gazdasági adatok és a környezeti feltételek negatív alakulásai ezt a 

képességet inkább befolyásolhatják mint a magasabb minősítésű papírok esetében. BBB: 

megnyugtató minőségű befektetési papírok, ennek megfelelő a kibocsátó minősítése a 

tőke és kamatszolgáltatás tekintetében, de a kedvezőtlen viszonyok és kerületi feltételek 

változásának hatása nagyobb mint a magasabb minősítésű papírok esetében. B: erősen 

spekulációs papírok. A papírok gyengén vannak védve a kibocsátó esedékességkori 

fizetőképessége tekintetében. CCC: a futamidő alatt bizonyos események a kibocsátó 

fizetésképtelenségéhez vezethetnek. CC: minimálisan védett papírok, a szolgáltatás 

megszakítása valószínű. C: a kamat és tőkeszolgáltatás le van állítva, vagy közvetlenül a 

leállítás előtt áll. D: a papírokra történő fizetéseket beszüntették. A papírok szélsőségesen 

spekulatívok. A papírok értékelhetősége csak a kibocsátó likvidációjának vagy 

szanálásának esetén kialakuló értékviszonyok alapján lehetséges. Az AA és a B 

besorolásnál köztes fokozat is képezhető +/- jel hozzáadásával. A rövid lejáratú papírok 

minősítése A-1, A-2, A-3 a +/- kiegészítővel ellátva. A legmagasabb minősítés A-1+. 

(KER, PÜ) 

sterilizáció Mindazon jegybanki műveletek, amelyek célja a devizapiaci intervenció 

belföldi pénzkínálatra gyakorolt hatásának ellensúlyozása, például a jegybanki betét vagy 

kötvény állományának a devizapiaci intervencióval megegyező mértékű növelésével. 

(PÜ) 

sterilizált intervenció Összehangolt jegybanki műveletsor, amelynek során az árfolyamcél 

fenntartása érdekében a jegybank interveniál a devizapiacon, és ezzel egyidőben az 

intervenciók likviditási hatását nyíltpiaci vagy más műveleteivel ellensúlyozza. (PÜ) 

sterling övezet A második világháborút megelőzően és követően működött és a brit 

nemzetközösség (Commonwealth) tagállamainak sterlingszámláira vonatkozott. Ezek az 

országok devizatartalékaikat Londonban tartották. Ennek megfelelően London volt az 

érintett országok pénzügyi és devizahatósága. (PÜ) 

strukturális adósok, strukturális hitelezők A nyolcvanas évek során kialakult fogalom a 

tartós adósi (hitelezői) pozícióban levő országok számára. Ezen országok tartósan passzív 

(aktív) nemzetközi fizetési mérleggel rendelkeznek (PÜ) 

subcontractor (ANG) Lásd alvállalkozó (KER, VÁLL. ADM.) 

súlyjegyzék Ha az árut súly alapján számlázzák, a súlyt az előírt időpontban és helyen kell 

hivatalosan megállapítani. Ez súlyjegyzék (mérlegjegy) kiállításával történik. (KER) 

swapdifferencia A határidős és a napi árfolyamnak egymástól való eltérése. (PÜ) 

swapügylet A valutaárfolyamok változását kihasználó devizaügylet, amelynél az azonnali 

(spot) és határidős (termin-) ügylet összekapcsolásáról van szó. Bizonyos devizaösszeg 

készpénzért történő eladását és annak határidőre történő visszavásárlását jelenti. 

Természetesen ez lehet ellentétes jellegű is, amikor meghatározott devizaösszeget 

készpénzért vásárolnak meg és azt határidőre értékesítik. Létrehozását az indokolja, ha 
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meghatározott valutára csak ideiglenesen van szükség, illetve a jelentkező felesleget 

átmenetileg kívánják lekötni. A devizakereskedelemben azt az ügylettípust jelenti, 

amikor egy készpénzügyletet és egy határidős ügyletet összekapcsolnak. Az eladás napi 

árfolyamon történik, de a majdani visszavásárlás már határidős árfolyamon. Általában 

akkor alkalmazzák, ha a devizakereskedőnek csak rövid időre van szüksége az adott 

külföldi pénzre és nem szándékozik végérvényesen ahhoz a pénzhez jutni. A swapüzletek 

a határidős és opciós üzletek mellett a kockázatkezelés alapvető eszközei. (PÜ) 

SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (ANG) 

Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság. Nemzetközi pénzügyi 

információs rendszer, amely elektronikus bankinformációk hálózatával működik. 

Eredetileg 15 állam 239 bankja hozta létre 1973-ban. Mára minden Magyarországon 

működő bank tagja a SWIFT-nek. A nemzetközi rendszer előnye, hogy biztonságosabb 

lesz a külföldi pénzügyi műveletek lebonyolítása, meggyorsulnak a kapcsolatok, és a 

rendszerben részt vevő bankok azonnal és közvetlen utasításokat adhatnak egymásnak. 

Mindeközben számlaforgalmukat is naprakészen követhetik. E társaság nem 

nyereségorientált, jövedelme a tagbankok által fizetett tagdíjból és az egyes műveletek 

után fizetett egységdíjakból tevődik össze (PÜ) 

switch-ügylet (ANG) A különböző piacokon a valutaárfolyamok változásait kihasználó 

kereskedelmi ügyletként végrehajtott devizaügylet, amely – jellemzően a kötött 

devizagazdálkodás körülményei között – a kötött- és szabadon átváltható devizák, illetve 

valuták közötti árfolyam-különbözetet használta ki, tényleges vagy színlelt áruüzlet 

(reexport) útján. A kötések kereskedelmi formátuma miatt az ügylet haszna nem 

árfolyamkülönbségként, hanem a különböző devizanemekben történő vásárlás, illetve 

eladás árnyereségeként jelent meg. Az ügylet tiszta formájában mindig körüzlet: a 

kereskedő mindig egy árunak szabad devizáért történő eladásából indul ki egy kötött 

devizájú relációban történő eladásra, majd a kötött relációban történő vásárlással és a 

szabadpiacon történő értékesítéssel jut vissza a kiinduló szabad devizához. A 

switchügylet lehetett csak bemeneteli vagy csak kijöveteli ügylet, amelyeket 

felhasználtak a bilaterális klíringelszámolás során létrejövő egyensúlyzavarok 

kiküszöbölésére is. (KER, PÜ) 
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Sz 
szabadkereskedelmi terület Olyan terület, amelynek országain belül a kereskedelem 

liberalizált, de a kívülállókkal szemben minden tag külön nemzeti vám- és 

kereskedelempolitikát folytat. Nem tekinthető teljes integrációnak. (JOG, KER, PÜ) 

Lásd még: Free Trade Area 

szabad kikötő Tengeri vagy folyami kikötők területének az a része, amely ki van véve az 

adott ország vámterületéből, vámkülföldnek számít. A szabadkikötő területén működő 

üzemek részére az áru vámfizetés nélkül érkezik, csak akkor kell a vámot megfizetni, ha 

a feldolgozott áru átlépi a vámhatárt. (KER) 

szállítmánybiztosítás Kockázatmegosztási termékek a fuvarozási tevékenység során 

bekövetkező, de előre pontosan nem látható káresemények miatti anyagi veszteség 

megtérítésére. (KER, PÜ) 

szállítmányozói átvételi igazolás (Angolul: forwarding agent’s certificate of receipt, 

FCR.) FIATA-okmány, az áru szállítmányozó által történt átvételét igazolja. Tartalmazza 

a harmadik személy megnevezését, akinek a rendeletére az árut továbbítja, illetve akinek 

a rendeletére tartja. Nem értékpapír. Egy eredeti és három másolati példányban állítják ki. 

A szállítmányozó csak az eredeti példány visszaszolgáltatása után fogadhat el módosítást 

a megbízótól. (KER, PÜ) 

Lásd még: FIATA, FCR 

szállítmányozói igazolás a fuvarozásra átvételről (Angolul: forwarding agent’s 

certificate of transport, FCT.) A speditőr által kiállított FIATA-okmány. Tartalma az 

árunak, a megfelelően forgatott okmányok ellenében, az okmányokban megnevezett 

szállítmányozón keresztül történő kiszolgáltatásának kötelezettsége. (KER, PÜ) 

Lásd még: FIATA, FCT 

szállítmányozói igazolás veszélyes áru fuvarozásáról (Angolul: shipper’s declaration for 

the transport of dangerous goods, SDT.) A veszélyes áruk fuvarozásának 

megkönnyítésére szolgáló okmány az egyértelmű adatszolgáltatás biztosítására. (KER) 

Lásd még: SDT 

Szállítmányozók Nemzetközi Szövetsége,  Fédération Internationale des Associations 

des Transitaires et Assimilés, FIATA (ANG) Mintegy 100 ország 1200 

szállítmányozóját tömörítő szervezet. Legfontosabb célkitűzései: szakmai érdekvédelem, 

a szakmai gyakorlat egységesítése, a speditőrokmányok egységesítése. (KER) 

számlapénz A pénztulajdonosok bankszámlákon elhelyezett – bankjegyben, érmében meg 

nem jelenő – pénze, más elnevezés szerint giropénz (zsírópénz), vagy skriptuális pénz. 

(KER, PÜ) 
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szanálás Csődközelbe jutott vállalkozások pénzügyi helyzetének rendezése a 

működöképesség fenntartása mellett, főleg „karcsúsítással”, költségcsökkentéssel és 

átszervezéssel. (PÜ) 

szándéklevél (Angolul: letter of intent.)  Az érdemi szerződéses tárgyalást megelőző üzleti 

levél, amelyben valamely fél szerződéskötési szándékát fejezi ki, és gyakran további 

információkat kér vagy közöl. Jogilag nem köti a vevőt, megrendelésnek nem tekinthető, 

azonban rosszhiszemű eljárás esetén alapot szolgáltathat a vétlen fél részéről „biztatási 

kár” megtérítésére irányuló eljárásokra. (KER, PÜ) 

származási bizonyítvány  Annak igazolása, hogy az árut egy adott országban termelték, 

állították elő. Részben a többhasábos vámtarifák megfelelő hasábjának alkalmazásához 

szükséges, kiállítására minden országban van kijelölt szerv. Magyarországon a 

Kereskedelmi és Iparkamara végzi. Uniós szabványa az EUR-1. (EU, JOG, KER) 

Lásd még: certificate of origin, EUR-1 okmány 

származtatott határidős hozamok Az azonnali (spot) hozamgörbéből a határidős 

kamatparitás segítségével kiszámolt (implicit) határidős hozamok. (KER, PÜ) 

szavatosság A felelősségvállalásnak az a formája, amikor az eladó az áru átadásakor, vagy 

az áru átadása után meghatározott ideig felelősséget vállal a felmerült hibákért. A 

szavatossági jogok keretében a vevő a hiba kijavítását vagy árengedményt kérhet. (KER, 

PÜ) 

szcenárió Forgatókönyv, amely valamilyen piaci vagy üzleti kezdeményezés 

megvalósításának körülményeit és várható megvalósulás esetén a működés feltételeit írja 

le, viszonylag tág határok közötti valószínűséggel és rendszerint több lehetséges változat 

figyelembevételével. (KER, PÜ) 

szellemi tulajdon A szabadalmak és a szellemi termékek (szerzői jogok) minden 

országban védettséget élveznek. A szabadalmi védettség milyensége és a védettség 

időtartama azonban különböző. Az egységesítés folyamatában mérföldkövet jelent a 

WTO által létrehozott TRIP-egyezmény. (EU, JOG, KER) 

Lásd még: TRIP 

személyi tulajdon 1. Olyan tulajdonforma, amely a természetes személyekhez kötődik. 2. 

Egyes jogrendekben (pl. USA) az a minimális, az alapvető életfeltételeket szolgáló 

tulajdonrész, amely személyi csőd, vagy más végrehajtás során nem vonható el. (JOG) 

Lásd még: tulajdon 

szindikátus Lásd konzorcium (KER, PÜ) 

szokványok Írásban rögzített kereskedői szokások, amelyeket általában nemzetközi 

kereskedelmi szervezetek, kamarák, koncentrált piacok vagy bankok hoznak létre. A 

szokványok ajánlás jellegűek, vagyis érvényük csak akkor kötelező erejű a felekre, ha az 

egymással kötött szerződésben kifejezetten hivatkoznak rá. Fajtái: tőzsdei szokványok, 

nemzetközi kereskedelmi szervezetek szokványai, kereskedőházak szokványai, kikötői 

szokványok, biztosítási szokványok, bankok szokványai, államközi megegyezésből 

fakadó szokványok. (KER, PÜ) 

szolgáltatás 1. Valamely szélesebb körben megjelenő szükséglet üzletszerű, nem 

anyagtartalmú áruszállítások útján történő kielégítése. 2. Immateriális termék. Az 

immateriális (nem anyagtartalmú) termékek körének ugrásszerű bővülésével, az „áruk” és 
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„szolgáltatások” megkülönböztetése a fogalmak közgazdasági tartalmát tekintve elavult, 

a számviteli, illetve az adózási szabályok azonban megkülönböztetik. (KER) 

szolgáltató Szolgáltatás teljesítésére szakosodott vállalkozó. (KER) 

szövetkezet Az első világháború után szélesebb körben elterjedt, a tervgazdálkodás idején 

jelentős teret nyert, a hagyományos társasági formáknál (rt., kft.) „demokratikusabbnak” 

tekintett társasági forma. Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás, amelyet minden 

országban külön törvény szabályoz. A szövetkezet az alapszabályban meghatározott 

összegű részjegytőkével alapított, nyitott társaság, amely a változó tőke elvei szerint 

működik. Célja a tagok saját gazdálkodása eredményességének előmozdítása. A 

„szövetkezeti elvnek” megfelelő, hagyományos szövetkezetek tagjai egyben a 

szövetkezet alkalmazottai vagy fogyasztói (fogyasztási szövetkezetek). Az optimális 

üzemnagyság növekedésével, és a tőkebevonási lehetőségek bővülésével jelentősége, 

néhány speciális konstrukciótól (hitelszövetkezet, takarékszövetkezet) eltekintve, 

csökkent. (JOG) 

szóbanállási idő Az ajánlat része. Az ajánlattevő megjelöli azt a lejárati (szóbanállási) 

határidőt, ameddig az ajánlati feltételeket magára nézve kötelezőnek tartja. (JOG, KER) 

sztrájkok Szervezett, gazdasági cél elérése érdekében elindított munkabeszüntetések, 

amelyek meghirdetését, megkezdését és lebonyolítását törvények határozzák meg. A 

sztrájktörvények országról országra változnak, és ugyancsak országról országra változnak 

azok a törvényen kívüli, de az adott országban szokásos megnyilatkozási formák, 

amelyek a sztrájkot kísérik. A törvények által meghatározott feltételek figyelmen kívül 

hagyásával kezdeményezett sztrájk a vadsztrájk. A sztrájkjog, a munkajogi kérdésekkel 

együtt, ez idő szerint (2006) nem tartozik az EU kompetenciájába, azonban a tagállamok 

munkaügyi jogszabályaikban, kötelesek betartani az egyenlő elbánás és diszkrimináció-

mentesség elvét. (EU, JOG, VÁLL. ADM.) 

szuverén kockázat 1. A kormányoknak (államoknak), illetve adókivetési joggal 

rendelkező más szuveréneknek adott hitel kockázata. 2. Idegen országban működő 

személynek vagy szervezetnek nyújtott hitel, ezen idegen ország szuverenitásából adódó 

kockázata. (KER, PÜ) 
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T 
takaréklevél Értékpapírformát öltő pénzmegtakarítási lehetőség, meghatározott összegre 

és meghatározott (általában hosszabb) lejáratra szól. (PÜ) 

takarékszövetkezet Szövetkezeti formában működő pénzintézet. A pénzügyi rendszer 

keretében, saját önálló szervezete útján takarékbetéteket gyűjt, kölcsönalapjából 

meghatározott körben kölcsönöket nyújt és más pénzügyi és egyéb szolgáltatásokat 

végez. A prudenciális szabályok szigorodásával és a minimális gazdaságos üzemnagyság 

növekedésével, csak hálózatba szerveződve, több/sok szövetkezet által közösen 

működtetett technológiai platformmal, back-office szolgáltatásokkal, tőkeerős központ 

által előállított termékek terjesztésével életképes. (PÜ) 

Lásd még: pénzintézet 

tartalékvaluta Olyan konvertibilis valuta, amely nemzetközi fizetési és forgalmi 

eszközként funkcionál, és az arany mellett a monetáris tartalékok képzésében jelentős 

szerepet tölt be. Korábban a dollár és a fontsterlig töltött be ilyen szerepet, újabban az 

euró és a svájci frank is tartalékvalutaként funkcionál. (PÜ) 

tárgyalásos klauzula Az értékállandósági záradéknak az a változata, amely bizonyos 

szerződés valutájában előforduló árfolyamváltozásokból származó veszteségek 

kiküszöbölését célozza, mégpedig oly módon, hogy az későbbi megbeszélések tárgyát 

képezi. Jellegzetesen kompromisszumos megoldás. (KER) 

Lásd még: csúszó árklauzula, devizaklauzula, inflációs klauzula, klauzula 

társasági vagyon A társasági formában működő vállalkozás (gazdálkodó egység) 

tulajdonában levő összes aktívát tartalmazza. (JOG, PÜ) 

technikai hitelek Nemzetközi hiteleknél a hitelek azon fajtája, amely technikai okokból (a 

klíringelszámolások időtartama, az átutalások átfutási ideje stb.) merül fel. Fajtái: 

overdraft (egyezményes számlahitel leggyakoribb), akkreditív nyilvántartási számla, 

postahitel. Belföldön is találkozni technikai jellegű hitelekkel, de ezt a szakirodalomban 

nem szokták külön tárgyalni. A technikai hitelekért is számolnak kamatot, de ez 

alacsonyabb mint a piaci kamat. (PÜ) 

tel-quel (FR) Reklamációs jog nélkül, a megtekintett állapotban vásárolt árutétel, általában 

nem egységes és nem is pontosan meghatározott minőségű árura utal. A minőségi 

kockázatot a vevőre hárítja. Általában raktári elfekvő készletek kiárusításánál szokták a 

minőség meghatározására alkalmazni. Egyéb alkalmazási területe a használt gépjárművek 

adásvétele. A magyar szóhasználat szerint: „megtekintet állapotban”. (KER) 

teljesítési hely (Angolul: place of transfer.) Incoterms 2000 meghatározás. Az a hely, ahol 

az eladó a vevő rendelkezésére bocsátja az árut, és ahol a kockázatviselés átszáll az 

eladóról a vevőre. (KER) 
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tender Versenytárgyalás. A versenytárgyalást kiíró fél valamennyi ajánlattevőre érvényes, 

és valamennyi ajánlattevő számára nyilvános dokumentumban (feltételfüzetben) közli 

azokat az általános, kereskedelmi és műszaki feltételeket, amelyeket az ajánlattevőknek 

be kell tartaniuk, illetve teljesíteniük kell a megrendelés elnyerése érdekében. A tender 

lehet nyílt és zártkörű, egy, illetve kétfordulós. Utóbbi esetben az első szint ajánlattevői 

közül rövid listát (angolul: short list) készítenek, s a listán szereplők meghívást nyernek a 

második fordulóra. A tender kiírója általában bánatpénz letétbe helyezését írja elő (az 

ajánlati összeg 1–5%-a), amely elvész, ha a tendergyőztes eláll a szállítástól. Akik nem 

nyerték el a megrendelést, a versenytárgyalás lezajlása után visszakapják a bánatpénzt. A 

versenytárgyalás szigorú szabálya, hogy az ajánlatkérő által kibocsátott minden, bármely 

ajánlattevőhöz eljuttatott dokumentumot és információt valamennyi ajánlattevőhöz el kell 

juttatni, ugyanakkor az ajánlatok tartalma más ajánlattevők számára titkos. A törvényben 

előírt értéket meghaladó közbeszerzéseknél (az állami vagy önkormányzati 

költségvetések terhére végrehajtott beszerzéseknél) a közbeszerzési törvényben előírt 

formátumú tender kiírása kötelező. (JOG, KER, PÜ, VÁLL. ADM.) 

tenderkiírás Versenytárgyalásra való felhívás. Lehet: 1. Nyílt tender, amelyen bárki részt 

vehet. 2. Zártkörű tender, amelyre a jelentkezőket a tendereztető meghívja. 3. 

Prekvalifikációhoz kötött tender, ahol a jelentkezőket egy előszűrésnek vetik alá, és csak 

azok vehetnek a tenderen részt, akik megfeleltek a prekvalifikációs feltételeknek. (JOG, 

KER, PÜ, VÁLL. ADM.) 

tényálladéki jegyzőkönyv Fuvarozás során sérült vagy elveszett árura vonatkozólag 

felvett, kiszolgáltatás előtti jegyzőkönyv. A fuvarozóval szembeni kártérítési igény 

érvényesítéséhez szükséges. (JOG, KER) 

terjedelmes áru „Többször mérő”, olyan áru, amelynél a súly/térfogat viszonyban 1 tonna 

több mint 1 m3-nek felel meg. A „többször mérő” áruknál a fuvarozó vállalatok a 

fuvardíjat térfogat után számolják. (KER) 

terminügyletek Lásd határidős ügyletek (KER) 

tétel Kontraktus, a tőzsdén, aukción a kötésegység megjelölése. Tőzsdei ügyleteknél a tétel 

egész számú többszörösére lehet kötést létesíteni. (KER) 

tezaurálás Kincsképzés, régebben a nemesfémek felhalmozását jelentette, napjainkban a 

kincsképzés tárgyai kibővültek: ékszerek, drágakövek, műkincsek, egyes esetekben nem 

romlandó nyersanyagok is lehetnek. (KER, PÜ) 

THK Teljes hitelköltség. Az a teljes összeg, amellyel a részletre vásárolt áru többe kerül, 

mint a promtvásárlás esetén. A teljes hitelköltséget, vagy a teljes hiteldíjmutatót fel kell 

tüntetni a részletvásárlásra felajánlott áruk árcéduláin. (KER, PÜ) 

Lásd még: THM 

THM Teljes hiteldíjmutató. Az a százalékos formában kifejezett viszonyszám, amely az 

ügyfél által felvett tőke teljes visszafizetéséig felmerülő összes költségeket (kamat, 

ajánlati díj, szakértői költségek, illetékek, jutalékok stb.) együttesen viszonyítja a kézhez 

vett hitel összegéhez. (KER, PÜ) 

through B/L (ANG) Hajóraklevél, amely a szállítmány teljes szállítására vonatkozik az 

eredet pontjától a végleges célállomásig, valamennyi szállítóeszközön keresztül, abban az 

esetben is, ha ezen szállítók nem szerződő felek. (KER) 

Lásd még: közvetlen hajóraklevél 
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time charter (ANG) A hajóbérleti szerződés azon változata, amikor a hajót meghatározott 

időre veszi bérbe a bérlő. Ebben az esetben az üzemeltetés költségeit neki kell viselnie. 

(KER) 

Lásd még: bérelt hajózás 

TIR Carnet, Transport Internationaux Routiers Carnet (ANG) Vámszavatossági 

okmány, melynek alapján az IRU nemzeti tagvállalata szavatolja a vám megfizetését, 

illetve az áru vámkezeltetését, ha az valamilyen oknál fogva a tranzitországban marad. 

(KER, PÜ) 

Lásd még: IRU 

Tízek Klubja 1962-ben létrejött stand-by megállapodás, amelynek értelmében a 

leggazdagabb tíz ipari ország (Anglia, Belgium, Franciaország, Hollandia, Japán, 

Kanada, NSZK, Olaszország, Svédország, USA) kötelezettséget vállalt a Nemzetközi 

Valutaalap eszközeinek pótlólagos bővítésére a nemzetközi monetáris rendszer átmeneti 

egyensúlyhiányainak rendezése céljából. (PÜ) 

Lásd még: GAB 

tőke/hitel arány Egy vállalkozás saját és idegen forrásainak aránya. (PÜ, VÁLL. ADM.) 

Lásd még: gearing 

tőkeáttétel Egy vállalkozás idegen és saját forrásainak aránya. (KER) 

Lásd még: gearing 

tőkepiac A hosszú lejáratú hitelek és részvények piaca. A tőkepiac két fő részből áll, az 

egyik rész az ún. központosított intézményi tőkepiac, ahol a bankok, pénzintézetek 

hosszú lejáratú aktív és passzív műveletei zajlanak, a másik rész az ún. nem intézményi 

tőkepiac, amely az értékpapírügyletekkel foglalkozik. Ez utóbbin a tőzsdei forgalomba 

kerülő értékpapírok cserélnek gazdát, de egyes részein a tőzsdén nem jegyzett 

értékpapírok is forognak, pl. a vállalatok közötti hosszú lejáratú pénzműveletek során. A 

tőkepiac értelmezése eltérő. Van, ahol csak az értékpapírpiacot tekintik tőkepiacnak. Ez 

utóbbira példa Ausztria, illetve Franciaország sajátos értelmezése. Az értelmezési 

eltérések a pénz- illetve tőkepiaci felügyeletek nemzeti struktúráiból adódnak. (KER, PÜ) 

tomnext ügylet Bankok közötti rövid lejáratú (másnapra, illetve a következő banki 

minkanapra) kötött ügylet. (PÜ) 

töréskár Az áru természetéből fakadó biztosítható kockázatok egyik fajtája (pl. gépek, 

üveg szállítása esetén). A WA-záradéknál pótdíjjal biztosítható, az all risks záradékkal 

kötött biztosítási szerződés magában foglalja. (KER) 

Lásd még: WA 

törlesztés Valamely adósság részletekben történő visszafizetése. (PÜ) 

törlesztésmentes szakasz Türelmi idő. Hitelviszony első időszaka, amely alatt az adós 

csupán kamatot fizet (tőkét nem törleszt), vagy egyáltalán nem teljesít fizetést. (KER) 

törzstőke A kft. (korlátolt felelősségű társaság) tulajdonosai által a társaság rendelkezésére 

bocsátott készpénz és forgalomképes javak összessége, amely egyben a kft. tulajdonosai 

üzletrészeinek összessége, és meghatározza a tulajdonosok felelősségének határát a külső 

felek felé. (JOG, PÜ) 

tőzsde A keresletet és kínálatot koncentráló központi piac, ahol nagy volumenben, 

szervezett keretek között kötnek adásvételi, és a javak árváltozásaira képzett másodlagos 

(derivatív) termékekre vonatkozó ügyleteket. A tőzsde kereskedői testület, amely 
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rendszerint részvénytársaságként működik, tagjai a hivatásos alkuszok (brókerek). A 

tagok jogait és kötelezettségeit alapszabályzat rögzíti, amely rögzíti a tagsági feltételeket, 

a kereskedelem és az elszámolás szabályait. Fő típusai: árutőzsde (áruk, nemesfémek), 

értéktőzsde (kötvények és részvények), valuta- vagy devizatőzsde. A legutóbbi évek 

jellemző tendenciája a tőzsdék integrációja (érték-, áru- és devizatőzsdék összevonása), 

és – a számítástechnika fejlődésével párhuzamosan – a távkereskedést lehetővé tevő, 

illetve a liberalizált, kevesebb kötött szabállyal működő „over the counter” és virtuális 

tőzsdék létrehozása. (KER, PÜ) 

T/R, trust receipt (ANG) Zálogtartói nyilatkozat. (JOG, PÜ) 

Lásd még: zálog 

tradable javak A kereskedelmi forgalomban ténylegesen vagy potenciálisan részt vevő, 

forgalomképes áruk és szolgáltatások. (KER) 

trading house (ANG) Lásd kereskedőház (KER) 

tranche (FR) Lásd részösszeg (PÜ) 

transzferábilis valuta Részlegesen átutalható valuta. A nem konvertibilis környezetekben 

alkalmazott, multilaterális (többoldalú) fizetési megállapodások által létrehozott virtuális 

pénz, amely a lebonyolított áruforgalom elszámolására szolgál. Nem tényleges fizetési 

eszköz, az elszámolási megállapodás (klíring) körén kívül nem használható. (KER, PÜ) 

Lásd még: klíring 

transzmisszós késleltetés Az az időtáv, amely egy monetáris politikai lépés 

szükségességének felmerülése és a lépés teljes hatásának megjelenése között eltelik. (PÜ) 

transzparencia Átláthatóság. Az állami költségvetés áttekinthetősége az ország, a 

magántársaságok működésének áttekinthetősége az érintett intézmény minőségének, piaci 

megítélésének és hitelképességének fontos kritériuma. Engedélyhez kötött, bizalmi 

szolgáltatók (pl. bankok) esetében az áttekinthetőség a működési engedélyek, nyilvános 

társaságok esetében a részvények, kötvények nyilvános forgalomban tartásának törvényi 

feltétele. (JOG, KER, PÜ) 

tranzitügylet A reexport egyik fajtája, amely csak célját tekintve különbözik a 

reexportügylettől. Abban az esetben alkalmazzák, ha a két ország között nincs 

kereskedelmi megállapodás, vagy ha van is, a szóban forgó cikkre nincs, vagy kimerült a 

kontingens. Alkalmazzák akkor is, ha az eredeti eladó árujára a vevő országában nem, 

vagy nehezen kap beviteli engedélyt, vagy ha az eredeti származási országból jövő árukra 

magas vámtételt vetnek ki. A két ország kereskedője kénytelen egy harmadik ország 

kereskedőjét közbeiktatni, aki részére az eladó leszállítja az árut. Ezt a tranzitáló szállítja 

tovább, mintha ő lenne az eredeti eladó. A tranzitőr tevékenységéért jutalékot kap. (KER, 

PÜ) 

treuhand (NÉM) Bizalmi kéz. Olyan kereskedelmi ügyek közvetítője, amelyekben a 

pénzügyi teljesítéseket a saját neve alatt, de a megbízó javára végzi. Az ügyletben nem 

érdekelt semleges személy vagy vállalkozás, akiben, illetőleg amelyben az ügyletben 

érdekeltek kölcsönösen megbíznak. A magyar „bizalmi kéz” kifejezés helyett a szakmai 

gyakorlatban leginkább a német „treuhand” kifejezés használatos. Gyakori, hogy 

szállítmányozók töltik be a treuhand szerepét, de ugyanígy igénybe vehetők bankok is. 

(JOG, KER, PÜ) 
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TRIP, Trade Related Aspects of intellectual Property Rights (ANG) „Szellemi tulajdoni 

jogok kereskedelmi vonatkozásai” az ENSZ Világkereskedelmi Szervezete (WTO) által 

1994-ben létrehozott egyezmény, amely meghatározza a szellemi jogok tiszteletben 

tartásának minimumát valamennyi tagország számára. A TRIP-egyezmény tárgya a 

copyright és kapcsolódó jogok, így az előadói, az audio- és vizuális művekkel 

kapcsolatos produceri és sugárzási jogok, az eredetmegjelölés kötelezettsége, a design 

védelme, az integrált áramkörök tervének védelme stb. A TRIP meghatározza a jogok 

érvényesítésének és a viták rendezésének eljárásait. A TRIP, mindmáig, a szellemi jogok 

védelmének és kereskedelmének legátfogóbb szabályozása, ugyanakkor az antiglobalista 

mozgalmak támadásának tárgya (amelyek, például, a szellemi jogok védelmének 

tulajdonítják az AIDS afrikai terjedését). (EU, JOG, KER) 

Lásd még: GATT 

tulajdon Anyagi vagy szellemi érték, amely felett valamely természetes vagy jogi 

személy, illetve közösség (a tulajdonos) kizárólagos rendelkezési joggal bír. 

Elidegenítése csak a tulajdonos egyetértésével, vagy bírósági ítélettel történhet. (JOG) 

Lásd még: állami tulajdon, közbirtokosság, közös tulajdon, köztulajdon, magántulajdon, 

személyi tulajdon 

túlzott deficit Az euróterület országainak éves költségvetési hiánya nem haladhatja meg a 

bruttó nemzeti termék három százalékát. Az EU-Bizottság túlzott deficitre vonatkozó 

eljárást indíthat, ha egy ország túllépi a háromszázalékos limitet, illetve összes 

államadóssága meghaladja a GDP 57%-át. Az eljárás bírság kiszabásához vezethet, 

amennyiben a Miniszterek Tanácsa helybenhagyja a döntést. Az euróövezet több 

meghatározó tagja (így Németország, Olaszország) és frissen csatlakozott tagja 

(Portugália, Görögország) nem tartja be ezt a limitet, de retorziókra eddig még nem került 

sor. Az államadósság mértéke és növekedési üteme az euró magyarországi bevezetésének 

akadálya lehet. (EU, PÜ) 

turn key project (ANG) Lásd kulcsrakész beruházás (KER) 
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U 
UCP, Uniform Customs an Practice for Ducumentary Credit (ANG) A hitellevél fajtáit 

és az ehhez kapcsolódó szokásokat és gyakorlatot leíró kiadvány. Az okmányos 

meghitelezést a nemzetközi kereskedelmi kamara ICC500-as kiadványában közzétett 

szokványok szabályozzák. A legújabb szabályozás Az 1994-től érvényes UCP 500 

kiadványban jelent meg. A hitellevélben külön is fel kell tüntetni a szokványt és annak 

kötelező voltát: „ellenkező előírás hiányában a nemzetközi kereskedelmi kamara 500. sz. 

kiadványa érvényes”. (KER, PÜ) 

Lásd még: ICC 

UIC, Union International de Chemin de Fer (FR) Nemzetközi Vasúti Unió. 1922-ben 

létrejött világszervezet a vasúti tevékenység összehangolására és a vasúti szállítás 

fejlesztésére. Eredeti célja a vasútépítés és működtetés szabványainak kidolgozása. Az öt 

kontinensen 170 taggal működik (vasúti társaságok, pályatársaságok, vasúti és szállítási 

szolgáltatók stb.) Fő feladata a műszaki együttműködés, a vasúti rendszerek és 

üzemeltetésük nemzetközi összehangolása. Fontos tevékenysége a vasutak közötti 

fuvardíj-elszámolások végrehajtása. (JOG, KER, PÜ) 

UNCITRAL, United Nations Commission on International Trade Law (ANG) Az 

ENSZ Külkereskedelmi Jogi Bizottsága. Célja a nemzetközi külkereskedelmi 

szerződések és magánjogi eljárások elveinek egységesítése. (EU, JOG, KER) 

UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development (ANG) Az ENSZ 

Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája. 1964-ben, a genfi világkereskedelmi 

konferencia hozta létre. Székhelye Genf. Általános célja a világkereskedelem és a 

világgazdaság fejlesztése. Honlapja: www.unctad.org (JOG, KER, PÜ, VÁLL. ADM.) 

UNDP, United Nations Development Program (ANG) Az ENSZ Fejleszési Programja. 

Az ENSZ ügynöksége, a világ legnagyobb nemzetközi kutatási és fejlesztési támogatási 

programja. 1965 óta, jelenlegi szervezeti keretei között 1971 óta működik. Intézmények 

és projektek ezreit finanszírozza a kutatás, fejlesztés és magasabb képzés területén. 

Kezeli az ENSZ különleges, új energiaforrások feltárását, az elsivatagosodás 

megállítását, a műszaki fejlődést és a fejlődő országokban dolgozó önkénteseket 

finanszírozó alapjait. Költségvetése az ENSZ-tagállamok önkéntes adományaiból 

származik. (KER, VÁLL. ADM.) 

UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees (ANG) Az ENSZ 

menekültügyi főbiztosa. (JOG) 

UNIDO, United Nations Industrial Development Organization (ANG) Az ENSZ 

Iparfejlesztési Szervezete. (EU, VÁLL. ADM.) 
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utazási csekk (Angolul: travellers check.) Egy bank vagy pénzintézet által egy másik 

bankra kiállított csekk, amelynek jellegzetessége, hogy a két pénzintézet előzetesen már 

fedezetet biztosított. Általában az utazási csekket (funkciójának megfelelően) különböző 

valutákban és előre meghatározott címletekben bocsátják ki. Közismert az úgynevezett 

eurócsekk vagy az American Express-csekk. Aki megveszi, rögtön kifizeti és az AMEX 

bárhol a világon állja a beváltás fedezetét. Készpénzként használható. (KER, PÜ) 

uzsora A gazdasági életben szolgáltatás ellenében aránytalan ellenszolgáltatás követelése, 

rendszerint a szolgáltatást igénybe vevő kényszerhelyzetének kihasználása mellett. Az 

uzsorát a törvények általában büntetik, de a jog érvényesítése mindenkor bonyolult és 

nehézkes. (JOG, PÜ) 
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V 
vagyon Természetes vagy jogi személyiségek, illetve ezekből álló csoportok által birtokolt 

összes szellemi vagy tárgyi termékek mindenkori értéke és azok hozadéka, amely ezen 

személyek vagy csoportok kizárólagos tulajdonát képezi, továbbá megélhetésének és 

anyagi biztonságának alapja. Elidegenítése csak az adott személy vagy csoport egyetértő 

közreműködésével, vagy jogerős bírói ítélet, illetve alkotmányos eljárás alapján történhet. 

(JOG, PÜ) 

Lásd még: állami vagyon, közvagyon, magánvagyon 

valós idejű bruttó elszámolás Az elszámolásokat és a kiegyenlítéseket egyidőben 

végrehajtó fizetési rendszer, amelyben a fizetési megbízások feldolgozása és végleges 

kiegyenlítése folyamatosan zajlik az érintett résztvevők azonnali értesítése mellett, 

szemben a nettó rendszerekkel (ahol az elszámolás és a kiegyenlítés mozzanata időben 

elválik) vagy a késleltetett kiegyenlítésű bruttó rendszerekkel (ilyen például a bankközi 

klíringrendszer, korábbi nevén a zsíró). (KER, PÜ) 

valuta Egy ország érvényes fizetési eszköze egy másik ország fizetési forgalmában. A 

valuta a pénznem által megtestesített érték, vásárlóerő, szemben a devizával, ami a pénz 

fizikai hordozója (bankjegy, érme vagy számlapénz). A valuta értékét általában a 

jegybank határozza meg, amely azután a kereslet-kínálat hatására változhat. Alulértékelt 

a valuta akkor, ha a hivatalosan a jegybank által megállapított paritása alacsonyabb, mint 

a piaci értékítélet által kialakított ár. Túlértékelt valuta esetében a hivatalos paritás 

magasabban van meghatározva, mint amit a piac értékítélete elfogad. Változatai: 

keményvaluta, puhavaluta, klíringvaluta, kulcsvaluta, konvertibilis valuta, transzferábilis 

deviza stb. (PÜ) 

Lásd még: deviza, klíringdeviza, kulcsvaluta, transzferábilis valuta 

valutaleértékelés A valuta csereértékének csökkentése a jegybank által vagy 

leértékelődése a piacon. (PÜ) 

Lásd még: devalváció 

valutaarbitrázs Adott időpontban, különböző földrajzi helyeken levő valutapiacokon 

kialakuló, árfolyamkülönbözetet kihasználó ügylettípus. A különbözeti arbitrázs esetében 

az egyes valuta-átutalási ügyletek nyeresége, illetve a veszteség csökkentése, illetve az 

árfolyamkockázat kiküszöbölése a cél (hedging). Két vagy több valutakomponensű is 

lehet. Kiegyenlítő arbitrázs esetén a cél egy adott üzlethez a legelőnyösebb árfolyam 

kiválasztása. Ebben az esetben már egy meglevő üzlet meghatározott időpontban 

esedékes tartozásának vagy követelésének kiegyenlítéséről van szó, oly módon, hogy 

kiválasztják a legkedvezőbb árfolyamot kínáló valutapiacot. Közvetlen arbitrázsnak 
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nevezik, ahol két valuta cseréjéről van szó és közvetett arbitrázsnak, ahol kettőnél több 

valuta is szerepelhet. (KER, PÜ) 

Lásd még: hedging 

valutadömping Ha egy ország központi jegybankja saját nemzeti valutájának árfolyamát a 

pénzpiacon jelentős arányban leértékeli, exportőreinek nagyobb jövedelmet biztosít. 

Ugyanakkor a versenyképesebbé váló exportőrök a számukra fontos értékesítési piacokon 

kedvezőtlen helyzetbe hozzák mindazon további exportőröket, amelyek nemzeti 

valutáiban nem történt változás. A leértékelés további hatása az import csökkenése a 

leértékelő országban. A valutadömpinget szokták a kereskedelmi háború egyik 

eszközeként is emlegetni, amennyiben adott piacon exportálók között gazdasági 

konfliktusok előidézője lehet. A valutaleértékelést, exportösztönző hatása miatt a 

fizetésimérleg-hiány korrigálása érdekében szokták alkalmazni. (PÜ) 

valutaárfolyam Egy adott valuta egységének egy másik ország pénzében kifejezett ára. 

Miután ez az ár a hagyományos áruáraknál gyorsabban és rendszertelenebbül változik, az 

elfogadott szóhasználat az árfolyam. Az „eladási”, illetve „vételi” árfolyam a bank 

oldaláról értendő (amennyiért a bank eladja, illetve megveszi az idegen pénznemet). A 

valutaárfolyam (számlapénz vételi, illetve eladási árfolyama) általában kedvezőbb az 

ügyfél számára, mint a devizaárfolyam (készpénz eladása, illetve vétele). A 

konvertibilitás körülményei között – így Magyarországon – a bankok szabadon állapítják 

meg vételi és eladási árfolyamaikat. Középárfolyam, az eladási és vételi árfolyam 

számtani átlaga. Nyitóárfolyam, egy adott napon a bank, illetve a devizatőzsde legelső 

meghirdetett árfolyama. Záróárfolyam, amely árral a bank az adott napon befejezte 

valutaértékesítéseit, illetve a devizatőzsde utolsó kötéseinek árfolyama. Átlagárfolyam, a 

nyitó- és záróárfolyam forgalommal súlyozott átlaga. Keresztárfolyam a harmadik 

valuták egymással szemben, a nemzeti vagy valamely kulcsvalután keresztül jegyzett 

árfolyama. A konvertibilitás körülményei között az árfolyamot a valuták vásárlóerő-

paritását és keresletét-kínálatát kifejező piaci ár határozza meg, a „hivatalos 

valutaárfolyam” ehhez illeszkedik és azt a jegybank a belső bankközi forgalomban 

alkalmazza. Nem konvertibilis környezetben: irányított árfolyam, az adott ország 

árszínvonalához igazított, kötelező árfolyam; kettős árfolyam, amikor a kereskedelmi és a 

nem kereskedelmi (idegenforgalom, lakossági vásárlások) területén eltérnek az 

árfolyamok. Kényszerárfolyam esetében az állam mint devizahatóság előre meghatározza 

az árfolyamot, gazdaságpolitikai és politikai céljai megvalósítása érdekében. Fekete 

árfolyam, a kötött devizagazdálkodású országok sajátossága, amely általában eltér a 

hivatalos árfolyamtól, a valuták tényleges vásárlóerő-paritásának megfelelően (amit 

tovább torzítanak az ilyen környezetben gyakori, az idegen, konvertibilis valuták relatív 

vásárlóerejét tovább növelő importkorlátozások és áruhiányok. (KER, PÜ) 

valutakiegyenlítő alap Azt a pénzmennyiséget jelenti, amelyet a valutaárfolyam 

befolyásolását, illetve stabilizálását szolgáló nyíltpiaci műveletek (intervenciók) 

lebonyolításának érdekében tartalékolnak. A valutakiegyenlítő alap hazai pénzt, aranyat 

és devizát tartalmaz. Különleges példája volt a harmincas években számos ország által 

együttesen létrehozott valutakiegyenlítő alap, amely a korszak árfolyam-bizonytalanságát 

volt hivatott enyhíteni. (PÜ) 
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valutaklauzula Az értékállandósági záradéknak az a változata, amikor a hitelszerződésben 

a hitelezés valutanemét rögzítik egy másik, hosszú időn át stabilnak minősülő valutához 

képest. Így, ha az eredeti ügylet pénznemét újraértékelik (le- vagy felértékelés), akkor a 

majdani esedékességkor az előre kikötött valutában számított értéken történik a teljesítés, 

annak meghatározott árfolyamán. (KER, PÜ) 

Lásd még: csúszó árklauzula, devizaklauzula,  lebegő árfolyam 

valutakosár-módszer Valamely nemzeti vagy elszámolási valuta árfolyamának 

kiszámítása, illetve megváltoztatása több, a kosárban szereplő valuta árfolyama, illetve 

árfolyamváltozása alapján. A valutakosárban szereplő valuták súlyozása az alkalmazó 

ország, illetve nemzetközi intézmények szerint eltérő (pl. a külkereskedelemben vagy a 

teljes fizetési forgalomban betöltött részarány). Korábban az MNB is ezt alkalmazta a 

forint árfolyamára kilenc vezető valutával, majd az euró bevezetése után dollár és az euró 

egybevetésével. A forintárfolyam intervenciós sávját 2003 elejétől az euróhoz kötve 

határozzák meg. (PÜ) 

valutaparitás Olyan mennyiségi viszony, amely tükrözi, hogy adott egységnyi valuta, 

mennyi külföldi pénzzel (másik valutával) egyenlő. (KER, PÜ) 

valutaválság Az a helyzet, amikor valamely valuta vásárlóképessége csak értékének 

radikális módosításával (nagymértékű infláció), vagy nagyon határozott jegybanki 

beavatkozással kerülhető el. A magyar valuta két jelentős válsága a korona, illetve a 

pengő radikális inflációja az I. és II. világháborút követően (utóbbi, mindmáig, a világ 

legmagasabb ütemű inflációja). A valutaválság általában jelentős társadalmi katasztrófák 

(háborúk), nagyméretű gazdasági válságok, leggyakrabban pedig a nemzeti kormányok 

felelőtlen költségvetési politikája miatt következik be. A valutaválság elkerülése 

kiemelkedő példáiként ismerik a magyarországi 1995–96-os intézkedéseket (az ún. 

Bokros-csomag, a költségvetési kiadások radikális csökkentése és a csúszó-leértékelés 

bevezetése), vagy az 1992-es svédországi intézkedéseket, amikor a svéd korona 

elértéktelenedését és a tőkeszökést csak a jegybanki alapkamatok példátlan (500%-ra 

történő) átmeneti felemelésével sikerült elkerülni. (PÜ) 

valutáris zóna A két világháború között számos ország saját nemzeti valutájának értékét 

egy, általában kulcsvalutával rendelkező másik állam pénzéhez kapcsolta. Ennek 

megfelelően a kulcsvalutával rendelkező ország jegybankjával és pénzpiacaival szoros, 

függő kapcsolatba kerültek. Jellegzetes példája volt a sterlingövezet, az angol 

gyarmatokra, illetve a majdani nemzetközösségre vonatkozóan, valamint a francia frank 

övezete is. (PÜ) 

VAT, value added tax (ANG) Magyarországon áfa, általános forgalmi adó. Hozzáadott 

érték típusú adó, amely az előállítási és értékesítési folyamatban létrehozott új értéket 

(felárat) terheli, és amelyet annak kötelezettje – a termék végfelhasználója kivételével – 

visszaigényelhet. A VAT-típusú adó ezért halmozódást nem tartalmaz. Valamennyi EU-

tagországban egységes elvek szerint alkalmazott, azonban egyelőre eltérő mértékű adó. 

(PÜ) 

Lásd még: áfa 

vállalkozó 1. Természetes vagy jogi személy, aki illetve amely valamilyen tevékenységet 

nyereség elérése érdekében, üzletszerűen végez, és viseli az ezzel járó kockázatokat. 2. 
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Természetes vagy jogi személy, aki illetve amely valamilyen munkát más megbízásából 

elvállal. (JOG, KER) 

Lásd még: alvállalkozó, fővállalkozó 

változó kamatozású kötvény 1. Kötvény, amelynek a tulajdonosa a kisebb, de rögzített 

kamaton kívül egy meghatározott arányban a kibocsátó eredményéből is részesedik. E 

részesedés nagysága különbözőképpen határozható meg, így például a vagyonarányos 

nyereség bizonyos növekedése esetén növekedhet a kötvény kamatlába is, vagy bizonyos 

határok közötti, szintén eredményarányos nyereségrészesedést kötnek ki. 2. A piaci 

kamatok változásához kötött hozadékú kötvény. (KER, PÜ) 

váltó Forgatható értékpapír, amely fizetési felszólítást vagy fizetési ígéretet tartalmaz. A 

váltó szigorú alakisághoz kötött értékpapír, amely a benne feltüntetett összeget 

megtestesíti. A váltón az aláíróként szereplő személyek egyetemleges felelősséget 

vállalnak azért, hogy a kedvezményezett a lejárat időpontjában a váltóban szereplő 

összeget megkapja. A váltóban megtestesített követelés másokra átruházható 

(forgatható). A váltóügylet szereplői: a kibocsátó (a váltó kiállítója); az intézvényezett (a 

váltó adósa), aki, ha a váltót aláírta, elfogadóvá válik; a rendelvényes vagy 

kedvezményezett (akinek vagy akiknek rendeletére fizetnek); a forgató (mindazok, akik a 

váltóval fizetnek, illetve a váltót másokra átruházzák). Fajtái: saját váltó (a kötelezett által 

kiállított váltó); idegen váltó (a kötelezettre a kedvezményezett által kiállított váltó). 

Lejárat szerint: bemutatásra, látra szóló váltó, és megtekintés után bizonyos idővel 

esedékes, határozott napra szóló váltó. A váltóval kapcsolatos nemzetközi megállapodás 

1930. június 7-én Genfben aláírt szerződés. Magyarországon az 1965. évi 1. törvényerejű 

rendelet emeli be a jogba. Végrehajtásáról az 1/1965. (I.24) IM. rendelet intézkedik. 

(Német neve: Wechsel, angol neve: draft, francia neve: traite.) (KER, PÜ) 

váltójog Azon jogszabályok összessége, amelyek a váltóra, mint sajátos értékpapírra 

vonatkoznak. Nemzetközi szabályozására 1930-ban hozták létre az úgynevezett egységes 

váltótörvényt, amelyhez Magyarország 1965-ben csatlakozott. (JOG, KER, PÜ) 

váltókezesség A váltókezes a váltón külön záradékban (pl. „pour aval”) kezességet vállal 

az általa megnevezett váltószereplőért. (Megnevezés hiányában a kibocsátóért.) (JOG, 

KER, PÜ) 

váltóóvás Ha a váltóadós nem fizet vagy fizetésképtelen, akkor a váltó tulajdonosának 

óvást kell bejelentenie. Az óvással a váltó tulajdonosa jogot szerez ahhoz, hogy a váltón 

szereplő más aláíró személyekhez fordulva biztosítsa a váltó ellenértékének kifizetését. 

Az óvást közjegyző veszi fel. Az óvás előtt a váltó intézvényezettjének vagy 

kibocsátójának jogában áll részfizetést felajánlania és azt a váltótulajdonos köteles 

elfogadni. (JOG, KER, PÜ) 

vámáru A vámhatárt átlépett áru mindaddig, amíg azt a belföldi forgalom számára nem 

vámkezelték, vagy újra ki nem szállították külföldre. (KER) 

vámáru-nyilatkozat Vámkezelés kérése, a kért vámkezelési módozatok megadásával. 

(KER) 

vámbiztosíték A vámhatárt átlépő és ott ideiglenesen maradó (pl. áthaladó), és 

vámbiztosítással nem rendelkező áruk után a területre való belépéskor az adott ország 

vámszervei (készpénzben vagy bankgaranciával) vámbiztosíték letételét követelhetik. A 

vámbiztosíték összege a mindenkori vám,  áfa és egyéb közterhek összegét teszi ki. A 
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vámbiztosítékra letett összeget a kilépéskor a szállító visszakövetelheti. Adott esetben, 

amikor a vámbiztosíték letétele politikai célzatú és azt szolgálja, hogy az illető ország 

konkurens árui nehezen vagy egyáltalán ne jussanak be az országba, illetőleg ne jussanak 

át rajta egy adott harmadik országba, a vámbiztosíték visszaigénylése nagy 

adminisztrációs késleltetéssel történhet. (KER) 

vámelőjegyzés Ideiglenes jelleggel beérkező vagy kiküldött áruknál (kiállítási tárgyak, 

munkagépek, bérmunka stb.) alkalmazott vámkezelési eljárás, amikor vám nem kerül 

megfizetésre, csupán előjegyzik, de az áru visszaszállításakor törlik. Esetenként letétet is 

kell fizetni. (KER) 

vámérték A vámkivetés alapjául szolgáló, a határparitásra korrigált áruérték. A 

vámhatóság általában a kereskedelmi számla szerinti értéket fogadja el. (KER, PÜ) 

vámhatár A vámterület határa. Ez általában az országhatár vagy a vámunió közös határa, 

de vámhatár veszi körül a vámszabad területeket is. (JOG, KER) 

Lásd még: vámunió 

vámkezelés A vámáru további sorsának eldöntését célzó eljárás. Az igényelt vámkezelési 

eljárást vámáru-nyilatkozattal kell kérni. (JOG, KER) 

Lásd még: vámáru-nyilatkozat 

vámmentes áruk 1. Azon áruk, amelyek származási országa az importáló országgal 

vámunióban van. 2. Azon áruk, amelyek bevitelét az adott ország vámmentesnek 

nyilvánítja. Az Európai Unió területén a belső árumozgás vámmentes. (EU, JOG, KER) 

Lásd még: vámunió, szabadkereskedelmi terület 

vámok Az EU belső tarifák nélküli vámunió, de a külső államok felé közös külső 

tarifákkal számol, amely az EU költségvetésének egyik forrása. A vámpolitika és a 

vámok meghatározása a Tanács jogköre. A külső vámhatárok lebontása az EU 

politikájának meghatározó eleme, 2006-ban 27 különféle szabadkereskedelmi 

megállapodás teszi lehetővé a vámmentes vagy csökkentett vámokkal terhelt forgalmat 

fejlődő és más országokkal. (EU, JOG, KER, PÜ) 

vámszabad terület Olyan elkülönített terület (raktár, kikötő, üzem stb.), amely 

földrajzilag egy ország területéhez tartozik, politikailag az állam fennhatósága alatt áll, de 

a vámjog külföldnek tekinti, és a deviza- és külkereskedelmi jogszabályok alkalmazása 

szempontjából is külföldnek minősül. Vámszabad területen gyakran történik 

továbbfeldolgozás, kiszerelés, átcsomagolás, és gyakori konszignációs raktárak 

működtetése. A magyar szabályozás szerint vámszabad területet engedélyezhetnek 

raktározás céljára, a raktározással kapcsolatos tevékenységek céljára vagy termelési 

tevékenységek céljára. (JOG, KER, PÜ) 

Lásd még: duty free area, konszignációs raktár, közvámraktár 

vámszámla Egyes országok vámhatóságai által szerkesztett speciális számlaformula, 

amely a vámkezeléshez szükséges. A dömping elleni védekezés egyik eszköze. (EU, JOG, 

KER, PÜ) 

vámtarifa Árufelsorolás, a nemzetközi kereskedelemben előforduló termékek 

vámtarifaszámát, árumegnevezését és a vámtételeket tartalmazza. (JOG, KER, PÜ) 

vámterület Azon terület, amelyre egységes vámszabályok vonatkoznak, és amelyen belül 

az áru vámmentesen, szabadon mozog. Általában egy, illetve vámközösség esetén több 
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ország területe, kivéve a vámszabad területeket. Az Európai Unió egységes vámterület, 

de létrehozható vámközösség önálló országok között is. (JOG) 

vámtétel A vámtarifa szerint fizetendő vám mértéke az importáru értéke után. A vámtétel 

általában az áru értéke arányában meghatározott (értékvám), a korszerű 

vámrendszerekben ritkábban, az áru súlya szerint meghatározott (súlyvám). (EU, JOG, 

KER, PÜ) 

vámunió Két vagy több országra kiterjedő kereskedelmi térség, amelyen belül belső 

vámmentességet, és a kívülállókkal szemben közös vámokat alkalmaznak. (JOG, KER, PÜ) 

vásárlóerő-paritás Két vagy több valuta egymáshoz viszonyított értékének azok belső 

vásárlóerejük arányában történő meghatározása. Nem konvertibilis környezetben 

alkalmazott, a belső árszintek statisztikai elemzésén alapuló, korlátozott pontosságú 

számítási eljárás. Torzításai az árelemzés bázisaként szolgáló fogyasztói kosarak 

inkonzisztenciáiból adódnak. (PÜ) 

végleges adásvétel Olyan adásvételi ügylet, ahol az adásvétel tárgyát képező eszköz 

(értékpapír, deviza) véglegesen gazdát cserél. (KER) 

Lásd még: outright művelet 

végső hitelező A jegybank. A pénzügyi szektor (azon belül a bankrendszer) stabilitásának 

megőrzése érdekében a jegybank implicit elkötelezettséget vállal a banki ügyfelek 

védelmére, és a nehéz helyzetbe került bankokat elegendő likviditással (jegybankpénz) 

látja el ahhoz, hogy elkerülhető legyen a bank összeomlása. Ha ez az elkötelezettség 

nyilvánvaló, erkölcsi (prudenciális) kockázat merül fel. (JOG, PÜ) 

vegyesvállalat Külföldi részvételű, magyarországi telephelyű jogi személyiséggel 

rendelkező vállalkozás elnevezése az 1972 és 1990 közötti időszakban. (JOG, KER, PÜ) 

Lásd még: joint venture 

vessel Hajó. Az Incoterms 2000 tengeri szállítójármű meghatározása. (KER) 

Lásd még: Incoterms, ship 

vételi árfolyam Az az árfolyam, amelyen a bankok devizát, valutát, értékpapírt vesznek. 

(KER, PÜ) 

világpénz A nemzetközi kereskedelmi pénzügyi gyakorlat során az a pénz, amely a 

pénzfunkciók mindegyikét nemzetközi szinten teljesíti. Ilyen értelemben általános 

fizetési, forgalmi értékmérő és tartalékeszköz lehet. Jellegzetes példája a világpénznek az 

amerikai dollár  mint kulcsvaluta. (PÜ) 

vinkulált inkasszó Az okmányos inkasszó azon változata, ahol a vevő fizetés nélkül nem 

kerül az áru birtokába, az eladó nem kerülhet birtokon kívül. Változatai: indirekt, direkt 

és speditőr vinkulált inkasszó. (KER, PÜ) 

Lásd még: beszedési megbízás, beszedvény,  speditőr inkasszó 

vis maior (Angolul: force major.) A szerződéses kötelezettségek alól mentesítő oknak 

számító esemény. A kereskedelmi gyakorlat ide sorolja a következő eseményeket: 

természeti katasztrófák (árvíz, földrengés, villámcsapás stb.), politikai katasztrófák 

(háború, forradalom, zendülés, sztrájk), államhatalmi cselekedetek. (KER, PÜ) 

visszavásárlás 1. Olyan ügylet, amelyben a felek arról állapodnak meg, hogy az eladott 

árut, értéket az eladó előre meghatározott feltételek mellett visszavásárolja pl. 

repoügyletek. 2. Az ügyletet ellenüzletnek is nevezik. A tranzakciók lényege, hogy az 

eladó ígéretet tesz, az általa szállított termék értékéért vagy ennek meghatározott 
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százalékáért viszontvásárlásokat fog eszközölni. Az exportra és az importra két külön 

szerződést kötnek, és egy harmadik szerződésben kapcsolják össze a kétirányú mozgást. 

3. Termelő berendezések, kulcsrakész gyárak, gyáregységek exportjánál alkalmazzák. 

Ilyenkor az exportőr kötelezettséget vállal, hogy az általa szállított berendezés értékéig, 

vagy annak egy meghatározott százaléka erejéig az azon gyártott termékeket 

visszavásárolja vagy annak piacot biztosít. Az ellenérték (eredménytermék) realizálásával 

történő fizetést pay as you earn-nek is nevezik. (KER, PÜ) 

visszavonhatatlan akkreditív (Angolul: Irrevocable L/C.) Visszavonhatatlan hitellevél. A 

bank kötelezettségvállalását a hitellevél lejáratáig nem vonhatja vissza. A bankakkreditív, 

ha nem szerepel benne a „visszavonható” kifejezés, visszavonhatatlan, azonban az eltérő 

jogrendek és belső bankszabályzatok miatt célszerű mindig ragaszkodni az „irrevocable”, 

„visszavonhatatlan” kifejezés explicit feltüntetéséhez. (KER, PÜ) 

visszkereseti jog (Angolul: recourse.) Jog, amelynek alapján valamely értékpapír, váltó 

vagy más hitelviszonyt megtestesítő okmány forgatmányozójától fizetés követelhető, ha 

az elsődleges kötelezett a fizetést nem teljesíti. (JOG, KER, PÜ) 

visszkereset nélkül (Angolul: without recourse.) Váltó negociálásánál, továbbadásnál 

(forgatás, és egyéb műveleteknél) annak kizárása, hogy a váltó vevője, az eredeti 

kötelezett nem teljesítése esetén, a közvetítővel (forgatmányozóval) szemben 

követeléssel élhessen. Amennyiben a visszkereset nincs kizárva, a forgatmányozók, a 

forgatmány sorrendjében, jót állnak az eredeti kötelezettség teljesítéséért. (KER) 

viszontbiztosítás Ha egy biztosító intézet az általa biztosított kockázatra más biztosító 

intézeteknél biztosítást köt. (KER) 

viszontleszámítolás A bankok az általuk leszámítolt váltókat a központi banknál, vagy – 

erre vonatkozó jog kikötése esetén – más banknál, a váltó lejárata előtt 

viszontleszámítoltathatják, azaz eladhatják. A viszontleszámítoló az esedékességig járó 

kamatot diszkontált értékén levonja (viszontleszámítolási kamatláb). A jegybank 

viszontleszámítolási kamatlábpolitikája a monetáris politika eszköze. (PÜ) 

viszontvásárlás Olyan kereskedelmi ügylet, amelyben a felek arról állapodnak meg, hogy 

az eladó a vevő kínálatából mennyi és milyen meghatározott árut vásárol. Az ilyen 

ügyletek alapvetően a konvertibilitás, és a versenyképesség hiányának hátrányait 

kívánták kiküszöbölni, de előfordul a konvertibilitás körülményei között is, például nagy, 

nemzetközi közbeszerzési eljárások (így pl. jelentős értékű haditechnika) vásárlása 

esetében. (KER, PÜ) 

Lásd még: barter 

vonalhajózás Menetrendszerű hajón történő áruszállítás. A vonalhajózásnál a szállítási 

szerződés tárgya az áru, eltérően az ún. tramphajózástól, amikor a szerződés tárgya a 

hajótér. (KER) 
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W 
WA, with paritcular average (ANG) ’Részkár ellen biztosítva’: tengeri biztosítási 

kiegészítő megjelölés, amely az ún. különleges hajókár esetén fedezi azon károkat, 

amikor a szállítmány egy részét a szállítmány más részének megmentése érdekében, 

megsemmisítik. (KER) 

Lásd még: particular average 

war risks (ANG) ‘Háborús kockázatok’, amelyekre a biztosítások általában nem terjednek 

ki. CIF&W: a CIF-paritás kiegészítése, ha az eladó a fuvarozás veszélyéből eredő 

alapkockázaton kívül az árut a háborús kockázatok ellen is biztosítja. A CIF&W nem 

Incoterms paritás, azaz nem szokvány, hanem szokás. (JOG, KER) 

Lásd még: Incoterms 

warrant (ANG) 1. Értesítés, meghatalmazás, parancs, biztosíték, jogosítvány, jótállás. 2. 

Dock warrant raktárjegy. (KER) 

without recourse (ANG) Lásd visszkereset nélkül (KER, PÜ) 

write off (ANG) 1. Értékcsökkenési leírás. 2. Valamely, általában kétes követelés törlése. 

(PÜ) 

Lásd még: amortizáció, értékcsökkenési leírás 

WTO, World Trade Organization (ANG) Világkereskedelmi Szervezet, a GATT 

utódszervezete. Feladata a nemzetközi kereskedelem alapvető szabályainak 

meghatározása és fejlesztése, az áruk szabad áramlása akadályainak felszámolása. 

Székhelye New York. Honlapja: www.wto.org (EU, JOG) 

Lásd még: GATT 



140 

X 
xeno piac A világ bármely pontján idegen valutában lebonyolított hitelforgalom 

megjelenési helye (pl. európiac, off-shore központok). A pénzpiac nemzetközi 

integrációjával egyre ritkábban használt kifejezés. (PÜ) 
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Y 
yield (ANG) Hozadék. (KER, PÜ) 
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Z 
zálog A szerződés egyik biztosítéka, amelyből a jogosult kielégítést kereshet, ha a 

kötelezett nem teljesít. (KER, PÜ) 

zálogjegy A közraktárjegynek önállóan elválasztható része, amely zálogjogot biztosít az 

árura, az adott kölcsön és annak kamata, valamint felmerült költségek erejéig. Ha az adós 

nem fizet, úgy a zálogjegy birtokosa az áru elárvereztetését követelheti, hogy a befolyt 

összegből követelését kielégíthesse. Az áru feletti korlátlan rendelkezés csak a zálogjegy 

és árujegy birtokában lehetséges. (JOG, KER) 

Lásd még: zálogjog, warrant 

zálogjog Általában a hitelező javára biztosított jog, amelynek alapján meghatározott 

feltételek – általában a törlesztés elmaradása – esetén a jogosult a biztosítékként 

felajánlott javat további eljárás nélkül lefoglal(tat)hatja, elárverez(tet)heti és a tartozás 

mértékéig kielégítést nyer. (JOG, KER, PÜ) 

záloglevél Olyan értékpapír, amely valamely ingatlanra szerzett zálogot, azaz 

meghatározott feltételek – általában hitel, kölcsön határidőre történő nem fizetése – 

teljesülése esetére kényszereladási jogot testesít meg. (JOG, KER, PÜ) 

zálogtartói nyilatkozat Lásd zálog, zálogjog (KER) 

zárolt számlák Az ilyen számlákon meghatározott célra kötnek le betéteket, amelyeket 

csak meghatározott engedéllyel, illetve feltételekkel lehet igénybe venni. (JOG, PÜ) 

zárt végű befektetési alap Olyan befektetési alap, amelynek befektetéseit az alapkezelő 

meghatározott határidőig köteles felszámolni, és a befektetési jegyeket visszaváltani. (PÜ) 

zéró kupon hozam A zéró kupon kötött hozadékú, kamatfizetés nélküli (a futamidő végén 

egy összegben törlesztett) értékpapír diszkontrátája. Az ilyen értékpapír kibocsátása a 

futamidő végén, vagy szakaszosan törlesztett névérték diszkontrátával csökkentett 

értékén történik. A másodlagos piaci forgalomban az ilyen értékpapír ára a lejáratkori 

törlesztés összegének az aktuális piaci kamatokkal, illetve kamatvárakozásokkal 

diszkontált jelenértéke. (PÜ) 

zrt., zártkörű részvénytársaság Olyan, magyar jog szerinti részvénytársaság, amelynek 

részvényei nincsenek, és nyilvános részvénytársasággá történő átalakulás nélkül nem 

hozhatóak nyilvános forgalomba. (JOG, VÁLL. ADM.) 
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Zs 
zsiro A pénzforgalmat kikapcsoló, kizárólag bankok közötti átírással teljesülő fizetés. 

Skriptuális pénznek vagy skriptuális forgalomnak is nevezik. (KER, PÜ) 
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II. 

EU-FOGALOMTÁR 

Az Európai Unió, intézményei és a nemzetközi intézményrendszer 

legfontosabb fogalmai  
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A, Á 
aarhusi konvenció Az állampolgárok környezeti információkhoz való hozzáférésére 

vonatkozó EU-szabályok kialakításának 1998. júniusi – 2001. október 30-án életbe lépett 

– keretmegállapodása.  

AAT, Advanced Authoring Tools (ANG). Fejlett tartalomképző eszközök.  

Lásd még: DELTA 

abatment (ANG) Nagy-Britanniának nyújtott EU-kedvezmény.  

Lásd még: kedvezmény 

ABEL (ANG) Az EU hivatalos lapjának, az Official Journalnak az adatbázisa.  

ABEX Az EUREKA-program projektje, amely a „Fault Tree Analysis” (grafikus 

kockázatelemzési módszer egy folyamat kedvezőtlen kimenetele lehetőségeinek 

bemutatására) kalkulációs és prezentációs eszközeire vonatkozik.  

Lásd még: EUREKA 

ACE, Action by the Community on the Environment Környezetvédelmi akcióterv. Az 

Európa Parlament és a Tanács 1600/2002/EU sz. 2002. július 22-i határozata, az EU 6. 

Környezetvédelmi Akcióterve, amely meghatározza a környezeti kockázatok kezelésének 

stratégiáját.  

ACES A DELTA-program projektje a folyamatszabályzó eszközök fejlesztésére.  

Lásd még: DELTA 

ACNAT, Actions by the Community for Nature (ANG) Közösségi Akciók a Környezet 

Védelmére. 1991-ben indított program a természeti környezet védelmére. Helyét 1992-

ben a LIFE I (a Tanács 1973/92 sz. határozata) vette át.  

ACP-országok, African Caribbean and Pacific Countries party to the Lomé 

Convention (ANG) A loméi konvenciót aláíró afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni 

országok. A kapcsolatokat az Unióval a cotonou-i megállapodás szabályozza.  

Lásd még: loméi konvenció, cotonou-i megállapodás 

ACP-EC, Partnership Agreement (ANG) ACP-EK, partnerségi egyezmény.  

Lásd még: cotonou-i megállapodás 

acquis (FR) A megvalósult integrációs elemek, vívmányok – közösségi szintre emelt 

jogalkotási és végrehajtási jogosítványok – európai uniós szakkifejezése.  

acquis communautaire (FR) Egyaránt tartalmazza a kötelező joganyagot és a nem 

kötelező normákat.  

Lásd még: schengeni vívmányok, acquis 

acquis screening A csatlakozási folyamat része, amelyben a tárgyaló partnerek az EU 

fejezetekbe foglalt joganyagát tekintik át.  

Lásd még: acquis, acquis communautaire 
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ACUSE, Action Comitee for the United States of Europe (ANG) Akcióbizottság az 

Európai Egyesült Államokért (Monnet-bizottság). Jean Monnet elnökletével, 1955–1975 

között, nagyobb politikai pártok és nem kommunista szakszervezetek részvételével 

működő csoport. Fő céljai a Közös Piac bővítése, tevékenységének elmélyítése, az 

EURATOM létrehozása.  

Lásd még: Monnet, Jean 

adalékanyagok Bármely, élelmiszerekhez szándékosan adagolt, a termék vagy 

melléktermékei részévé váló anyag, tápértéktartalmától függetlenül, amelyet önmagában 

nem fogyasztanak élelmiszerként vagy élelmiszerek szokásos részeként. (89/107 sz. EU-

irányelv 1(2) szakasz.) A tagállamokban kizárólag olyan adalékanyagok alkalmazhatóak, 

amelyeket közösségi szintű szabályozás kifejezetten megenged. Direktívák: 89/107/EU 

(mód. 94/34/EU) a szabályozás keretszabályairól; 94/36/EU az ételszínezékekről; 

94/35/EU (kieg. 96/83/EU) az édesítőkről; 95/2/EU (kieg. 96/85/EU, 98/72/EU és 

2001/5/EU) az egyéb adalékokról.  

ADKMS, Advanced Data and Knowledge Management Systems (ANG) Fejlett Adat- és 

Tudáskezelési Rendszerek. Az ESPRIT- program projektje.  

Lásd még: ESPRIT 

adóharmonizálás Az a törekvés, hogy az egyes tagországokban kivetett adóteher ne 

lehessen az Unión belül érvényesülő versenytényező. (EU, JOG, PÜ) 

adózás A Bizottság 2001. május 23-i közleménye (COM (2001) 260) megerősítette, hogy 

az Unió nem kíván nemzetek feletti adózási rendet létrehozni és a nemzeti adózásba csak 

ott avatkozik be, ahol egyes problémák nemzeti szinten nem oldhatók meg, vagy 

valamely tagország adógyakorlata ellentétes az egyezménnyel. Az Unió adópolitikájának 

célja a tagországok közötti adóverseny megszüntetése és a versenyképesség fokozása. 

(EU, JOG, PÜ) 

ADP, Agricultural Development Program (ANG) Mezőgazdasági Fejlesztési Program, 

falusi (mezei) környezetek regenerációja érdekében. Címe: 81 rue du MarteauB-1000 

Brussels, contact.point@leaderplus.org  

AEMI, Advanced Environment for Medical Image Interpretation (ANG) Fejlett 

Grafikai Eszközök a Gyógyászatban. A CORDIS-AIM- program projektje.  

Lásd még: AIM 

AETR, European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles Engaged in 

International Road Transport (ANG) A hosszú távú forgalmat bonyolító közúti 

közlekedési eszközök (teherautók és autóbuszok) személyzetére vonatkozó európai 

egyezmény. (EU, JOG, KER) 

African Union, AU (ANG) Afrikai Unió, az OAU (Organziation of African Unity) 

utódszervezete. 2002-ben alakult, hogy elősegítse Afrika gazdasági, társadalmi és 

politikai integrációját és a demokrácia iránti elkötelezettségét. 53 tagja Afrika 

valamennyi állama, központja Addis Abeba, Etiópia. Szervezési elvei és 

tevékenységének koncepciója hasonlít az Európai Unióra, az afrikai föderalisták egy 

jövendő Unió magjának tekintik.  

AGEFT, Agricultural Electronic Fund Transfer (ANG) Az Európai Mezőgazdasági 

Orientációs és Garancia Alap (EAGGF) folyósító ügynökségeinek on-line adatbázisa.  

Lásd még: EAGGF 

AGINFO (ANG) A Közös Mezőgazdasági Politika kereskedelmi adatbázisa.  

Lásd még: KAP 
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AGIS (ANG) A bűnüldözési együttműködés 2003–2007 évi, Agis spártai királyról 

elnevezett uniós keretprogramja, amely a megszűnő programokat váltotta fel. (A 

Bizottság 2002/630/JHA sz. határozata.) A program 2003–2007 között 65 millió euró 

költségvetéssel működik. Ez a program lép az ezzel megszűnő Grotius II Criminal, az 

Oasin II, Stop II, Hippocrates és Falcone programok helyébe.  

AGREP (ANG) Agrárkutatási projektek. Az Integrált Információs Rendszer adatbázisa.  

Lásd még: SII 

AGRI (ANG) Az agrártudomány és -technológia nemzetközi információs rendszere.  

AGRIMED (ANG) az EU mediterrán régiójára irányuló közös kutatási projektek 

gyűjtőneve.  

AGROMET (ANG) A CADDIA-program meteorológiai adatbázisa.  

Lásd még: CADDIA 

AIDA, Advanced Integrated Design Assets (ANG) Az integrált áramkörök tervezésének 

fejlett eszközei.  

Lásd még: ESPRIT 

AILE (ANG) A Helios-program projektje a hátrányos helyzetű emberek szociális 

integrálására.  

Lásd még: Helios 

AIM, Advancd Informatics in Medicine (ANG) 1988-ban indult kutatási program a 

korszerű informatika és kommunikáció gyógyászati és egészségvédelmi alkalmazására.  

AIN-ED (ANG) A CADDIA-program adatcsereprojektje.  

Lásd még: CADDIA 

AIR (ANG) A Helios-program innovációs és újraalkalmazási projektje.  

Lásd még: Helios 

AL INVEST (ANG) Az Europe Aid által támogatott európai-latin-amerikai 

együttműködési hálózat.  

Lásd még: Europe Aid 

alapvető jártasságok Azok a jártasságok, amelyeket minden tanulónak meg kell szereznie 

iskoláinak elvégzéséig. Meghatározására az EU-Parlament kérte fel a Bizottságot.  

alapvető jogok chartája, Charter of Fundamental Rights Az Európai Alkotmány 

tervezetének része, amelyet a Valéry Giscard d’Estaing által vezetett ad hoc testület (a 

konvent) dolgozott ki és terjesztett az Európa Tanács 2003. évi. thessaloniki ülése elé. A 

szöveg az alapvető európai jogokat tartalmazza és az EU alkotmányozási folyamatának 

része. A konvent a nemzeti parlamentek harminc képviselőjéből, az Európai Parlament 

tizenhat képviselőjéből, az Európai Unió egy, és a tizenöt kormány egy-egy 

képviselőjéből állt. Az EU az alapvető jogok chartáját 2000 decemberében fogadta el 

Nizzában politikai nyilatkozatként. Ötvennégy cikkelyt tartalmaz, amelyeket elsősorban 

az európai emberi jogok egyezményéből vettek át. Az Európai Bíróság kijelentette, hogy 

hajlandó ítéleteiben figyelembe venni a chartát, még akkor is, ha az nem vált jogilag 

kötelező érvényűvé. Az Európai Bíróság máris több esetben hivatkozott rá. A konvent 

úgy határozott, hogy a chartát jogilag kötelező erővel beiktatja a javasolt EU-

alkotmányba. Az alkotmánytervezet 5. része az alkotmány szerves részévé teszi a chartát. 

(EU, JOG) 

Lásd még: alkotmány 
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alkalmazott jogkörök A luxembourgi EU- bíróság hozta létre az alkalmazott jogkörök 

koncepcióját, hogy ellássa az EU-t a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos tárgyalási 

kompetenciával olyan területeken, ahol az EU-nak belső törvényalkotási jogköre van. A 

konvent javaslata szerint ez általános szabállyá válik azáltal, hogy az Európai Uniót a 

tagállamok Unión kívüli képviseletéhez szükséges jogi személyiséggel ruházza fel.  

alkotmány 1. Az alkotmány valamely szuverén állam alaptörvénye, amely körvonalazza 

az államformát, tartalmazza a működés alapszabályait és hatóságainak – ideértve a 

törvényhozókat is – hatalmát korlátozó alapvető szabályokat. Az alkotmány garantálja az 

állampolgárok alapvető jogait és kötelezettségeit. 2. 2004. október 29-én az Európai Unió 

tagállamainak képviselői parafálták az alkotmányos szerződést, amely a valamennyi 

tagállam által történő ratifikálása után az Unió alkotmányát képezi. Hatályba lépése után 

– amelynek feltétele, hogy azt valamennyi tagállam, saját alkotmányos rendje szerint 

parlamentje vagy népszavazás útján jóváhagyja – az európai alkotmány a nemzeti 

jogrendek felett prioritással bír. (EU, JOG) 

alkotmányos szerződés Lásd alkotmány  

állatok jóléte Az EU közös mezőgazdasági politikájának (CAP) része, az állatok jólétére 

vonatkozó rendelkezés. Ebben felkérik az érdekelteket arra, hogy vegyék figyelembe az 

állatok jólétét, amikor a közösségi jogszabályokat megfogalmazzák és megvalósítják a 

közös mezőgazdasági politika, a közlekedés, a belső piac és a kutatás területén. Az 

Európai Parlamentben működik az állatok jólétével foglalkozó belső csoport, amely 

bírálja az érvényben levő szabályokat.  

Lásd még: KAP 

Allied Harmony (ANG) Macedóniában, a korábbi Jugoszlávia tagköztársaságában folyó 

NATO katonai művelet elnevezése, amelyet az EU 2003 márciusában vett át.  

Lásd még: FYROM 

Általános Ügyek Tanácsa Lásd GAC  

ALTENER, Alternative energy (ANG) Az új és megújuló, versenyképes és gazdaságos 

energiaforrások feltárására irányuló kezdeményezés.  

AMADEUS (ANG) Az ESPRIT-program projektje az univerzális specifikációk 

fejlesztésének sokoldalú megközelítésére.  

Lásd még: ESPRIT 

AMICE (ANG) Az ESPRIT-program projektje egy integrált európai számítógép-építési 

architektúra kifejlesztésére.  

Lásd még: ESPRIT 

AMIS, Agricultural Markets Intelligence System (ANG) A CADDIA része, az Európai 

Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap irányítási és piaci adatbázisa.  

Lásd még: CADDIA, EAGGF 

AMPES (ANG) Az ESPRIT fejlett logikai programozási környezetek fejlesztésére irányuló 

projektje.  

Lásd még: ESPRIT 

amszterdami szerződés Lásd AST, konszolidált szerződések, szerződések  

AMUE, Association for the Monetary Union of Europe (ANG) Nyomáscsoport Európa 

monetáris uniójának megvalósításáért és kiterjesztéséért.  

ANIMO (ANG) A nemzeti állategészségügyi szolgálatokat összekapcsoló, 1991-ben 

felállított számítógépes rendszer.  



149 

ANNIE, Application of Neutral Networks for Industry in Europe (ANG) Semleges 

hálózatok alkalmazása az európai iparban.  

Lásd még: ESPRIT 

Antici Group (ANG) Az Állandó Képviselőket támogató személyzet, az Állandó 

Képviselők Bizottsága része.  

Lásd még: COREPER 

AORS, Abnormal Occurencies Reporting System (ANG) Rendkívüli események 

jelentési rendszere. A Közös Kutató Központ (L JRC és ERDS) rendszerének a nukleáris 

erőművekben bekövetkező eseményekre vonatkozó adatbázisa.  

Lásd még: JRC 

AP, Accession Partnership (ANG) A csatlakozás előtt álló EU-tagok státuszának 

meghatározása.  

APA, Accession Parnership Agreement (ANG) Csatlakozási Együttműködési Szerződés. 

A bővítési folyamat kereteként a tagjelöltekkel egyenként, az egyéni felkészültség szintje 

szerint kötött bilaterális szerződés, amely a felkészülési programot és a „közösségi 

vívmányok”, azaz a közösségi jog átültetésének ütemtervét tartalmazza. A programok 

megvalósítására az EU technikai és anyagi forrásokat biztosít, ez utóbbiakat 

mindenekelőtt az ún. előcsatlakozási alapok részeként.  

Lásd még: acquis communautaire 

APEC, Asia-Pacific Economic Cooperation (ANG) Ázsiai és csendes-óceáni országok 

gazdasági együttműködési szerződése.  

APOLLO (ANG) Közös projekt az Európai Űrhajózási Ügynökséggel. Tárgya nagytömegű 

adat műholdak útján történő továbbítása.  

Lásd még: ESA 

arányosság elve A szerződések egyik alapelve, amely azt jelenti ki, hogy az Európai Unió 

nemzetek feletti jogalkotása a lehető legenyhébb legyen és ne menjen túl azon a 

mértéken, amely szigorúan véve szükséges ahhoz, hogy a szerződés kitűzött céljai 

megvalósuljanak.  

ARE, Aliance des Radicaux Européen (FR) A Radikálisok Európai Szövetsége. Frakció 

az Európai Parlamentben.  

Lásd még: pártcsoportok 

ARIANE Az EU kulturális programja 1999-ig. Feladatait 2000-től a Kultúra 2000 

program vette át.  

Lásd még: Culture 2000 

áruk, személyek, szolgáltatások, tőke szabad mozgása Lásd négy alapszabadság  

ASEM, Asia-Europe Meeting (ANG) Ázsia-Európa csúcstalálkozók sorozata, amely 

1996-ban 10 ázsiai és 15 európai állam- és kormányfő, és az Európa-Bizottság elnökének 

találkozójával kezdődött. Az azóta lebonyolított további négy csúcstalálkozó célja az EU-

tagországok és az ázsiai országok közötti politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok 

bővítése.  

assent procedure (ANG) Lásd hozzájárulási eljárás  

ASSILEC (ANG) Európai tejüzemek érdekképviseleti szervezetének korábbi neve.  

Lásd még: EDA 

Association Agreements (ANG) Lásd társulási egyezmények  
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AST, Amsterdam Treaty (ANG) Amszterdami szerződés. Életbe lépett 1999. május 15-én, 

az 1992 évi maastrichti szerződés módosítása. Növeli az Európa Parlament hatáskörét, és 

bővíti az Unió szerepét a személyes szabadságjogok garanciái, a biztonság és az 

igazságszolgáltatás területén, megveti a közös külügy- és biztonsági politika alapjait és 

létrehozza a bővítési folyamat intézményeit.  

Lásd még: maastrichti szerződés 

átmeneti mentességek Más néven „derogációk”, valamely – általában újonan csatlakozott 

– EU-tagországnak a közösségi előírások, illetve irányelvek alóli átmeneti mentessége.  

audiovizuális politika Az EU azon politikája, amely ösztönzi az audiovizuális 

médiumokban a kulturális sokszínűség megőrzését és az európai produktumok arányos 

megjelenését.  

 

 

 



151 

B 
BAP, Bio-technological Action Program (ANG) Lásd biotechnológiai akcióprogram  

BC-Net, Business Cooperation Network (ANG) Üzleti partnerkereső adatbázis, amelyet a 

BRE (Bureau de Rapprochement des Entreprises) 1973-ban hozott létre a kis- és 

középvállalkozások támogatására. A modern informatika terjedésével és a világháló 

használatával jelentőségét veszítette, 2000-ben a programot lezárták.  

BCR, Community Bureau of References (ANG) A közösségen belüli hatáskörök irodája. 

Feladata a jogharmonizációs folyamatok támogatása.  

befolyás A „befolyás” és „szuverenitás” – azaz a nemzeti szuverenitás tárgyát képező, 

illetve azon kérdések aránya, amelyekben a tagállamok belső önrendelkezési jogukról 

vagy annak egy részéről lemondva befolyást szereznek az EU döntéseire. Ez az Unió 

legtöbbet vitatott alkotmányossági kérdése. A 2004 októberében aláírt alkotmányos 

szerződés, amely a tagállamok által történő ratifikálása után az Unió alaptörvényét 

képezi, és mind az EU, mind pedig a tagállamok jogszabályai felett elsőbbséggel bír, 

tovább bővíti a „közös szuverenitás” tárgyát képező kérdéseket, és az Európa Parlament 

felügyeleti jogait a Bizottság (az Unió „kormánya”) felett.  

Lásd még: alkotmány 

Bel- és igazságügyi együttműködés, JHA, Justice and Home Affairs (ANG) Nevezik 

még a szabadság, biztonság és igazság területének és a jog területének is. A maastrichti 

szerződés által az EU szintjén felállított bel- és igazságügyi együttműködés. Létrejöttét a 

határok és határellenőrzés nélküli egységes belső piac kialakításának, valamint a 

tagállamok belső biztonságát egyre jobban veszélyeztető illegális migráció, szervezett 

bűnözés, terrorizmus elleni közös fellépésnek az igénye tette szükségessé. A cím által 

lefedett terület megoszlik az Európai Közösség szerződése első pillérének nemzetek 

fölötti döntéshozatala és a harmadik pillér a tagállamok kormányközi együttműködése 

között. A büntetőjogi ügyekben történő rendőrségi és bírói együttműködéssel jelenleg a 

nizzai szerződés VI. címe, a „Szerződés az Európai Unióról” rész foglalkozik, és magába 

foglalja a rasszizmus, terrorizmus, kábítószerek, fegyverek és csalás elleni 

együttműködést. A szerződés szorosabb együttműködést sürget a rendőri erők és más 

hatóságok között, valamint a közös rendőrségi egységgel, az Europollal. A bírói 

szervezetek közötti szorosabb együttműködést az Eurojust segíti. A rendőrség operatív 

együttműködést, együttes fellépést és koordinált vizsgálatokat folytat. A törvényszéki 

együttműködés magába foglalja az ügyészségi felhatalmazásokat, a határokon túlnyúló 

bűnözésben történő nyomozásokat és a kiadatásokat. A Tanács egyhangúlag dönt az 

érzékeny kérdésekben. Legtöbb határozatát minősített többséggel és a súlyozott 

szavazatok kétharmados többségével hozza. A közösségi szerződésben (TEC) a IV. cím 

szól a vízumokról, menedékjogról, bevándorlásról és más a személyek szabad 
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mozgásával kapcsolatos politikákról. Rendelkezik a nemzetek fölötti együttműködésről a 

határellenőrzés, a menekültek és bevándorlás témáiban. A legtöbb érzékeny kérdésben 

egyhangú szavazásra van szükség 2004. május 1-ig. Ezután több döntés születik majd 

minősített többséggel. Nagy-Britannia, Dánia és Írország mentességet kapott. A konvent 

munkacsoportja azt javasolja, hogy a bel- és igazságügyre vonatkozóan legyen 

megosztott hatáskör a Tanácson belül minősített többséggel, és az EU-Parlamenten belül 

együttdöntési eljárással. Speciális jogi törvények helyett azt is javasolják, hogy 

egyszerűsíteni kell az EU-törvényeket és a kerettörvényeket. Ilyen módon a kormányközi 

együttműködés teljes egészében nemzetek felettivé válik a kezdeményezés jogával és az 

EU-Bíróság ítélkezési jogával.  

BEMA, Biogenic Emission in the Mediterranean Area (ANG) Biogenikus kibocsátás a 

Mediterráneumban. EU-projekt egyes reaktív gázok termelődésének kvantifikálására.  

BEPG, Broad Economy Policy Guidelines (ANG) Általános gazdaságpolitikai irányelvek. 

Az EU Bizottságának évente megújított, középtávú gazdaságstratégiai ajánlásai.  

BEUC, Bureau Européen des Unions Consaommateurs (FR), European Consumer 

Organization (ANG) Európai Fogyasztói Szövetség. Az EU-tagállamok, tagjelöltek és az 

Európai Gazdasági Terület (EEA) országai fogyasztóvédelmi szervezeteinek szövetsége.  

biotechnológiai akcióprogram, BAP, Biotechnology Action Programme  (ANG) Az 

Európai Közösség kutatási és technológiai fejlesztési keretprogramjainak (EC Framework 

Programmes for Research and Technological Development) első fázisának (First 

Framework Programme 1985–1987) a genetikailag módosított organizmusok (GMO, 

Genetically Modified Organisms) biztonságáról szóló kutatásai.  

bírói jogkör Az EU-törvények értelmezésének és helybenhagyásának, valamint ezek 

konkrét esetekre történő alkalmazásának jogköre.  

Bíróság Lásd Európai Bíróság.  

Bizottság Lásd European Comission (Európai Bizottság)  

bolognai folyamat Az 1999. június 19-i bolognai deklaráció az Unió felsőoktatási 

politikáját foglalja össze. Elemei: 1. Áttekinthető és összehasonlítható képzési fokozatok 

rendszerének kialakítása a képzés átláthatósága és a fokozatok kölcsönös elismerése 

érdekében. 2. Kétciklusú, a munkaerőpiaci igényekhez igazodó képzési rendszer (a 

legalább hároméves „batchelor”, és az ezt követő, legalább kétéves „master” képzési 

ciklus) egységes bevezetése. 3. A Socrates-Erasmus programokban már bevezetett, az 

iskolák által kölcsönösen elismert „krediteket” nyújtó vizsgarendszer kialakítása. 4. A 

diákok és oktatók nemzetközi mobilitásának ösztönzése, a több intézményben folytatott 

tanulmányok bátorítása. 5. Minőségbiztosítási együttműködés az oktatás területén. 6. A 

felsőoktatás európai dimenzióinak kialakítása. A folyamat célja, hogy Európa 

felsőoktatási rendszerei áttekinthetőbbé váljanak és a nemzeti oktatási rendszerek 

egységes, három képzési fokozatot (batchelor, master és doktorátus) nyújtó európai 

keretrendszerbe illeszkedjenek.  

Lásd még: ECTS 

BRITE EURAM, Basic Research in Industrial Technologies for Europe (ANG) Ipari 

technológiák alapkutatása Európa számára. A negyedik keretprogram (1994–98) 

alprogramja.  

budget procedure (ANG) Lásd költségvetési eljárás  

budget treaties (ANG) Lásd költségvetési szerződések  
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C 
CADDIA, Common Agricultural Customs Transmission of Information (ANG) Az 

Unió közös mezőgazdasági politikájának információs rendszere.  

CAP, Common Agricultural Policy (ANG) Lásd KAP (Közös Mezőgazdasági Politika)  

CARDS, Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation 
(ANG) A Tanács 2666/2000 sz., 2000. december 5-i határozata alapján indított program a 

Nyugat-Balkán támogatására és fejlesztésére. Kedvezményezettjei: Albánia, Bosznia-

Hercegovina, Horvátország, Szerbia, Montenegro és Macedonia.  

CARE, Community Database on Road Accidents (ANG) Közúti balesetek közösségi 

adatbázisa.  

CBSS, Council of Baltic Sea States (ANG) Balti Országok Tanácsa. A balti térség 1992-

ben létrehozott kormányközi együttműködési szervezete. Tagjai Dánia, Észtország, 

Finnország, Németország, Izland, Lettország, Litvánia, Norvégia, Lengyelország, 

Oroszország, Svédország kormányai és az Európai Unió Bizottsága.  

CCAMLR, Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources 
(ANG) Az Antarktisz élővilágának megőrzésre létrehozott konvenció. Az Antarktisz 

szerződésrendszer része.  

CCITT, International Telegraph and Telephone Consultative Committee (ANG) 

Nemzetközi Telegráf és Telefon Konzultatív Tanács. A kommunikációs iparág 

felügyeleti és adminisztratív szervezetei és az elismert magánoperátorok konzultatív, 

önszabályozó szervezete. (EU, KER) 

CCT, Common Customs Tariff (ANG) Az Unió tagországai által az Unión kívülről 

származó árukra alkalmazandó egységes vámtarifa, amelynek megfizetése után a belső 

forgalom miatt további vám, vagy illeték az árut nem terhelheti. Az egységes vámtarifát a 

Bizottság az Unió hivatalos lapjában (Official Journal) évente teszi közzé.  

Cdt, Translation Centre for the Bodies of the European Union (ANG) Az EU 

szerveinek fordítási központja. Székhelye Luxembourg.  

Lásd még: ügynökségek 

CECAF, Fishery Comitee for Eastern Central Atlantic (ANG) A kelet-közép-atlanti 

térség halászati bizottsága.  

CEDEFOP, European Centre of the Development of Vocational Training (ANG) Az 

európai gyakorlati szakképzés fejlesztési központja. Központja Thesszaloniki 

(Görögország).  

Lásd még: ügynökségek 

CEEP, European Centre of Enterprises with Public Participationand of Enterprises 

of General Economic Interest (ANG) A közösségi részvétellel működő és általános 
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gazdasági érdekeket érvényesítő vállalkozások európai központja. Az európai szociális 

dialógusban a közösségi (állami és önkormányzati) munkaadókat képviselő szervezet.  

CEFIC, European Chemical Industry Council (ANG) Civilszervezet, az európai 

vegyipar szereplőinek (érdekképviseleti szervezetek, vállalkozások, üzletemberek) 

szervezete. Célja a vegyipar fenntartható fejlődésének elősegítése.  

CEFS, Comitée Européen des Fabricants de Sucre (FR) A cukorgyártók európai 

bizottsága. Civil szervezet, a cukoripar szervezeteinek és szereplőinek szövetsége.  

CELEX, Computerised Documentation on Community Law (ANG) Az EU 

számítógépes jogtára (http://europa.eu.int/celex), karbantartva 2004. december 31-ig. Ezt 

követően helyébe lépett az EUR-Lex weboldal (http://europa.eu.int/eur-lex/lex).  

Lásd még: EUR-Lex 

CEN, Comité Européen de Normalisation (FR), European Commitee for 

Standardization (ANG) Európai Szabványügyi Bizottság. Az Európai Gazdasági 

Közösség és az EFTA tagállamai szabványügyi szervei által 1961-ben létrehozott 

szervezet. A CEN az önkéntes szabványok és standardok területén, kutatással, 

fejlesztéssel és kommunikációval járul hozzá az Unió szabványosítási céljainak 

megvalósításához.  

CENELEC, Comitée Européen de Normalisation Électronique (FR) Európai 

Elektronikai Szabványügyi Bizottság. A CEN szervezete.  

Lásd még: CEN 

CEPOL, European Police College (ANG) A Tanács 2000. december 22-i határozatával 

létrehozott oktatási intézmény a bűnüldözés felsőfokú oktatására.  

CEPS, Centre for European Policy Studies (ANG) Az eljáráskutatás európai intézete. 

Brüsszeli tudományos központ, amelyet számos multinacionális vállalat és az Európai 

Bizottság támogat.  

CERN, European Organization for Nuclear Research (ANG) Az Európai Gazdasági 

Közösség és tagállamai együttműködésében, 1954-ben, a részecskekutatásra létrehozott 

intézet, mára a világ legnagyobb fizikai kutató központja.  

CESDP, Common European Security and Defence Policy (ANG) Közös biztonsági és 

védelmi politika.  

CFSP, Common Foreign and Security Policy (ANG) Lásd közös kül- és biztonsági 

politika.  

CIRR, Commercial Interest Reference Rate (ANG) Kereskedelmi kamat, irányadó 

kamatláb. A kereskedelmi hitelek átlagos kamatlába alapján kialakított, a nemzeti 

exportfinanszírozó ügynökségek által alkalmazható báziskamatláb. A szabályozás az 

exportdömping kizárását szolgálja.  

CIS, Customs Information System (ANG) 2003-ban létrehozott, a tagállamok 

vámhatóságai által hozzáférhető adatbázis és kommunikációs rendszer a csempészés és 

más vámbűntettek visszaszorítására  

CLITRAVI, Centre Liaison des Industries de Viandes de l’ EU (FR) A húsfeldolgozók 

érdekvédelmi szervezete az EU-ban.  

CN, Combined Nomenclature (AN) A Tanács 2658/87 sz. határozatának célkitűzése a 

közös vámtarifák egységes nómenklatúrájának létrehozására.  

CNS (ANG) Az Európai Közösséget megalapító, az amszterdami szerződéssel módosított 

szerződés 252. szakaszában leírt, a Bizottság ajánlásait jóváhagyó/elvető egyeztetési 

folyamat a Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament között.  
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COCOM, Coordinating Committee for Multilateral Export Controls (ANG) 

Többoldalú Export-ellenőrzési Egyeztető Bizottság. A hidegháború idején létrehozott 

megállapodás és szervezet a stratégiailag érzékeny áruk egyes (szocialista, fejlődő és a 

nemzetközi terrorizmust támogató) országokba irányuló exportjának korlátozására. Az 

1990-et követő „Partnerség a békéért” folyamatok során jelentőségét veszítette, a hasonló 

célokat kitűző Wasenaar-szerződést azonban sokan a COCOM újjászületésének tekintik. 

(EU, JOG) 

Lásd még: Wasenaar Agreement 

COFACE (FR) Francia exporthitel-biztosító intézmény. (EU, KER) 

Comenius (ANG) Iskolai oktatási program, a Socrates-program része.  

Lásd még: Socrates 

COMETT, Community Programme in Education and Training for Technology (ANG) 

EU-program az oktatási intézmények és az ipar együttműködésére a technológiai képzés 

területén, 1990/1994, COMETT II. 1995/96. Utódja a Leonardo-program.  

Comitee of Regions (ANG) Lásd Régiók Bizottsága  

commissioners (ANG) Lásd EU-biztos 

Common Foreign and Security Policy, CFSP (ANG) Lásd közös kül- és 

biztonságpolitika, CFSP  

Common Market (ANG) Lásd Közös Piac  

Common Policies (ANG) Lásd Közös Politikák  

common position (ANG) Lásd közös állásfoglalás  

common strategy Lásd közös stratégia  

Community (ANG) Lásd Közösség  

community policies (ANG) Lásd közösségi politikák  

cooperation procedure (ANG) Lásd együttműködési eljárás  

COPA, Comitee for (Professional) Agricultural Organizations in the EU (ANG) A 

(Professzionális) Mezőgazdasági Szervezetek Európai Bizottsága. A közös agrárpolitika 

alakítása területén működő lobbiszervezet.  

CORDIS, Community Research and Development Information Service (ANG) 

Közösségi Kutatás-fejlesztési Információs Szolgálat.  

COREPER, Comité de Representatifs (FR) Az állandó képviselők (a tagok által az EU-

hoz rendelt nagykövetek) tanácsa.  

COREUR (FR) A közös kül- és biztonságpolitika igényeit kiszolgáló információs 

rendszer.  

Corine, Co-ordination of Information on the Environment in Europe (ANG) ’Corine 

Land Cover 2000’. Grafikus információs rendszer az európai földterületek környezeti 

adatairól.  

COSAC, Conference on Community and European Affairs Committees (ANG) „A 

nemzetközi és európai ügyek bizottságainak konferenciája”. A nemzeti parlamentek 

külügyi bizottságai közötti együttműködés.  

COST, European Co-operation on Scientific and Technical Research (ANG) Az EU 

részleges támogatásával működő, 1971-ben létrehozott európai tudományos és műszaki 

kutatási együttműködés.  

cotonou-i megállapodás Az Európai Unió és az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok 

(ACP) viszonyát rögzítő megállapodás, amelyet Benin fővárosában írtak alá 2000-ben. A 

korábbi loméi konvenciót követően a cotonou-i megállapodást húsz évre tárgyalták újra, 
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és kiterjesztették a politikai együttműködésre is. A megállapodás jelenleg az EU és 78 

ACP-ország együttműködését szabályozza. Az Unió, az ACP-országok támogatására, a 

2000–2007 időszakra 25 milliárd euró keretet különített el.  

Lásd még: Európai Fejlesztési Alap, loméi konvenció 

Council of the European Union (ANG) Az EU Tanácsa. Az EU azon döntéshozó szerve, 

amely a tagállamok szuverenitását és konszenzusát jeleníti meg (szemben az Unió 

szuverenitását képviselő Bizottsággal, és az európai polgárok által közvetlenül választott 

Európai Parlamenttel). Döntéseit a Bizottsággal és a Parlamenttel a CNS eljárás keretei 

között egyezteti. Kormányközi alapon működő testület, ülésein a tagállamok 

kormányképviselői, általában miniszterei vesznek részt, a Tanácsot szokás ezért 

Miniszterek Tanácsaként is emlegetni. Mivel összetétele a napirend és a megoldandó 

problémák szerint alakul, a tanácsot meg szokták különböztetni aszerint, hogy mely 

miniszterek találkozójáról van szó. Az ún. szektorális tanácsok, a különböző 

szakminiszterek testületei foglalkoznak a különféle szakkérdésekkel (pl. mezőgazdaság, 

gazdasági és pénzügyek, környezetvédelem stb.). Kiemelt szerepet tölt be a 

Külügyminiszterek Tanácsa, az ún. Általános Ügyek Tanácsa (General Affairs Council), 

amely a politikailag érzékenyebb, illetve átfogóbb kérdésekkel foglalkozik, és sokszor a 

szektorális tanácsok fellebbviteli fórumaként működik. A tanács munkáját segítik, illetve 

készítik elő az ún. tanácsi munkacsoportok, illetve a COREPER, valamint a Tanács saját 

apparátusa, a Főtitkárság. Az Európai Tanács évente legalább kétszer, átlagosan négyszer 

ülésezik és az EU általános politikai irányait rögzíti (TEU 4. cikkely). A Tanács eljárási 

ügyekben többségi alapon határoz. Súlyozott vagy minősített többséget igényelnek a 

politikai ügyek, irányelvek és szabályozások, a szavazás során a tagoknak a csatlakozási 

szerződésben meghatározott számú szavazata van. Bizonyos kulcsfontosságú 

határozatok, például új tagállamok felvétele, adóügyek és fontos kül- és 

biztonságpolitikai kérdések egyhangú határozatot igényelnek. A Tanácsot rotációs alapon 

működő elnökség vezeti a főtitkár és annak brüsszeli titkársága segítségével. A tanács 

reformjait, ideértve a rotációs rendszer felváltását célzó, állandó vagy félig állandó 

elnökre vonatkozó javaslatot is, a Konvent tárgyalja.  

Lásd még: CNS, Európai Parlament, konvent 

Council of the Ministers (ANG) Lásd Council of the European Union  

Council Presidency (ANG) Lásd Tanács elnöksége 

Council working groups (ANG) Lásd tanácsi munkacsoportok  

Court of Justice of the European Communities, ECJ (ANG) Európai Közösségek 

Bírósága. Az Európai Közösségek legfőbb bírói fóruma, amely független testületként 

biztosítja a közösségi jog egységes alkalmazását. A luxembourgi székhelyű, 15 tagú 

Európai Bíróság további fontos feladata a közösségi intézkedések, valamint a közösségi 

jog betartásának törvényességi felügyelete. A bíróság az EU-szerződésekkel kapcsolatos 

ügyekben ítélkezik. A szerződésekkel kapcsolatos EU jogügyekben jogerős értelmezésre 

jogosult szervezet. Szervezetek vagy magánszemélyek által, a tagállamok által egymás 

ellen, a tagállamok által EU-intézmények ellen, illetve az EU-intézmények által egymás 

ellen indított perekben ítélkezik. A tagállamokból delegált egy-egy bíróból és kilenc, az 

ügyeket előkészítő általános ügyvédből áll. Több kamarára oszlik. A Bíróság csak az első 

pillér ügyeiért felelős. A nizzai szerződés értelmében a Bíróság illetékességet kap 

bizonyos bel- és igazságügyi eljárásokban is, és ezért ma már EU-Bíróságnak is 

nevezhető. A luxembourgi bíróság jelentős szerepet játszott szerződések olyan 
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interpretálásában, amely az EU-illetékességeket a lehető legszélesebb körre terjesztette 

ki. 1964-ben úgy határozott, hogy az EU-jognak elsőbbséget kell élveznie a nemzeti 

joggal szemben. 1970-ben pedig úgy, hogy az EU-jog a nemzeti alkotmányokkal 

szemben is előnyt élvez.  

Lásd még: ECJ 

CPVO, Community Plant Variety Office (ANG) Közösségi Növényfajtaügyi Ügynökség 

(Angers, Franciaország).  

Lásd még: ügynökségek 

CRAFT, Cooperative Research Action for Technology (ANG) Kooperatív Technológiai 

Kutatási Akció. Az EU 6. kutatási keretprogramjának része, a kis- és középvállalkozások 

számára tervezett projektforma. Célja, hogy a korlátozott erőforrásokkal rendelkező kis- 

és középvállalkozások egymással együttműködve hozzanak létre innovatív megoldásokat.  

CREST, Comité de la Recherche Scientifique et Technique (FR) Tudományos és 

Műszaki Kutatási Bizottság. Az EU Bizottságának és Tanácsának tudományos és kutatás-

fejlesztési tanácsadó testülete.  

CRONOS (ANG) Az Eurostat (az EU statisztikai hivatala) makroökonómiai és társadalom-

statisztikai adatbázisa, amely 2004-ben mintegy 260 millió adatot tartalmaz. Az EU- 

tagországokon kívül az USA-ra és a partnerországokra is kiterjed.  

CSCE, Conference on Security and Co-operation of Europe (ANG) Európai Biztonsági 

és Együttműködési Értekezlet, EBEÉ. Az 1975. évi helsinki megállapodással létrehozott 

együttműködési folyamat, amely hozzájárult a hidegháború oldásához, az enyhülésihez. 

Feladatait az OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe, Európai 

Biztonsági és Együttműködési Szervezet) vette át.  

Lásd még: OSCE 

CSF, Community Support Framework (Structural Funds) (ANG) Közösségi 

Támogatási Keret. Egyes esetekben a Strukturális Alapok programjainak elfogadását 

megelőzi a CSF (Közösségi Támogatási Kerettevékenység), amely meghatározza az 

ERDF részvételét a tagállamok egyes régióiban.  

Lásd még: ERDF 

CSFP, Common Security and Foreign Policy (ANG) Közös biztonsági- és külpolitika, az 

EU második pillére.  

Culture 2000 (ANG) Az EU 2000-ben indított kulturális keretprogramja. Előzményei: 

Kaléidoscope (1996–1999), az európai dimenziójú művészi alkotótevékenység 

támogatása; Ariane (1997–1999), könyvkiadás, olvasás, fordítás; Raphael (1997–1999), a 

tagállamok európai örökség megőrzésére irányuló poltikájának támogatása. A Culture 

2000 általában olyan kulturális vállalkozásokat támogat, amelyekben legalább három 

tagállam művészei vagy intézményei vesznek részt.  

CUT, Clean Urban Transport  (ANG) Tiszta Városi Közlekedés. Az EU programja a 

városi közlekedésből származó károsanyag-emisszó csökkentésére.  
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D 
D’Hondt-rendszer D’Hondt flamand alkotmányjogászról elnevezett számítási módszer, 

amely az arányos képviselet elvén alapuló választáson a parlamenti helyek számának 

meghatározására szolgál. A parlamenti helyeket a pártlistára adott szavazatok arányának 

figyelembevételével osztja el. A rendszer jellemzője, hogy előnyben részesíti a nagy 

pártokat. 

dán különleges intézkedés Dánia 1992. június 2-án visszautasította a maastrichti 

szerződést és új, átláthatóság, szomszédság és demokrácia által orientált európai közös 

napirendet szorgalmazott. A dán nemet követően Mitterrand francia elnök francia 

népszavazást tartott annak igazolására, hogy a franciák nagy többsége támogatja 

Maastrichtot. Meglepetésre a szerződést csak a francia választók 51 százaléka támogatta. 

Az 1992. decemberi edinburghi csúcstalálkozó különleges nyilatkozatban garantálta a 

dán engedményeket. Ezzel lehetővé vált a maastrichti szerződés tagállamok részéről való 

ratifikálása, amely Dániában az 1993. május 18-i népszavazáson az „igen” győzelmével 

valósulhatott meg.  

Danner-ügy Irányadó bírósági döntés, amelyben az EU-Bíróság 2000-ben hozott 

határozatot. Egy finn-német állampolgár Németországban kapott nyugdíjat. Amikor 

Finnországba költözött, továbbra is német nyugdíjáért fizetett be. Finnország azonban 

nem adta meg a finnországi nyugdíjra vonatkozó adókedvezményt. A bíróság kimondta, 

hogy ez nem fér össze a megkülönböztetés tilalmának, valamint a szolgáltatások és a tőke 

szabad mozgásának elvével. A döntést a közös nyugdíjpiac nyitányának tekintik.  

DAPHNE A gyerekek, fiatalok és nők elleni erőszak leküzdésére indított 2000–2003. évi 

program.  

Dassonville-eset Irányadó jogeset. Az eset kapcsán 1974-ben annak a belga jogban foglalt 

előírásnak a szerződéssel való összeegyeztethetősége kérdőjeleződött meg, amely szerint 

Belgiumba csak olyan eredet-megjelöléssel ellátott terméket lehet importálni, amit az 

eredet szerinti ország igazol. Dassonville olyan skót whiskyt importált Franciaországból, 

mely nem rendelkezett angol hatósági bizonyítványokkal. A Bíróság megállapította, hogy 

a tagállamok bármely előírása, amely közvetlenül vagy közvetve, ténylegesen vagy 

potenciálisan akadályozza a Közösségen belüli kereskedelmet, a mennyiségi 

korlátozásokkal azonos hatású, ezért tilosnak minősül.  

Davignon-jelentés A hágai csúcson (1969) a külügyminiszterek megbízást kaptak, hogy 

tanulmányozzák a legjobb utat a politikai egyesülés felé. Ennek a megvalósulása volt a 

Davignon-jelentés, amelyben a felvázolt konzultációs eljárást Koppenhágában (1973), 

majd a londoni csúcson (1981) erősítettek meg, végül bekerült az Egységes Európai 

Okmány rendelkezései közé. A rendszeres találkozások az Európai Politikai 

Együttműködés keretében valósultak meg.  
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DDR, Differentiated Discount Rate (ANG) Differenciált leszámítolási kamatláb. A CIRR 

(Commercial Interest Reference Rate), azaz a nemzeti exportfinanszírozó ügynökségek 

által alkalmazható báziskamatlábat módosító, a hitel futamidejétől függő felár. A 

szabályozás a jogtalan exporttámogatás elkerülését szolgálja.  

Lásd még: CIRR 

de minimis támogatás Olyan állami támogatás, amely esetében az egy vállalkozásnak 

nyújtott állami támogatás három éven belül összesen nem lehet több százezer eurónál, 

ezért nem befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelmet, és nem torzítja a versenyt, így 

nem vonatkozik rá az előzetes bejelentési kötelezettség.  

delegált rendeletek Az EU-Bizottság jogosult, a Tanács által delegált jogkörben, saját 

rendeletek alkotására, amelyek ugyanolyan érvénnyel bírnak, mint a Tanács rendeletei.  

delegált törvények Az alsóbb jogalkotó szerv által alkotott, a magasabb szintű jogszabályt 

specifikáló, részletező, vagy végrehajtási módját módosító, illetve annak jogszabályi 

összhangját megteremtő törvény, amely azonban nem mondhat ellent a magasabb szintű 

jogszabálynak. Az európai törvények felhatalmazhatják a Bizottságot a Tanács, illetve a 

Parlament által alkotott törvény vagy kerettörvény bizonyos, nem lényeges részeinek 

kiegészítésére vagy megváltoztatására. A konvent munkacsoportja, amelynek feladata az 

egyszerűsítés, az EU-törvények és az EU-kerettörvények mellett a delegált törvények 

speciális kategóriájára tett javaslatot.  

déli bővítés Ezt a kifejezést használják a Közösséghez való csatlakozásukra Görögország 

(1981), Portugália és Spanyolország (1986) esetén. Tagsági kérelmeik jóváhagyása 

mögött (a gazdasági következményekkel kapcsolatos aggályok ellenére) politikai 

megfontolások húzódtak meg. A spanyol és portugál csatlakozás mind a közösség, mind 

az új tagállamok szempontjából különösen sikeresnek bizonyult, Görögország, 2004-ig, 

számos tekintetben csak részlegesen teljesítette a maastrichti kritériumokat.  

Delors-csomag A közös költségvetés reformjának 1987. évi tervezete. A Bizottság akkori 

elnöke vezette munkálatok eredményeként születet javaslat lényege az agrárkiadások 

korlátozása, a strukturális alapok növelése és a költségvetési szabályok megújítása. Az 

Európai Tanács 1988 februárjában hagyta jóvá. Az egységes belső piac megteremtésének 

egyik fontos előfeltétele volt.  

Delors-II. csomag Az EK 1992. évi középtávú pénzügyi terve, amelyet a maastrichti 

határozatok megvalósításának megalapozására dolgoztak ki. Fő elemei a költségvetés 

növelése, az EK versenyképességének fokozása, a tagállamok közötti gazdasági és 

társadalmi összetartás („kohézió”) erősítése volt.  

Delors-terv A gazdasági és pénzügyi unió (EMU) létrehozásának háromlépcsős terve 

(1989). Az első szakasz, amely a tőkemozgást liberalizálta, és szorosabb koordinációt 

helyezett kilátásba e területen, 1990. július 1-jén indult. A második lépcső (1994–1999) 

fő célja az Európai Központi Bank létrehozása. A harmadik lépcső a tényleges gazdasági 

és pénzügyi unió kialakítása, melynek alapvető feltétele a tagországok 

valutaárfolyamainak végleges rögzítése és az euró bevezetése.  

DELTA, Development of European Learning Through Technological Advance (ANG) 

A tanulást támogató technológiai fejlesztési program.  

demográfiai válság Európa népessége egyre öregszik, és az EU országainak egyre 

növekvő munkaerőimporttal kell szembenéznie, illetve a nyugdíjak jövőbeli 

finanszírozásában is nehézségek várhatók. Az EU-Bizottság munkaanyagaiban és 

politikai jelentéseiben tárgyalják.  



161 

demokratikus deficit A fogalmon általában azt értik, hogy az EU fő döntéshozó 

szervében, a Tanácsban és intézményeiben, valamint az előkészítő és átruházott 

végrehajtó szerepe folytán szintén jelentős döntési befolyással bíró Bizottságban az 

állampolgárok képviselete többszörösen közvetett, és túl nagy hatalom koncentrálódik a 

nem választott, hanem kinevezett bürokraták kezében, miközben az állampolgárok 

közvetlenebb döntési részvétele nem megfelelően megoldott, a polgároknak közvetlenül 

felelős Európai Parlament döntési jogosítványai nem elég szélesek. Az Unió három, 

legfelső döntéshozó szervének – a szuverén Bizottság, a tagállamokat képviselő Tanács, 

és az európai polgárok által közvetlenül választott Európa Parlament viszonyának és 

egymáshoz viszonyított hatásköreinek fejlődését különféle módon képzelik el az 

euroszkeptikusok, az eurorealisták, illetve a föderalisták.  

demokratikus legitimáció Az EU-Bizottságnak erős hatásköre, monopoljellege van EU-

törvények kezdeményezésének jogával. A Bizottság azonban nem választott testület. 

Ezért a föderalisták azt javasolják, hogy a Bizottság elnökét és kollégáit az EU-

Parlamentnek kell megválasztani, és azok csak az EU-Parlamentnek tartozzanak 

felelősséggel. Az eurorealisták javaslata szerint minden nemzeti parlament saját nemzeti 

biztost választana, akit a nemzeti parlament vissza is hívhat és a Bizottság elnökét a 

nemzeti parlamentek válasszák meg egyetértésben.  

demokráciafórum A konventnek euroszkeptikusokból és eurorealistákból álló ellenzéke 

van. Alternatív szerződéstervezetre tettek javaslatot, amelyben a közös európai 

törvényeket a nemzeti parlamenteknek is jóvá kellene hagyniuk. Minden nemzeti 

parlament két saját biztost nevez ki, akik részt vesznek a nemzeti parlament Európai 

Bizottságának heti ülésein.  

Demokráciák és Sokféleségek Európájának csoportja, European Democracies and 

Differences, EDD (ANG) Az ún. „euroszkeptikusok” frakciója az Európai Parlamentben.  

demokráciák Európája Európai együttműködési koncepció, amely elsődlegesen alulról 

felfelé szerveződik a nemzeti parlamentektől kiindulva ahelyett, hogy szupranacionálisan 

épülne fel felülről lefelé. Ez a neve a demokratikus EU-nak is, amelyet jelenleg dolgoz ki 

a demokráciafórum csoport az Európa jövőjével foglalkozó konventben, és amely 

alternatív EU-alkotmányban ölt testet. Szerepel az EU-Parlament, csoportja, az EDD-

csoport nevében is.  

derogáció Az uniós tagságból fakadó bizonyos követelmények alóli könnyítés vagy 

mentesség, ami csak átmeneti jellegű lehet.  

DG, Directorate General (FR) Az Európai Bizottság szervezeti egységei, amelyek a 

főigazgató (director general) vezetésével – mint a nemzeti kormányokban a 

minisztériumok – egy-egy ágazat, „portfolió” felügyeletét, irányítását végzik.  

direct applicability (ANG) Lásd közvetlen alkalmazandóság  

direct effect (ANG) Lásd közvetlen hatály 

direct payment (ANG) Lásd közvetlen kifizetés  

direktíva A maastrichti szerződés elveiből következő, a Tanács vagy a Bizottság által 

kiadott sajátos jogszabály, amely valamennyi tagország számára előír kötelezettségeket, 

amelyet a tagországok nemzeti jogalkotásuk útján teljesítenek. Amennyiben ebből, a 

nemzeti előírások és a direktívák közötti ellentmondások származnak, a jogalanyok 

kérhetik nemzeti bíróságuktól, illetve az EU-bíróságuktól az EU-jogszabályok 

alkalmazását.  

Lásd még: közvetlen alkalmazandóság 
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DIS, Decentralised Implementation System (ANG) Decentralizált Végrehajtási Rendszer. 

A Phare-programok azon csoportja, amelyek végrehajtását a Bizottság felhatalmazásával 

és jóváhagyásával – a tagország kormányzati szervezetei irányítják.  

dolgozók alapvetö szociális jogairól szóló közösségi charta Lásd szociális charta  

dömpingeljárás A dömping által jogaiban sértett versenytársak vagy a nemzeti 

kereskedelmi hatóságok (pl. Versenyhivatal), illetve nemzetközi kereskedelmi 

szervezetek (pl. EU, WTO) által kezdeményezett bírósági és/vagy adminisztratív eljárás. 

dömpingellenes intézkedések Az EU külön vámot vethet ki az importra, ha az áruk 

dömpingáron kerülnek az Unió piacára. A dömping megállapításának legfontosabb 

feltételei: a) valamely termelő egy terméket olcsóbban ad el idegen piacon, mint ha más 

országba exportálja, vagy a belföldi piacán adja el; b) az értékesítés a termelési költségek 

alatt történik, vagy a termelési költségek között dömpingtényezők (államilag támogatott 

nyersanyag vagy energiaárak, különösen alacsony munkabérek stb.) vélelmezhetőek. A 

dömpingvámot (angolul: countervailing duty) a Tanács minősített többségi szavazással 

állapítja meg. A dömpingellenes illetékeket a Közösséghez kell befizetni.  

döntés Az EU-szabályozás egyik formája. Közvetlenül alkalmazható, nincs arra szükség, 

hogy a belső jog részévé tegyék. Csak azokra kötelező, akikre vonatkozóan megalkották. 

Egyénre vagy tagállamra egyaránt vonatkozhat.  

DRIVE, Dedicated road infrastructure for vehicle safety in Europe (ANG) 

Meghatározott közúti infrastruktúra a járműbiztonságért Európában. Az Unió 1989-ben 

kezdett kutatás-fejlesztési programja.  
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E 
EAEC, European Atomic Energy Community (ANG) Európai Atomenergia Közösség, 

Euratom. Az Európai Közösségeket alkotó három integrációs szervezet egyike. A 

Montánunió tagországai (Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország, 

Olaszország) hozták létre 1957. március 25-én, az EGK megalkotásával egyidejűleg az 

egyik római szerződés aláírásával, amely 1958. január 1-jén lépett hatályba. Az Euratom 

felállításáról szóló római szerződés az atomenergia-ipar gyors megteremtését, fejlesztését 

tűzte ki célul, a közös kutatásoktól, az atomenergia hatékony felhasználásán át a nukleáris 

biztonság megteremtéséig számos feladatot megjelölve. Az EU, illetve az Európai 

Közösség egyik előszervezete.  

EAEMP, European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (ANG) 

Gyógyszertermékek Értékelésének Európai Ügynöksége. Az Unió gyógyszer-

regisztrációs és felügyeleti hatósága.  

EAGGF, European Agricultural and Guarantee Fund (ANG) Lásd Európai 

Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap  

EAR, European Agency for Reconstruction (ANG) Európai Újjáépítési Ügynökség. 2000 

óta Thessalonikiben székelő EU-ügynökség Koszovó Szerbia-Montenegró megsegítésére.  

Lásd még: ügynökségek 

EASA, European Aviation Safety Agency (ANG) Európai Repülésbiztonsági Ügynökség. 

2003 szeptemberétől működő EU-ügynökség.  

Lásd még: ügynökségek 

EBA, Everything But Arms (ANG) A legkevésbé fejlett országok (LDC; Least Developed 

Countries) érdekében tett kezdeményezés., melyet 2001 februárjában vezettek be, hogy a 

világ 48 legszegényebb országának biztosítsák a vám- és kvótamentes hozzáférést az EU 

valamennyi termékéhez a fegyverek kivételével. Nyolcéves mentesség vonatkozik a 

cukorra, a banánra és a rizsre, amelyek számos szegény ország legfontosabb exportcikkei 

között szerepelnek. Ezt a mentességet súlyos kritikákkal illették.  

EBA, Európai Beruházási Alap Lásd EIF  

EBB, Európi Beruházási Bank, EIB, European Investment Bank Az 1957. évi római 

szerződéssel létrehozott pénzintézet, amelynek célja az Unió – korábban a Közösség – 

céljainak hiteltámogatása, különösen a regionális fejlődés, az infrastrukturális 

fejlesztések, a kutatás-fejlesztés és innováció, továbbá a környezet- és egészségvédelem 

és az oktatás finanszírozása. Székhelye Kirchberg, Luxemburg.  

Lásd még: EIF 

EBEÉ Lásd CSCE, OSCE  

EBESZ, Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Lásd OSCE  

EBIC, European Business Information Centre Európai üzleti tájékoztató központ.  
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Lásd még: ECIP 

EC, European Council (ANG) Lásd Európai Tanács  

ECAS, Euro-Citizens Action Service (ANG) Európai Polgárok Akciószolgálata. 1990-ben 

létrehozott, brüsszeli székhelyű független civilszervezet, amelynek célja az európai 

civilszervezetek és az EU szervezetei kapcsolatainak támogatása a lobbizás, 

forráskeresés, és az európai polgári jogok védelme területén. Honlapja: www.ecas.org  

ECB (ANG) Lásd European Central Bank  

ECH (ANG) Lásd Energy Charter  

ECHO, European Community Humanitarian Office (ANG) Európai Közösség 

Humanitárius Ügyek Irodája. A nem tagországok részére folyósítható humanitárius 

segélyek döntéselőkészítő és végrehajtó szervezete. A szervezetet 1992-ben alapították, 

honlapja: http://europa.eu.int/comm/echo/  

ECHR, European Court/Commission of Human Rights (ANG) Emberi Jogok Európai 

Bírósága. Strassbourgi székhelyű bíróság, amelyet az európai emberi jogi egyezménnyel 

kapcsolatos ítéletek meghozatalára hoztak létre. Nem azonos a luxembourgi székhelyű 

Európai Közösségek Bíróságával. Honlapja: www.echr.coe.int  

ECIP, European Community International Investment Partners (ANG) Lásd Európai 

Közösség Nemzetközi Beruházási Partnerek  

ECIR, European Centre for Industrial Relations (ANG) Lásd Ipari Kapcsolatok Európai 

Központja 

ECJ, Court of Justice of the European Community (ANG) Európai Bíróság. Az Unió 

legfőbb bírói fóruma, amely független testületként biztosítja a közösségi jog egységes 

alkalmazását. A luxembourgi székhelyű bíróság további fontos feladata a közösségi 

intézkedések, valamint a közösségi jog betartásának törvényességi felügyelete. 

Szervezetek vagy magánszemélyek által, a tagállamok által egymás ellen, a tagállamok 

által EU-intézmények ellen, illetve az EU-intézmények által egymás ellen indított 

perekben ítélkezik, döntései irányadó jellegűek. A bíróság a tagállamokból delegált egy-

egy bíróból és kilenc, az ügyeket előkészítő általános ügyvédből áll. Döntései jelentősen 

hozzájárultak az európai jog prioritásának megvalósulásához a nemzeti jogrendekkel 

szemben: 1964-es döntése szerint az EU-jog elsőbbséget élvez a nemzeti joggal szemben, 

1970-es döntése szerint a nemzeti alkotmányokkal szemben is.  

ECLAIR, European Collaborative Lincage of Agriculture and Industry through 

Research (ANG) Lásd Mezőgazdaság és ipar együttműködési kapcsolata a kutatás révén  

ECLAS, European Commission Library Catalogue (ANG) Az Európai Bizottság 

központi könyvtárának online katalógusa. Az ECLAS bibliográfiai adatbázis, amely 

körülbelül háromszázötvenezer hivatkozást tartalmaz európai ügyekben. Évente mintegy 

hétezer új bejegyzéssel bővül a katalógus. Az ECLAS adatbázis segítségével a 

dokumentumok két nyelven (franciául és angolul) kereshetőek. Honlapja: 

http://europa.eu.int/eclas/  

ECOFIN, Council of Economic and Finance Ministers (ANG) Lásd Gazdasági és 

Pénzügyminiszterek Tanácsa.  

Economic Union (ANG) Lásd Gazdasági Unió  

ECOS OVERTURE (ANG) 1991-ben indított interregionális együttműködési program az 

EU és Közép-Kelet-Európa lokális hatóságai és önkormányzatai között. A bővítési 

folyamat előkészítő programja.  
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ECOSOC, ESC, Economic and Social Committee (ANG) Gazdasági és Szociális 

Bizottság. Az Unió gazdasági és szociális érdekcsoportjait képviselő testület, az EU két 

tanácsadó bizottságának egyike a Régiók Bizottsága mellett. A római szerződés által 

létrehozott (2005-ben) 222 tagú testület számos gazdasági és szociális terület 

képviselőiből áll, munkavállalók, munkaadók és más érdekvédelmi szervezetek 

képviselőiből. Konzultatív szerv, működésének célja, hogy az Unió különböző gazdasági 

és szociális érdekcsoportjainak véleményét az EU döntéshozó szervei megismerjék, 

illetve döntéseiknél figyelembe vehessék.  

ECSC, European Coal and Steel Community (ANG) Európai Szén- és Acélközösség, 

Montánunió. Az Európai Unió előszervezetei közül elsőként létrehozott megállapodás az 

európai acél- és szénkereskedelem integrálására. A Montánuniót Belgium, Franciaország, 

Hollandia, Luxemburg, Németország, Olaszország részvételével az 1951. április 18-án 

aláírt párizsi szerződés hozta létre. Azóta 1950. május 9. – amikor Robert Schuman 

francia külügyminiszter javasolta létrehozását – Európa-nap. Az 50 évre kötött szerződés 

2002-ben lejárt, funkcióit az Európai Unió vette át.  

Lásd még: EURATOM, Európai Gazdasági Közösség 

ECTS, European Credit Transfer and Accumulation System (ANG) A diákok 

különböző oktatási intézményekben szerzett képzésének és tanulmányi eredményeinek 

átváltási rendszere. Eredeti célja (1989) a mobil, több intézményben történő tanulás 

elősegítése volt. A bolognai folyamatban a diplomák megszerzésének egységesített 

kritériumrendszere, amelyet 40 európai ország vezetett, illetve vezet be saját oktatási 

rendszerébe.  

Lásd még: bolognai folyamat 

ECU, european currency unit (ANG) Európai elszámolási egység, 1979-ben vezették be. 

A megállapodásban részt vevő európai valutákat az évek folyamán változó intervenciós 

sáv meghatározásával az ECU-höz rendelve lebegtették. Az euró bevezetésével 

megszűnt.  

EDA, European Defence Agency (ANG) Európai Védelmi Ügynökség, az Unió védelmi 

és biztonsági ügynöksége. Valamennyi EU-ország tagja, Dánia kivételével. Első jelentős 

nemzetközi szerepvállalása a balkáni háborúban vállalt békefenntartó feladat volt.  

EDC, European Defence Community (ANG) Európai Védelmi Közösség, EVK. Az 1950-

ben meghirdetett Pléven-terven alapuló EVK-szerződést a közös európai hadsereg 

felállításának céljából 1952-ben írták alá a Montánunió tagállamai. Az EVK azonban 

ténylegesen nem jött létre, mivel a megalapításáról szóló szerződés ratifikálását a Francia 

Nemzetgyűlés 1954-ben elutasította. Lényegében az EVK helyett, de annak eredeti 

tervénél jóval szerényebb képességekkel és intézményrendszerrel hozták létre a Nyugat-

európai Uniót.  

Lásd még: NYEU 

EDD (FR) Demokráciák és sokféleségek csoportja, politikai csoport az EU-Parlamentben.  

Lásd még: pártcsoportok 

EDI, Electronic Data Interchange (ANG) Elektronikus adatcsere. Az Incoterms 1990. 

szerint alkalmazható az átadás igazolására, ha az eladó és a vevő elektronikus 

kapcsolattartásban állapodtak meg. Ez azt jelenti, hogy a korábbi hagyományos teljesítést 

igazoló okmányok számítástechnikai üzenettel helyettesíthetők. 

EDICOM, Commerce Electronic Data Interchange (ANG) A Bizottság 507/2001-es 

határozatával létrehozott program, az EU-országok egymás közötti és nem tagállamokkal 
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folytatott kereskedelmének összeurópai statisztikai adatgyűjtésével kapcsolatos 

intézkedésekről.  

EDIfact, Electronic Data Interchange facilitation recommendations (ANG) Nemzetközi 

adatcsereszabvány  

EEA, European Economic Area (ANG) Lásd Európai Gazdasági Térség  

EEA, European Environment Agency (ANG) Európai Környezeti Ügynökség. 1994-ben 

koppenhágai székhellyel létrehozott EU-ügynökség, amelynek célja az Unió, a 

tagállamok és harmadik országok környezeti szempontok szerinti informálása és 

környzeti adatbázisok működtetése.  

Lásd még: ügynökségek 

EEC, European Economic Community (ANG) Lásd Európai Gazdasági Közösség  

EEIG, European Economic Interest Grouping (ANG) Európai Gazdasági Érdekcsoport. 

Önálló jogi személyiségű cégek közösségi jog (a Tanács 2137/1985 sz. határozata) 

alapján létrejött, határokon átnyúló tartós gazdasági együttműködésre létrehozott 

társulása.  

EESC, European Economic and Social Committee (ANG) Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottság, EGSZB. Az 1957. évi római szerződéssel létrehozott szervezet. A 

tagállamok civilszervezetei és az EU Bizottsága, Tanácsa és Parlamentje közötti 

konzultációs fórum.  

Lásd még: római szerződés(ek) 

EFC, Economic and Financial Comitee (ANG) Lásd Gazdasági és Pénzügyi Bizottság  

EFICS, European Forestry Information and Communication System (ANG) Európai 

erdészeti információs és kommunikációs rendszer. Az EFIS adatbázisa.  

Lásd még: EFIS 

EFIS, European Forest Information System (ANG) Európai erdészeti információs 

rendszer.  

EFSA, European Food Safety Authority (ANG) Lásd Európai Élelmiszer-biztonsági 

Hatóság  

Lásd még: ügynökségek 

EFTA, European Free Trade Association (ANG) Európai Szabadkereskedelmi Társulás. 

Az Egyesült Királyság, Dánia, Ausztria, Norvégia Svédország és Liechtenstein által 

1960-ban létrehozott megállapodás, amelyhez később Izland és Finnország is csatlakozott 

és számos további országgal (köztük Magyarországgal 1992-ben) szabadkereskedelmi 

megállapodást hozott létre. 1966-ban, tagállamai területén, megvalósítja az ipari 

termékek teljesen szabad kereskedelmét, 1972-ben vámuniót hoz létre az Európai 

Gazdasági Közösséggel. Tagállamainak száma, azok EU-csatlakozásával párhuzamosan 

csökkent. Az EU-val és a társult országokkal együttesen alkotja az EEA Európai 

Gazdasági Övezetet, amelynek szerződése 1994-ben lépett életbe.  

Lásd még: EEA 

egységes belső piac Az Európai Gazdasági Közösség, illetve az EU fejlődésének az a 

szakasza, amelyben a vámokon és mennyiségi korlátokon túl, az áruk, a szolgáltatások és 

a munkaerő szabad áramlását akadályozó egyéb ún. „nem vámjellegű” fizikai, technikai, 

pénzügyi korlátokat is felszámolják. Az egységes belső piac – néhány, az új tagállamokat 

érintő, átmeneti munkaerő-piaci korlátozástól eltekintve – megvalósult.  

EGSZB, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Lásd EESC  

EGT Lásd Európai Gazdasági Térség 
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egyenértékűség elve (ANG) Az Európai Bíróság 1978-ban az ún. Cassis de Dijon ügyben 

hozott ítélete vezette be az egyenértékűség elvét, amely szerint, ha egy terméket 

jogszerűen állítanak elő és forgalmaznak egy tagállamban, akkor ezt a terméket a 

Közösség egész területén szabadon forgalmazhatónak kell tekinteni. Ezzel megszüntették 

azt a gyakorlatot, hogy a tagállamok külön előírásokkal, szabványokkal védjék nemzeti 

termékeiket.  

egyenlő elbánás A közösség meghatározó emberjogi célkitűzése, amelyet az EK szerződés 

3. cikke tartalmaz, és amely pl. a nők és a férfiak egyenlő elbánásának elvében valósul 

meg. Ezt célkitűzésként és nem értékrendként fogadták el és foglalták bele az első 

alkotmánytervezetbe. A TEC 13. cikkelye általános alapul szolgál az egyenlő elbánás 

biztosításához, míg a 141. cikk részletesebben foglalkozik a munkaviszonyokkal. A nőket 

és férfiakat megillető egyenlő elbánás tekintetében a munkaadónak kell bizonyítania, 

hogy nem alkalmaz diszkriminációt a férfiakkal azonos munkát végző, de azoknál 

alacsonyabb fizetést kapó nőkkel szemben.  

egyesülési szerződés ’Merger Treaty’, az ESZAK, az EGK és az Euratom addig 

párhuzamosan működő szerveinek összevonásáról szóló 1965-ben elfogadott szerződés, 

amely 1967 júliusában lépett életbe. Ettől az időponttól használatos az Európai 

Közösségek, EK (European Community, EC) elnevezés is. A három szerződés továbbra 

is megőrizte önálló nemzetközi jogalanyiságát, csak intézményeik váltak közössé.  

egyetértési eljárás A shengeni szerződésekkel létrehozott eljárás, amely előírja, hogy az 

alapvető jogokat érintő, és az érvényes szerződésekből közvetlenül le nem vezethető 

ügyekben a Tanács köteles egyetértési eljárást lefolytatni és csak az Európai Parlament 

kifejezett vagy hallgatólagos egyetértésével hozhat határozatot. Az intézmény 

bevezetésének célja az volt, hogy az alapvető jogokat érintő ügyekben erősítse a 

közvetlenül választott Parlament ellenőrzését a kormányközi egyeztetések felett.  

egyeztetési eljárás Hagyományos módszer az EU-Parlament bevonására az EU-

törvényhozásba. Az egyeztetési eljárás során az EU-Bizottság és/vagy a tagállamokat 

képviselő Tanács törvényhozási dokumentum megküldésével kéri ki az Európai 

Parlament véleményét, azonban nem köteles alávetni magát a Parlament határozatának. 

Az eljárást azonban be kell tartania. Az egyeztetési eljárást a kereskedelemben, a 

mezőgazdasági politikában, az igazságszolgáltatásban és a belügyekben használták. A 

2004. évi alkotmányos szerződés jelentősen növeli az EU-Parlament befolyását.  

Lásd még: alkotmány 

Egyeztető Bizottság, Conciliation Comitee (ANG) Az együttdöntési eljárásban egyeztető 

bizottságot hoznak létre, ha a Tanács nem tudja elfogadni az Európai Parlamenttől 

származó módosításokat. A Bizottság a tagállamok képviselőiből és az Európai 

Parlament tagjaiból áll. Az egyeztetést költségvetési folyamatban is igénybe veszik, 

amikor is az Európai Parlament delegációja tanácskozik a Tanács delegációjával a 

kompromisszum megtárgyalásáról.  

Lásd még: együttműködési eljárás, Európai Parlament 

egyhangúság Az EU legtöbbet vitatott alkotmányossági kérdése. Az Unió létrehozásának 

alapkoncepciója nem korlátozza a nemzeti szuverenitást, így a Tanács és a Bizottság 

döntéseinek többségét a tagállamok mindegyikének jóváhagyásához, így gyakorlatilag a 

tagállamok kormányai egyhangú jóváhagyásához kötötte. Az Unió fejlődésének 

folyamatában az egyhangúságot, egyre több kérdésben, a szuverenitás részleges feladása 

(az ún. „közös szuverenitás”), illetve a közös döntések befolyásolására vonatkozó jog, 
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illetve a tagállamok polgárai által választott EU-Parlament által gyakorolt felügyelet 

veszi át. A folyamat jelentős lépése a 2004. évi alkotmányos szerződés ratifikálása lesz.  

egyházak Az európai egyházak konferenciájának (CEC) 123 egyház a tagja, és különböző 

kérdésekben folytat tárgyalásokat a Bizottsággal. Az egyházak Jacques Delors 

„Leheljünk lelket Európába” projektjéhez kapcsolódnak. Az amszterdami szerződéshez 

kapcsolódó, nem kötelező erejű nyilatkozatban említés történik arról, hogy az EU 

tiszteletben tartja az egyházakkal kapcsolatos nemzeti jogszabályokat. Jelentős, 

mindmáig húzódó vitát váltott ki az a javaslat, hogy az európai alkotmány rögzítse az 

európai kultúra zsidó-keresztény, illetve keresztény gyökereit. Miután ezt a Konvent 

többsége a szekularizációt veszélyeztető kitételnek tekintette, a javaslatot elvetették, az 

érvényes alkotmánytervezet vallási utalást csak a vallásszabadságra történő utalásként 

tartalmaz.  

Egységes Európai Okmány, Single European Act, SEA Az EK alapító szerződéseinek 

egyik módosító szerződése. Az Európai Közösségek tagországai 1986. február 18-án írták 

alá, életbe lépett 1987. január 1-jén. Legfontosabb rendelkezése az egységes piac 1992. 

december 31-i határideig történő bevezetéséről hozott döntés. Ez intenzív jogalkotási és 

jogharmonizációs programot indított el a Közösségeken belül, és számos kérdésben 

módosítva a római szerződést, komoly intézményi változtatásokat eredményezett. 

Kiterjesztette az Európai Parlament befolyását, megerősítette az Európai Bizottság 

hatáskörét, és a tanácsi szavazási rendszerben megnövelte a minősített többségi eljárás 

szerepét.  

együttműködési eljárás Közösségi döntéshozatali eljárás. Az Egységes Európai Okmány 

által bevezetett, ma már csak néhány területen alkalmazott eljárás során az EU-

Parlamentnek az EU-Bizottság javaslatára tett módosításait az EU-Tanács csak 

egyhangúan utasíthatja el. A Parlament ebben az eljárásban egyetlen tagállam 

támogatásának megszerzésével el tudja érni, hogy vagy elfogadják a javaslatát, vagy az 

egész jogszabályt vissza kell vonni.  

EHLASS (ANG) A sérülések megelőzését célzó közösségi adatgyűjtési program (a 

Parlament 372/99/EC és a Tanács 1999. február 8-i határozatai) korábbi neve.  

EIB, European Investment Bank (ANG) Lásd EBB  

EIC, European Info Centre Network (ANG) Az információs központok 1987-ben 

létrehozott rendszere. Jelenleg 258 központ működik, amelyek ingyenes EU-információs 

szolgáltatást nyújtanak az állampolgároknak és vállalkozóknak. Magyarországi honlapja: 

www.eichungary.hu.   

EIF, European Investment Fund (ANG) Európai Beruházási Alap, EBA. Vállalkozás-

finanszírozásra szakosodott európai pénzintézet, az EIB csoport tagja. Szolgáltatásai: 

tőkefinanszírozás és garanciák az induló szakaszban lévő, különösen a technológiai 

fejlődésre orientált kis- és középvállalkozások számára.  

EINECS, European Inventory on Existing Commercial Chemical Substances (ANG) A 

kereskedelmi forgalomban lévő vegyi anyagok európai leltára.  

EK, Európai Közösség Az Euratom, az Európai Szén- és Acélközösség és az Európai 

Közös Piac utódszervezeteként az 1965. április 8-i, 1967. július 1-jén hatályba lépett 

határozattal létrejött szervezet, az Európai Unió elődje.  

Lásd még: Montánunió 
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ELDR, European Liberal Democratic Party (ANG) Európai Liberális Demokrata és 

Reformpárt. Az Európai Parlamentben működő politikai párt, amely a tagállamok 

liberális és centrista pártjait fogja össze.  

Lásd még: politikai csoportok 

elkötelezett kiadások (ANG) Egy adott költségvetési évben elköltendő (engedélyezett) 

összegek.  

Lásd még: költségvetési eljárás, költségvetési szerződések 

elmélyítés (ANG) A 2004. évi bővítés előtt lezajlott vita, amelynek során az „elmélyítés” 

hívei – az Eu szélesítésével szemben – az uniós integráció elmélyítésének adtak 

prioritást.  

előcsatlakozási alapok Az EU által, a tagjelölt országok számára biztosított pénzügyi 

források, amelyek célja a csatlakozásra való felkészülés támogatása. A 2004. évi bővítést 

három alap készítette elő: a PHARE, SAPARD és az ISPA. A kelet-közép-európai 

országok integrációs programja létrehozásáról a G7-ek 1989. július 14-i csúcstalálkozója 

döntött, amelynek koordinálása és irányítása végül az Európai Bizottság feladata lett. A 

PHARE-program eredetileg Magyarország és Lengyelország segélyezését jelentette, amit 

1990-től kiterjesztettek a többi közép- és kelet-európai országra is. Kezdetben általános 

segélyprogram volt a gazdasági és politikai intézményrendszer fejlesztéséhez, és a régió 

nem tagjelölt országai (így Albánia, Bosznia-Hercegovina és Macedónia) számára ma is 

az. 1998-tól a tíz közép- és kelet-európai tagjelölt ország (Bulgária, Csehország, 

Észtország, Lettország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és 

Szlovénia) számára azonban már kiemelten az EU-tagság követelményéhez kapcsolódó 

közigazgatási és igazságszolgáltatási intézményrendszer megerősítéséhez, valamint a 

közösségi vívmányok (acquis communautaire) adaptálásával és alkalmazásával 

összefüggő területeken nyújtott, illetve nyújt támogatást. A PHARE keret-költségvetése, 

a tíz tagjelölt számára, 2000–2004 között összesen évi 1,56 milliárd euró volt. 2000-től a 

PHARE mellett a tagjelöltek számára két új alap is rendelkezésre állt, az ISPA és a 

SAPARD.  

Lásd még: ISPA, SAPARD  

előcsatlakozási stratégia Az EU által kidolgozott, a közép- és kelet-európai országok 

csatlakozását elősegítő stratégia, amely az 1994. decemberi esseni csúcson került 

megfogalmazásra.  

előfoglalás A közösségi jog elsőbbségéhez kapcsolódó elv, amely szerint egyes 

jogterületeken, amelyeket a közösségi jog már kimerítően szabályoz, illetve amelyen 

kizárólagos a közösség hatásköre, ott a továbbiakban nincs lehetőség nemzeti 

jogalkotásra. Az előfoglalás leginkább olyan területeken jellemző, amelyeknél a 

szerződés közös politikák felállításáról rendelkezik.  

első pillér A maastrichti szerződés óta az EU első pilléreként azonosítják a korábbi három 

közösség (EK, Euratom, ESZAK) hatáskörébe tartozó területeket, megkülönböztetve a 

maastrichti szerződés által létrehozott nem közösségi, hanem kormányközi 

együttműködésen alapuló második és harmadik pillértől. Az első pillér működtetése a 

közösségi intézmények hatáskörébe tartozik, míg a második és harmadik pillér 

tekintetében a kormányközi jellegű Tanács rendelkezik meghatározó szereppel. Az 

európai alkotmány elfogadása esetén ez a megkülönböztetés szűkül.  

elsőbbség Az Európai Unió jogszabályai a nemzeti szabályozással szemben az Európai 

Uniót alkotó szerződésekben foglalt ügyekkel kapcsolatban elsőbbséget élveznek. Ezt a 
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jogelvet a luxembourgi Európai Bíróság 1964-ben mondta ki. 1970-ben az Európai 

Bíróság úgy határozott, hogy az uniós szabályozás elsőbbséget élvez a nemzeti 

alkotmányokkal szemben is. Erre úgy is szoktak hivatkozni, mint az európai uniós 

jogszabályok felsőbbrendűségére, illetve magasabbrendűségére, amely analóg a 

szövetségi államokban, például az Egyesült Államokban, Kanadában, Indiában, 

Németországban vagy Oroszországban a szövetségi törvények elsőbbségével az egyes 

tartományokban vagy államokban hozott jogszabályokkal szemben. Eddig egyetlen 

tagállam sem ismerte el kifejezetten, hogy az Európai Unió jogszabályai elsőbbséget 

élveznének saját nemzeti alkotmányuk felett. A brit kormány képviselője ama érvelés 

alapján kritizálta a megszövegezést, hogy az összes hatalmi jogkör a tagállamoktól 

származik, és nem az új alkotmánytól. Az ír alkotmány ugyanakkor 29.4 cikkében 

tartalmazza az európai uniós jogalkotás elsőbbségének elvét. Franciaország, Németország 

és Finnország alkotmánya megemlíti az Európai Uniót, de nem fogadja el az európai 

uniós jogszabályok elsőbbségét az alkotmánnyal szemben. A bírói gyakorlat és 

végrehajtási szabályok ugyanakkor valamennyi országban lehetővé teszik az európai 

bíróságok döntéseinek közvetlen végrehajtását.  

Lásd még: alkotmány, Európai Bíróság 

Elsőfokú Bíróság, Court of First Instance (ANG) 1989-ben az Európai Bíróság 

tehermentesítése, és bizonyos kérdések alacsonyabb szinten való kezelése céljából hozták 

létre az Európai Bíróság részeként a 15 tagú alsóbb fokú bíróságot, amelynek határozatai 

ellen a hatáskörébe tartozó kérdésekben az Európai Bírósághoz lehet fellebbezni.  

EMA, European Monetary Agreement (ANG) Európai Monetáris Egyezmény. A 

második világháború után a nyugat-európai országok által életre hívott Európai Fizetési 

Unióban létrejött tartozások és követelések kiegyenlítésére hozták létre 1959-ben. Aláírói 

az ún. EPU-országok. Elsődleges feladata a nem konvertibilis pénzű államok nemzetközi 

forgalmának bővítése (multilaterizálása), majd a valuták átválthatósága előfeltételeinek 

megteremtése volt.  

Lásd még: EPU 

EMBL, European Molecular Biology Laboratory (ANG) Európai Molekuláris Biológiai 

Laboratórium (Grenoble, Hamburg, Heidelberg, Hinxton, Monterotondo). Együttműködő 

biológiai kutatóintézetek hálózata. Számos, az EU által támogatott programot hajt végre.  

EMCDDA, European Monitoring Center for Drug and Drug Addiction (ANG) Európai 

Kábítószerügyi és Addiktológiai Megfigyelő Központ. 1995 óta működik, székhelye 

Lisszabon (Portugália).  

Lásd még: ügynökségek 

EMCF, European Monetary Co-operation Fund (ANG) Lásd Európai Monetáris 

Együttműködési Alap  

EMEA, European Medicines Evaluation Agency (ANG) Gyógyászati termékeket 

minősítő európai ügynökség, az EMA (European Medicines Agency) része.  

Lásd még: ügynökségek 

EMI, European Monetary Institute (ANG) Európai Monetáris Intézet. 1994. január 1-

jétől 1998. június 1-ig működött Frankfurtban. Az Európai Központi Bank elődje.  

Lásd még: ECB 

EMR Lásd EMS  

EMS, European Monetary System (ANG) Európai Monetáris Rendszer, EMR. Az 

Európai Közösség tagállamainak monetáris együttműködésére, a közösségen belüli 
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árfolyam-stabilitás biztosítása érdekében 1979-ben felállított, az árfolyam-

mechanizmusra (ERM), az európai valutaegységre (ECJ), valamint az Európai Monetáris 

Együttműködési Alapra (EMCF) épülő rendszer. A közös pénz bevezetésével jelentősége 

csökkent, mivel ma már csak egyes az eurózónán kívüli tagországok valutája és az euró 

viszonyát szabályozza.  

Lásd még: ECJ, EMCF, ERM 

EMSA, European Maritime Safety Agency (ANG) Európai Tengerhajózás Biztonsági 

Ügynökség. A Tanács 2003 szeptemberi határozata szerint székhelyét Liszabonban 

hozzák létre.  

Lásd még: ügynökségek 

EMU, Economic and Monetary Union (ANG) Lásd Európai Gazdasági és Monetáris 

Unió.  

Energy Charter, ECH (ANG) Energia charta. Mintegy 50 nyugat-európai és volt 

szocialista ország által 1991-ben aláírt együttműködési megállapodás, amely az országok 

közötti energiaügyi kapcsolatok intézményesítése és az energia-infrastruktúra fejlesztése 

céljából jött létre. Az EU a chartán keresztül segítséget nyújt a kelet-európai térség 

országainak az energiaágazat korszerűsítéséhez, míg utóbbiak piacaik megnyitását és az 

ottani befektetések védelmét biztosítják.  

engrenage (FR) ‘Felszerelés’, képletesen ‘eseménysor’: az EU jogi és adminisztratív 

integrációja lépéseire és összefonódásaira is alkalmazott kollokviális kifejezés.  

enhanced co-operation (ANG) Lásd fokozott együttműködés  

ENSZ Lásd UNO 

EOQ, European Organization for Quality (ANG) Európai Szervezet a Minőségért. 

Hálózati alapon működő, nemzetközi nonprofit szervezet. Célja, hogy a minőség 

érvényesítésével és a változás-management eszközeivel járuljon hozzá az európaiak és 

szervezeteik fejlődéséhez.  

EPC, European Policy Center (ANG) Brüsszeli bázisú civilszervezet, amely elkötelezett 

az európai integráció mélyítése és bővítése iránt.  

EP, European Parliament (ANG) Lásd Európai Parlament  

EPHOS, European Procurement Handbook for open Systems (ANG) 1994-ben indított 

európai program a nyitott hálózati (ICT) technológiák államigazgatásban és 

adminisztrációban történő bevezetésének támogatására.  

EPO, European Patent Office (ANG) Európai Szabadalmi Hivatal. Honlapja: www. 

european-patent-office.org  

EPOQUE, European Parliament Online Query (ANG) Vegyes adatbázis, amely az 

Európai Parlament okmányait és kapcsolódó dokumentumokat tartalmaz.  

EPP–ED csoport, European People’s Party–European Democrats (ANG) Európai 

Néppárt–Európai Demokraták. Az Európai Parlament konzervatív frakciója, az Európai 

Néppárt (EPP), a kereszténydemokraták és az Európai Demokraták (ED) csoportja. A 

csoport deklarált örököse annak a tradíciónak, amelyet az ötvenes években a szövetséges 

Európa létrehozását célul kitűző Robert Schuman, Konrad Adenauer és Alcide de Gasperi 

teremtett meg.  

Lásd még: pártcsoportok 

EPU, European Payment Union (ANG) Lásd Európai Fizetési Unió  



172 

EQUAL (ANG) Közösségi kezdeményezés, amely a munkaerőpiacon létező mindennemű 

hátrányos megkülönböztetés és egyenlőtlenség leküzdésére irányuló nemzetek közötti 

együttműködést támogatja.  

Erasmus A Socrates, az Unió oktatási keretprogramja része. A Socrates II. (2000–2007) 

időszakában fő célja a felsőoktatási hallgatók mobilitásának (több európai intézményben 

történő képzésének) elősegítése, és az ezt lehetővé tevő kreditrendszer általános 

elterjesztése.  

Lásd még: Socrates 

ERDF, European Regional Development Fund (ANG) Európai Regionális Fejlesztési 

Alap. Az egykori Európai Gazdasági Közösség egyik eredeti alapja a szociális alappal 

együtt, amelyet 1975-ben hoztak létre a Közösségen belüli regionális jellegű gazdasági és 

szociális különbségek csökkentésére. Ma az EU strukturális alapjainak egyike, amely 

infrastrukturális projekteket támogat az EU szegényebb régióiban.  

ERF, European Refugee Fund (ANG) Európai Menekültügyi Alap. A menekültekkel 

kapcsolatos támogatás közös költségvetése. Támogatja a tagállamok fellépését a 

menekültek vagy a hontalanok érdekében.  

erga omnes (ANG) Latin kifejezés, jelentése ‘mindenkiért’. Az egyenlő elbánás elve az EU 

intézményi törekvéseiben, így különösen a szociális intézkedések tekintetében: a 

tárgyalások eredménye az összes munkavállalóra kiterjed, nem csak azokra, akik  

szakszervezeti tagságuk révén vagy más módon részt vesznek a tárgyalásokban.  

ERM, Exchange Rate Mechanism (ANG) Európai Monetáris Rendszer. Az EMS 

árfolyam-mechanizmusa. A mechanizmus a rendszerben részt vevő valutákra a központi 

bankok által megállapított ún. központi paritásrácsból, valamint a valutákra vonatkozó 

kétirányú lebegési sávból áll. Az ERM lényege, hogy amennyiben a valutaárfolyamok a 

paritásrácsból kilépnének, a központi bankok kötelesek beavatkozni az árfolyamok 

fenntartása érdekében.  

Lásd még: EMS 

ESA, European Space Agency (ANG) Európai Űrkutatási Ügynökség. Az európai 

országok közös űrkutatási programjait végrehajtó ügynökség, a NASA európai 

megfelelője, amely szorosan együttműködik az EU Bizottságával. Legfontosabb 

programja az ezredfordulón a Naprendszer kutatására indított Auróra-program.  

ESCB, European Central Banks and Economic System (ANG) Lásd Központi Bankok 

Európai Rendszere  

ESDI, European Security and Defence Identity (ANG) Lásd Európai Biztonsági és 

Védelmi Identitás  

ESDP, European Security and Defence Policy (ANG) Lásd Európai Biztonsági és 

Védelmi Politika  

esetjog A luxembourgi Európai Bíróság konkrét ítéletei. Az EU-esetjog a további 

integráció egyik hajtóereje. Az Európai Bíróság mindig felhasználta igazságszolgáltatási 

hatáskörét arra, hogy kitöltse a szerződésekben és a jogszabályok között mutatkozó 

joghézagokat, és olyan elveket alakítson ki, amelyek előbbre lendítik az EU-integrációt. 

Az Európai Bíróság 1952-ben történt felállítása óta több mint 8600 eset került a bíróság 

elé. Az ügyek feldolgozásának támogatására 1989-ben az Egységes Európai Okmány 

értelmében létrehozták az elsőfokú bíróságot.  

ESF, European Social Fund (ANG) Európai szociális alap. Az EU strukturális alapjainak 

egyike, amelyet 1958-ban szociális feladatot ellátó közösségi alapként hoztak létre. Fő 
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célja a munkanélküliség elkerülése érdekében a munkavállalók átképzésének, a 

változásokhoz történő alkalmazkodásának támogatása. Eredeti célja szerint csak 

kiegészítője a tagállami támogatási rendszereknek.  

ESOMAR, European Society of Opinion and Marketing (ANG) Európai Piac- és 

Közvélemény-kutató Társaság. Európai tagokat tömörítő nemzetközi társaság, amelynek 

célja, hogy a közvélemény- és marketing-kutatásokkal, illetve az ezek felhasználásával 

foglalkozó szakemberek között szoros és lehetőség szerint személyes kapcsolatot 

teremtsen. Nyolctagú, kétévenként választott tanács irányítja. Székhelye: Amszterdam.  

ESPRIT, European Strategic Programme of Research and Development in 

Information (ANG) Európai stratégiai program az információs technológiák fejlesztésére. 

1984-ben indított közösségi program, az információs technológiák területén való kutatási, 

ipari együttműködés támogatására.  

ESZAK, Európai Szén- és Acélközösség Lásd Montánunió, ECSC  

ETAN, European Technology Assesment Network (ANG) Európai Technológiai 

Értékelő Hálózat. A Bizottság tudományos, kutatási és fejlesztési (XII.) 

vezérigazgatósága által, a társadalmi-gazdasági kutatási programcélok tudománypolitikai 

opcióinak értékelésére létrehozott hálózat. Az ETAN célja, hogy támogassa a 

kommunikációt a tudománypolitika alkotói és kutatói között. Az ETAN egyes kérdések 

vizsgálatára  nemzetközi szakértőcsoportokat hoz létre.  

ETF, European Training Foundation (ANG) Lásd Európai Képzési Alapítvány  

ETSI, European Telecommunication Standards Institute (ANG) Európai távközlési 

szabványok intézete.  

ETUC, European Trade Union Confederation (ANG) Lásd Európai Szakszervezetek 

Szövetsége.  

EUA, european unit of account (ANG) Európai elszámolási egység. Az ECU-t megelőző 

időszak multilaterális elszámolási egysége.  

EU-biztos (Angolul: commissioner.) Az Európai Bizottság tagja, aki a nemzeti 

miniszterekhez hasonló tárcákkal rendelkezik, és aki adott szakterületen (pl. 

mezőgazdaság, környezetvédelem, ipar stb.) felelős a Bizottság munkájának irányításáért. 

Az EU-biztosokat a tagállamok jelölik, a Bizottság összetételét az Európa Parlament 

hagyja jóvá. Feladataik teljesítése során a nemzeti kormányoktól függetlenül, az Unió 

érdekeit szem előtt tartva tevékenykednek, csak a Főbiztosnak, a Bizottságnak, és egyes 

esetekben az Európa Parlamentnek kötelesek beszámolni. A Bizottságot ötévenként 

újítják meg.  

EU, European Union (ANG) Európai Unió. Az 1993. november 1-jén hatályba lépett 

maastrichti szerződéssel az integrációs folyamat új szakaszba lépett, létrehozva az 

egységes Európa (szupranacionális), nemzetek feletti intézményét, az Uniót. A 

maastrichti szerződés első pillére a korábban is létező három közösség (az Európai 

Közösség, Montánunió, Euratom) integrációját és továbbfejlesztését tartalmazza, 

kiegészítve az európai állampolgárság és az európai emberi jogok politikájával, továbbá a 

gazdasági- és monetáris unió (az egységes piac és valuta) programjával. A további, új 

pillérek nem szupranacionális jellegűek, mint az első pillér, hanem kormányközi 

együttműködéseket fogalmaznak meg. A második pillér a közös kül- és 

biztonságpolitikát, a harmadik pillér a bel- és igazságügyi együttműködést tartalmazza.  

Lásd még: ECU 
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EUMC, European Union Military Comitee (ANG) Az Európai Unió Katonai Bizottsága. 

Nem tévesztendő össze az azonos mozaikszóval jelzett, a rasszizmus és idegengyűlölet 

ellen fellépő EU-ügynökséggel.  

EUMC, European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (ANG) A 

Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelő Központja. Bécsi székhelyű 

emberjogi ügynökség. Nem tévesztendő össze az azonos mozaikszóval jelzett Európai 

Katonai Bizottsággal.  

Lásd még: ügynökségek 

EUMS, European Union Military Staff (ANG) Lásd Európai Unió Katonai Törzs  

EU Observer.com (ANG) Internetes hírszolgálat, amely az EU és a tágabb Európa ügyeire 

szakosodik. A híreket mindennap délelőtt 10 órakor és délután 4 órakor e-mailen küldi 

meg ingyenesen az összes érdeklődő személynek és szervezetnek. Elérhető a világhálón 

is.  

EUPM, European Union Police Mission (ANG) Az EU rendfenntartó missziója Bosznia-

Hercegovinában.  

EUR-1 okmány A származást igazoló okirat (származási bizonyítvány) az Európai 

Unióval kapcsolatos külkereskedelemben.  

Lásd még: származási bizonyítvány 

EURAGRIS, European Agricultural Information Services (ANG) Európai 

Mezőgazdasági Információs Rendszer. Megszűnt szervezet.  

EURATHLON (ANG) 1995–98 évi közösségi program a sport támogatására.  

EURATOM (ANG) Lásd EAEC  

EUREKA, European Research Coordination Agency Európai Kutatáskoordináló 

Ügynökség. 1985-ben alapított, brüsszeli székhelyű ügynökség a műszaki és ipari 

kutatásokkal kapcsolatos európai együttműködés koordinálására.  

EURES, European Employment Service (ANG) Európai Foglalkoztatási Szolgálat. 

Közösségi adatbázis és szolgáltató rendszer a munkát kínálók és keresők számára. 

Közösségi munkaközvetítőként működik, mivel egyrészt információt és tanácsot ad az 

arra kész munkavállalóknak az EU-ban meglévő munkalehetőségekkel kapcsolatban, 

másrészt segíti a munkaadókat alkalmazottak felvételében. Magyar változatát lásd 

http://europa.eu.int/eures/home. jsp?lang=hu 

Eurhistar (ANG) Mintegy 100 000 okmányt tartalmazó adatbázis az európai integráció 

történelmi kutatásához a firenzei Európai Egyetemi Intézetben. Lásd www.iue.it  

Euristote (ANG) Adatbázis az európai integráció kutatásához.  

EUR-Lex (ANG) Az EU elektronikus jogi adatbázisa, az európai jog legnagyobb 

gyűjteménye, amelyben 20 nyelven érhetőek el az Unió joganyagai. Lásd 

www.eu.int/eur-lex  

euró Európai közös valuta. A pénzügyi unió maastrichti szerződésben lefektetett 

menetrendjének megfelelően 1999. január 1-jén 11 EU-tagállam (Ausztria, Belgium, 

Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Olaszország, 

Portugália és Spanyolország) az EMU-ba (European Monetary Union) tömörült, 

amelyhez 2001. január 1-jén Görögország is csatlakozott. A euró 2002-ig az ECU 

utódjaként, elszámolási egységként működött, 2002 január 1-jén forgalomba kerültek az 

euró bankjegyek és pénzérmék. Az euró 2002. márciusától a 12 állam, a tervek szerint az 

EU közös valutája.  

Lásd még: EMU, ECU 
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Euro-12 (ANG) Az európai közös pénzt, az eurót bevezető 12 ország 

pénzügyminisztereinek nem hivatalos, gazdaságpolitikai egyeztetést szolgáló fóruma. Az 

informális testület célja, hogy a közös pénzt használó tagországok zárt körben tudjanak 

konzultálni a gazdasági folyamatokról.  

Lásd még: Euroland 

eurobarometer (ANG) Az EU-Bizottság által finanszírozott közvélemény-kutató intézet, 

amely rendszeres időközönként közvélemény-kutatásokat szervez a tagállamokban és a 

pályázó országokban. Méri az európai integráció és más kérdések támogatottságát. 

Évente két nagyobb jelentést ad ki ezekről a felmérésekről. A 2002 tavaszán szervezett 

legutóbbi, 57. sz. megkérdezés során a 15 tagállam közül 11-ben a válaszadók többsége 

azt mondta, hogy közömbös lenne vagy megkönnyebbülne, ha a jelenlegi EU megszűnne. 

Csak 34 százalék sajnálná nagyon, ha az EU-t elvetnék. Csak Luxemburgban, 

Olaszországban, Portugáliában és Írországban sajnálná a többség az EU megszűnését. 

Másfelől 63 százalék támogatta az európai alkotmányt és csupán tíz százalék ellenezte 

azt. Az EU bővítését minden ország támogatta, kivéve Franciaországot. Átlagosan az 

összes EU-állampolgár ötven százaléka támogatja a bővítést, és csupán harminc százalék 

van ellene.  

Eurocontract (ANG) Adatbázis kutatási projektekben résztvevők számára.  

EUROCONTROLL, European Organization for the Safety of Air Navigation (ANG) 

A légi közlekedés biztonsága érdekében 1960-ban létrehozott európai szervezet. Az EU 

2002-ben úgy határozott, hogy létrehozza saját közös légtér ellenőrző hatóságát a 

rendszeren belül.  

Eurocorps (ANG) Franciaország, Németország, Belgium, Spanyolország és Luxemburg 

által létrehozott katonai egység közös tisztekkel és strasbourgi parancsnoksággal. Az EU 

saját védelmi képességének megteremtéséért eredetileg Németország és Franciaország 

által 1992-ben létrehozott Eurocorps jelenleg 7000 tisztből és 60 000 közkatonából áll.  

Lásd még: honvédelem 

eurocrats (ANG) Az EU-intézményekben alkalmazott több mint 30 000 tisztviselő 

megjelölésére alkalmazott kifejezés.  

Eurocron (ANG) Az általános EU-statisztikák adatbázisa.  

Eurodac (ANG) Az EU-rendészeti szolgálatok ujjlenyomat-nyilvántartásainak adatbázisa, 

amelyet az EU-országokba való illegális bevándorlás kezelésére használnak fel.  

Lásd még: bel- és igazságügyi együttműködés 

Eurodicautom (ANG) Adatbázis fordításokhoz, rövidítésekhez és szakkifejezésekhez.  

EUROFOUND, European Foundation for the Improvement of the Living and 

Working Conditions (ANG) Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények 

Javításáért. Alapítvány formájában működő ügynökségi feladatokat ellátó szervezet, 

székhelye Dublin (Írország).  

Lásd még: ügynökségek 

Eurogroup (ANG) A NATO európai oszlopa. NATO-eszközökre, különösen légi 

eszközökre van szükség az EU gyors reagálású haderejének hatékonnyá tételéhez, ami 

azonban megköveteli Amerika, Kanada, Törökország és más, EU-n kívüli NATO tagok 

együttműködését. A konvent az Eurogroup-eszközök fokozott ellenőrzésére törekszik.  

Eurojust, European Judical Co-operation Unit (ANG) Az Europol mintájára alakult 

2002. március 6-án a tagállamok vádhatóságai, vizsgálati szervei, rendőrtisztjei közötti 

együttműködést, információcserét ösztöntő kormányközi egység. Létrehozását az 1999. 
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októberi tamperei csúcson határozták el. Felállítását a nizzai szerződés az EU-

szerződésben is intézményesíti. Az Eurojust feladata elősegíteni a nemzeti vádhatóságok, 

vizsgálati és rendőri szervek koordinációját a szervezett bűnözés elleni küzdelemben.  

Euroland Azon országok köznyelvi megjelölése, amelyek nemzeti valutáikat euróval 

váltották fel  

eurolib.net (ANG) Az Európai Bizottság Központi Könyvtárának referencia- és kutató 

hálózata. Lásd www.eurolib.net és http://europa.eu.int/comm/libraries/index.htm  

Euromyths (ANG) Az EU-Bizottság által használt szó az EU-val kapcsolatban. Elsősorban 

az euroszkeptikusok részéről, különösen a brit sajtóban terjesztett hazugságok és 

ferdítések megjelölésére. A bizottság létrehozott egy webhelyet azok megcáfolására.  

EURONET-DIANE, Direct Information Access Network for Europe (ANG) Az 

Európai Közösség Bizottsága határozata alapján 1979-ben indított, a tagállamok 

hatóságai által közvetlenül hozzáférhető információs hálózat. A legkorábbi nemzetközi 

hálózatok egyike.  

EURONEWS Részben az EU-Bizottság által finanszírozott televíziós csatorna.  

Európai Atomenergia Közösség (ANG) Lásd EAEC  

Európai Beruházási Alap, EBA, European Investment Fund, EIF (ANG) Az Európai 

Befektetési Bank (European Investment Bank, EIB), az EU Bizottsága és 34 magánbank 

által 1994-ben alapított ügynökség a kis. és középvállalatok finanszírozására. 

Finanszírozási tevékenységét nem közvetlenül, hanem magánbankok útján végzi.  

Európai Beruházási Bank Lásd EEB  

Európai Bíróság Lásd ECJ  

Európai Bizottság Lásd European Commission  

Európai Bizottság Európa számára, European Commission for Europe, ECE (ANG) 

Az UNECE (United Nations European Commission for Europe) az ENSZ 55 tagállamból 

álló szervezete. Az Európai Bizottság Európa számára elnevezésű csoport a fenntartható 

gazdasági növekedés biztosításáért küzd. A szervezet kommunikációs fórumként szolgál 

a gazdaság, kereskedelem, közlekedés és környezet terén. Az elemzésekhez pedig 

statisztikai adatokat szolgáltat. A szervezet honlapja: http://www.unece.org  

Európai Biztonsági és Védelmi Identitás, European Security and Defence Identity, 

ESDI (ANG) A NATO-n, a NYEU-n és az EU-n belül egyaránt használatos fogalom, 

amely az európai államok (lényegében az NATO-tól elválasztható, de annak eszközeit 

szükség esetén felhasználó) közös biztonsági és védelmi fellépése kialakításának, 

megszervezésének koncepciójára vonatkozik. Az ESDI pontos tartalmi jelentése 

ugyanakkor nem kidolgozott, az egyes államok és szervezetek mást és mást értenek 

alatta.  

Európai Biztonsági és Védelmi Politika, European Security and Defence Policy, 

ESDP Hivatalosan az 1999. júniusi kölni csúcson megindult folyamat, amelynek 

lényege, hogy az EU közös kül- és biztonságpolitikájában egyre hangsúlyosabb figyelmet 

kapnak a védelmi kérdések is. Az EU ennek jegyében kiépíti önálló válságkezelő 

kapacitását és átveszi a Nyugat-európai Unió ilyen jellegű feladatait (petersbergi 

feladatok). Az ESDP ugyanakkor nem jelent klasszikus közös védelmet, területe inkább a 

válságkezelés. A kollektív védelem az EU NATO-tagállamai számára továbbra is az 

észak-atlanti szervezetben biztosított. A semleges államok e kérdésben önállóan lépnek 

fel. Az ESDP központi eleme az ún. fő célkitűzés (headline goal), amely egy 50–60 000 

fős, nemzeti felajánlások alapján 2003-ig létrejövő, gyors reagálású európai haderő 
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kiépítését jelentette. Az ESDP keretében új intézmények is felálltak (Politikai és 

Biztonsági Bizottság, Katonai Bizottság, Katonai Törzs), illetve a NYEU-tól átkerültek: 

Műhold Központ (Satellite Center), Biztonságpolitikai Tanulmányok Intézete (Institute 

for Security Studies) az EU-ba.  

Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság, European Food Safety Authority, EFSA 

(ANG) A nemzeti élelmiszer-biztonsági hatóságokkal együttműködő, független 

tudományos szervezet, amelyet a 90-es évek élelmiszer-válságait (pl. kergemarha-kór) 

követően az ágazat kockázatainak csökkentésére és az élelmiszerekbe vetett bizalom 

helyreállítására a Bizottság határozata alapján, közösségi forrásokból állítottak fel. 

Feladata, hogy független testületként tájékoztassa a fogyasztókat, tudományos 

tanácsokkal lássa el a közösségi jogalkotókat, továbbá azonnal figyelmeztessen 

bármilyen élelmiszerbiztonsági veszélyhelyzet esetén. Székhelye Párma.  

Európai Fejlesztési Alap, EFA, European Development Fund, EDF (ANG) Az ACP-

országoknak támogatást nyújtó segélyalap, amely nem az EU költségvetéséből, hanem a 

tagállamok közvetlen hozzájárulásaiból működik. Közösségi jellegét annak köszönheti, 

hogy az ACP-országokkal kötött megállapodásokhoz kapcsolódik, és működtetésében 

részt vesz az Európai Bizottság.  

Lásd még: ACP-országok 

Európai Fizetési Unió, European Payments Union, EPU (ANG) A második világháború 

után a nyugat-európai országok egymás közötti fizetési forgalmukat többoldalú 

nemzetközi megállapodásokkal (multilaterális klíring) valósították meg. Ennek pénzügyi 

rendszerét nevezték Európai Fizetési Uniónak, amelynek csúcsán pénzintézetként a baseli 

székhelyű Nemzetközi Fizetések Bankja, a BIS állott. A sokoldalú klíring elszámolási 

egysége az úgynevezett epunit volt, amelynek aranyparitása megegyezett a dollár akkori 

paritásával.  

Európai Foglalkoztatási Szolgálat Lásd EURES  

Európai Gazdasági Közösség, EGK, European Economic Community, EEC (ANG)  

Más néven Közös Piac. Az Európai Közösségeket alkotó három integrációs szervezet 

egyikének (a legjelentősebbnek) az eredeti megnevezése. Az EGK-t a Montánunió hat 

tagországa (Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország, Olaszország) 

hozta létre 1957. március 25-én az egyik római szerződés aláírásával, amely 1958. január 

1-jén lépett hatályba. Az EGK-t felállító római szerződés a Közösség általános céljaként 

a közös piac létrehozását jelölte meg. Az Európai Gazdasági Közösség elnevezést a 

maastrichti szerződés Európai Közösségre változtatta, mivel ezzel kívánta jelezni e 

közösségnek a közös piac működtetése területén meglévő általános hatáskörét a másik 

két közösség (ESZAK, Euratom) lehatárolt jogköreivel szemben. A kívül maradt EFTA-

országokkal társult viszony jött létre. Számos fejlődő ország társult a szervezethez a 

yaounde-i egyezmény, az arushai egyezmény és a loméi konvenciók révén. Az EGK a 

széles körű gazdasági integráció megvalósítása végett előirányozta az egymás közti 

kereskedelemben a mennyiségi korlátozások fokozatos lebontását, vámunió létrehozását, 

közös gazdaságpolitika, mezőgazdasági politika, pénzügyi politika kialakítását, a 

tagországok közötti szabad áru-, tőke- és munkaerő-áramlás megteremtését.  

Európai Gazdasági Térség, EGT, European Economic Area, EEA (ANG) Az EK 

tizenkét és az EFTA hat tagja (Ausztria, Finnország, Izland, Norvégia, Svájc, 

Svédország) 1992. május 2-án írta alá az Európai Gazdasági Térség létrehozásáról szóló 

szerződést, amely 1994. január 1-jén lépett hatályba. Az EGT lényege, hogy az egységes 
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piac intézkedéseit, hatályának jelentős részét az EFTA érintett tagállamaira tehát egy 

szélesebb európai térségre is kiterjesztették. Mivel Svájc végül népszavazáson elvetette 

az EGT-hez való csatlakozást, ezért 17 állam részvételével alakult meg a gazdasági 

tömörülés, majd Liechtenstein 1995-ös csatlakozásával 18-ra nőtt a tagok száma. Három 

volt EFTA-tag (Ausztria, Finnország, Svédország) 1995-ös EU csatlakozásával 

ugyanakkor a 18-ból már csak 3 (ráadásul kisméretű) állam vesz részt az EGT-ben az 

EFTA részéről. Ezzel az EGT intézményi jelentősége minimálisra csökkent.  

európai hadsereg Az európai védelmi közösségre és európai hadseregre vonatkozó 

Pleven-tervet 1950-ben terjesztették elő, amely azonban megbukott, mivel a francia 

nemzetgyűlésben nem kapott többséget.  

Lásd még: honvédelem, ESDP, CESDP 

európai himnusz Beethoven IX. szimfóniájának Örömódája.  

Európai Képzési Alapítvány, European Training Foundation, ETF (ANG) Az 1995. 

január 1-én létrejött, torinói székhelyű EU-ügynökség, amely a külső országokkal való 

oktatási együttműködés fejlesztését szolgálja. Feladata a szakoktatási és képzési reform 

támogatása a partnerországokban (azok az országok, amelyek jogosultak a PHARE-, a 

TACIS- vagy a MEDA- programok támogatásaira), az EU tapasztalatainak átadása, a 

Tempus-program gyakorlati támogatása, valamint az EU és a partnerországok 

szakoktatási és képzési együttműködésének javítása.  

Lásd még: ügynökségek 

Európai Közösség, EK, European Community, EC (ANG) Az Európai Gazdasági 

Közösség maastrichti szerződés óta használatos elnevezése. A maastrichti szerződés az 

Európai Gazdasági Közösséget átnevezte Európai Közösséggé, jelezve, hogy e 

közösségnek nem kizárólagos gazdasági célkitűzései és jellege van, hanem a közös piac 

működtetése terén is általános hatásköre van a másik két Közösség (ESZAK, Euratom) 

lehatárolt jogkörével szemben. Meg kell jegyezni ugyanakkor, félreértésre adhat okot, 

hogy az EK (EC) rövidítés nemcsak az EGK-ra (EEC) utalhat, hanem összefoglalóan 

mindhárom Közösségre is az Európai Közösségek elnevezés értelmében.  

Európai Közösség Nemzetközi Beruházási Partnerek, European Community 

International Investment Partners, ECIP (ANG) Az ipari, kereskedelmi és beruházási 

együttműködést segíti európai és Európán kívüli területek között. Ennek jellemző 

formája, hogy az üzletemberek közös vállalkozásokat indítanak. Az üzleti szereplők 

tájékoztatását segítik az üzleti beruházási információs központok. Az ECIP a közös 

vállalkozásokat a tanulmányoktól kezdve a képzésen át a technikai segítségig számos 

fázisban támogatja.  

európai kutatási térség A Bizottság által javasolt közös európai kutatási térség.  

Lásd még: kutatás 

Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap, EMOGA, European 

Agricultural Guidance and Guarantee Fund, EAGGF (ANG) A közös agrárpolitika 

finanszírozására szolgáló közös pénzügyi alap, amelyet 1962-ben hoztak létre. Két 

részből (ún. szekcióból) áll. Az alap garancia szekciója a közös mezőgazdasági politika 

(CAP) intervenciós politikájának, orientációs szekciója pedig az ágazati struktúrapolitika, 

szerkezetátalakítás anyagi hátterének biztosítását szolgálja. Az EAGGF orientációs 

szekciója, amely a közös agrárpolitikai támogatásokért felelős garancia szekció 

kiadásainak csak a töredékével rendelkezik, egyben az EU négy strukturális alapjának 

egyike.  
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Európai Monetáris Együttműködési Alap, European Monetary Co-operation Fund, 

EMCF (ANG) Az Európai Monetáris Rendszer keretében létrehozott tartalékalap, 

melynek feladata az volt, hogy a központi bankok pénzügyi beavatkozásaihoz rövid 

lejáratú, ECU-ben kibocsátott hitelkonstrukciókat nyújtson. Feladatait az euró 

kibocsátásával az Európai Központi Bank vette át. 

Európai Monetáris Intézet, European Monetary Institute, EMI (ANG) 1994. január 1-

jétől 1998. június 1-ig működött. Az intézmény székhelye Frankfurt volt. Az Európai 

Központi Bank elődje.  

Európai Monetáris Rendszer Lásd EMS  

Európai Néppárt, European People’s Party, EPP (ANG) Az 1976-ban alapított, vidéki 

bázisú kereszténydemokrata párt tagja az EU parlamentje csoportjának, az EPP/ED-nek, 

amely elkötelezett a további integráció mellett. Az ED az európai demokratákat jelöli. A 

brit konzervatívok az ED-frakción keresztül kapcsolódnak az Európai Néppárthoz.  

Lásd még: pártcsoportok 

európai ombudsman Az Európai Parlament választja. Feladata, hogy kivizsgálja a 

közösségi intézmények tevékenységében megnyilvánuló méltánytalan eljárásokra 

vonatkozó azon panaszokat, amelyeket az EU állampolgárai, valamint az Unió területén 

bejelentett irodával rendelkező társadalmi szervezetek és vállalatok tapasztalt sérelmek 

esetén jelenthetnek be. Az európai ombudsman intézményét a maastrichti szerződés hozta 

létre 1993-ban. Az EU Parlament rendesen teljes választási ciklusra választja az 

ombudsmant (öt évre).  

Európai Parlament, European Parliament, EP (ANG) Az EU közvetlenül az 

állampolgárok által választott képviselőtestülete. A képviselők nemzetközi pártfrakciókba 

csoportosulva látják el munkájukat. Az Európai Parlament nem az EU fő törvényhozó 

szerve, mivel jogalkotó, döntéshozó szerepe korlátozott. Ugyanakkor az eredetileg csak 

konzultatív funkciókkal létrehozott testület az évek során – az alapító szerződések 

módosításain keresztül – egyre komolyabb hatásköröket szerzett. Az Egységes Európai 

Okmány, a maastrichti szerződés, valamint az amszterdami szerződés fokozatosan 

ruházták fel társjogalkotói feladatokkal az EP-t, amely így ma már a közösségi 

döntéshozatal jelentős részében a Tanács mellett egyenrangú és megkerülhetetlen, sőt 

számos kérdésben meghatározó szereppel bíró társ-döntéshozóként lép fel.  

Európai Polgárok Akciószolgálata Lásd ECAS  

Európai Politikai Együttműködés, EPE, European Political Co-operation, EPC (ANG) 

A maastrichti szerződés életbe lépéséig, azaz a közös kül- és biztonságpolitika (CFSP) 

létrehozásáig, annak elődjeként az EK külpolitikai egyeztetési mechanizmusának 

szerepét töltötte be. Az 1970 óta de facto létező Európai Politikai Együttműködést az 

1986-os Egységes Európai Okmány intézményesítette. Az Európai Politikai 

Együttműködés lényege az volt, hogy a tagállamok egyeztessék véleményeiket, 

kormányközi alapon közös álláspontot alakítsanak ki, valamint lehetőleg együttesen is 

lépjenek fel adott külpolitikai kérdésekben.  

Európai regionális fejlesztési alap Lásd ERDF  

Európai Szakszervezetek Szövetsége, European Trade Union Confederation, ETUC 
(ANG) Az európai nemzeti szakszervezetek összefogó szervezete. Tárgyal a nemzetek 

közötti megállapodásokról a munkaadói érdekképviselettel, az UNICE-szel.  

Európai Számvevőszék, European Court of Auditors (ANG) Az 1977-ben létrehozott, 

luxembourgi székhelyű, minden tagállamból 1-1 taggal bíró független testület fő feladata 
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az európai közösségi pénzügyek revíziója. Ezen intézmény vizsgálja meg a közösségek, 

valamint az általuk felállított összes szervezet minden bevételéről és kiadásáról szóló 

számadásokat.  

Európai szervezet a légi közlekedés biztonságáért Lásd Eurocontrol EU) 

Európai Szociális Alap, European Social Fund, ESF  Az EU strukturális alapjainak 

egyike, amelyet 1958-ban szociális feladatot ellátó közösségi alapként hoztak létre. Fő 

célja a munkanélküliség elkerülése érdekében a munkavállalók átképzésének, a 

változásokhoz történő alkalmazkodásának támogatása. Eredeti célja szerint csak 

kiegészítője a tagállami támogatási rendszereknek.  

Európai Tanács Elnöksége A Tanács vezetését soros elnökség látja el, amely hathavonta 

másik tagállamra száll át.  

Európai Tanács, ET, European Council, EC (ANG) Az EU állam- és kormányfőinek 

testülete, amelyet az EU csúcsszervének is szokás nevezni. Bár az Európai Tanács 

fóruma eredetileg nem jelent meg a közösségek alapító szerződéseiben, az állam- és 

kormányfők már korábban is létező találkozói az 1974 decemberében megtartott párizsi 

csúcsértekezlet után rendszeressé váltak. Végül a maastrichti szerződés hivatalosan is 

intézményesítette az Európai Tanácsot és előírta, hogy évente legalább kétszer össze kell 

ülnie. Ülésein az Európai Bizottság elnöke is részt vesz, munkáját a tagállamok 

külügyminiszterei és egy bizottsági tag is segítik. Az Európai Tanács lényegében az Unió 

legfelső döntéshozó testületének tekinthető, ennek megfelelően kizárólag nagy horderejű, 

többnyire stratégiai kérdésekben dönt, valamint meghatározza az általános politikai 

irányelveket. Összetételéből fakadóan a tagállamok közötti kompromisszumok 

megkötésének fő színtere.  

Európai Újjáépítési Ügynökség, European Agency for Reconstruction, EAR (ANG) Az 

Európai Unió ügynöksége. Szerbia, Montenegró, Koszovó és Macedónia fő fejlesztési 

támogatási programjait irányítja 2000 óta. Az ügynökség székhelye Thessaloniki, helyi 

központ működik Belgrádban, Podgoricában, Pristinában és Skopjéban is.  

Lásd még: ügynökségek 

Európai Unió Lásd EU  

Európai Unió Katonai Törzs, European Union Military Staff , EUMS (ANG) Katonai 

szakértőkből álló testület, amely az ESDP keretében lett felállítva, és a válságkezelő 

akciók katonai tervezéséért, helyzetelemzéséért, levezényléséért felelős. Ez az intézmény 

tervezi meg a petersbergi feladatokat érintő akciókat, és jelöli ki a végrehajtásukhoz 

szükséges kapacitásokat. Feladatait a Katonai Bizottság irányítása szerint végzi.  

Lásd még: ESDP, európai biztonság és védelempolitika, petersbergi feladatok 

Európai Unió Katonai Bizottsága, European Union Military Comitee, EUMC (ANG) A 

vezérkari főnökök katonai képviselőiből álló, az ESDP keretében létrehozott intézmény, 

amely javaslatokat terjeszt elő, és katonai tanácsadó szervként működik. A testület 

szükség szerint a vezérkari főnökök szintjén is ülésezik. Irányítása alá tartozik a Katonai 

Törzs. Elnöke részt vehet a Tanács ülésein, amennyiben védelmi kérdésekről van szó.  

Lásd még: EUMC, Európai Biztonsági és Védelmi Politika, petersbergi feladatok 

Európai Unió szerződéseinek változtatása Az Európai Unió szerződéseit a tagállamok 

egyhangú megállapodásával lehet megváltoztatni. A változtatásra a kormányközi 

konferencia tehet javaslatot. A végleges döntést meg kell küldeni az összes nemzeti 

országgyűlésnek, hogy azok parlamenti többség útján vagy népszavazásra bocsátással 

ratifikálják módosítását.  
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Európai Unió Tanácsa Lásd Council of the European Union  

európai útlevél A bordó színű közös EU-útlevelet 1985-ben hozták létre a közös EU-

állampolgárság eszméjének előmozdítása érdekében. Valamennyi útlevelet a 

nemzetállamok bocsátják ki, de közös formában és színben, ugyanazzal az Európai Unió 

felirattal a borítólapon.  

Európai Űrkutatási Ügynökség, European Space Agency, ESA (ANG) A szervezet 

célja, hogy tagjai együttműködjenek a békés célokat szolgáló űrkutatásban. Nem EU-

ügynökség, de szorosan együttműködik a Bizottsággal.  

európai választási törvény Az EU-Parlamentbe való követlen választás. A nizzai 

szerződés egyetlen közös választási törvényt követel meg. A Tanács 2002. szeptember 

23-án határozott az új szabályokról. Ötévenként minden tagállamban közvetlen 

választásokkal lehet tagokat küldeni az EU parlamentjébe. Az egyes országok által 

küldhető képviselők létszámát a csatlakozási szerződésben rögzítik. A képviselők száma 

arányos az ország lakosainak számával, de a kisebb lélekszámú országok képviselőinek 

számát a nagyobb lélekszámú országokhoz képest magasabban állapítják meg. 

Magyarországnak 24 képviselője van az EU-Parlamentben.  

európai vállalatok 2001-ben fogadták el az európai vállalatok alapszabályát. Tőzsdén 

jegyzett vállalatok 120 000 euró minimális tőkével hozhatók létre legalább két vállalatból 

legalább két országban. 

Európai városok kooperációs rendszere, European City Co-Operation System, ECOS 
(ANG) Az ECOS a tagállamok és tagjelölt országok nemzetközi együttműködése 

projektek keretében. Célja többek között a nyugati és keleti városok között a 

közlekedésmenedzsment terén meglévő eltéréseket csökkenteni, például kutatás és 

szemináriumok segítségével.  

Európa-megállapodások, Europe Agreements (ANG) Az EU, Európa-

megállapodásoknak nevezett, társulási megállapodásokat kötött az összes pályázó 

országgal. A megállapodások tartalmazzák a politikai párbeszédet és a legtöbb termék 

szabad kereskedelmét, kivéve a mezőgazdasági termékekét, amelyek tekintetében a 

pályázó országok igen versenyképesek. Az Európa-megállapodások nem gátolták meg a 

pályázó országokat abban, hogy egyre növekvő hiányt halmozzanak fel kereskedelmi 

mérlegükben az EU viszonylatában. Az Európa-megállapodások előcsatlakozási segélyt 

is tartalmaznak, amelyet a pályázó országok kapnak, hogy megbirkózhassanak 

jogszabályaik EU-harmonizációs feladatával. Az EK és a közép- és kelet-európai 

országok által kétoldalú alapon kötött társulási szerződéseket történelmi jelentőségükre 

való tekintettel, és az egyéb társulási egyezményektől való megkülönböztetés céljából 

Európai Megállapodásoknak nevezik. A 10 közép- és kelet-európai állammal (Bulgária, 

Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, 

Szlovákia, Szlovénia) aláírt szerződések mindenekelőtt a kétoldalú és egyenrangú ipari 

szabad kereskedelem megteremtését célozzák, melynek megvalósítása azonban időben 

aszimmetrikus jellegű, mivel az EK hamarabb bontja le korlátozó jellegű rendelkezéseit. 

Az Európa-megállapodások jelentősége, hogy a kereskedelmi mellett, intenzív politikai 

és jogharmonizációs együttműködésről is szóltak. A társulási szerződésekben, amelyek a 

térségben elsőként Magyarországgal és Lengyelországgal léptek hatályba 1994. február 

1-jén, a társult országok jelezték, hogy céljuk a teljes tagság elérése, de erre az EK e 

megállapodások keretében nem vállalt kötelezettséget.  

Lásd még: megállapodás más országokkal 
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Europe Agreements (ANG) Lásd Európa- megállapodások  

Europe Aid (ANG) Európai segély – az Unión kívüli országokba irányuló segélyprogram. 

Az EU 150 fejlődő országnak évi mintegy 8 Mrd euró segélyt nyújt, amelyet 

egészségvédelmi, jóléti, oktatási, emberjogi és biztonsági-igazságügyi célokra 

használhatnak fel. Ez a program szolgál a természeti katasztrófák következményeinek 

felszámolására is.  

European Central Bank, ECB (ANG) Európai Központi Bank, EKB. Az EU jegybankja, a 

monetáris unió és a közös pénz működtetésének elsődleges felelőse. Legfőbb feladata az 

euró menedzselése és stabilitásának megőrzése. Az EMU programja részeként 1998. 

június 1-jén került sor a tagállami kormányoktól teljesen független ECB felállítására. Bár 

a nemzeti központi bankok nem tekinthetők egyértelműen alárendeltjeinek, 

tevékenységüket iránymutatásai szerint végzik, bankjegyeket kizárólag engedélyével 

bocsáthatnak ki. Az ECB központi helyet foglal el a Központi Bankok Európai 

Rendszerében (ESCB), mivel biztosítja, hogy az ESCB feladatainak végrehajtására saját 

vagy a nemzeti jegybankok tevékenysége révén sor kerüljön. Az Európai Központi Bank 

tevékenysége jelenleg nem átlátható, mert megtagadja az ülésein készült jegyzőkönyvek 

nyilvánosságra hozatalát.  

Lásd még: EMU 

European Coal and Steel Community, ECSC (ANG) Európai Szén- és Acélközösség, 

Montánunió. Az Európai Unió előszervezetei közül elsőként létrehozeott megállapodás 

az európai acél- és szénkereskedelem integrálására. A Montánuniót Belgium, 

Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország, Olaszország részvételével 1951. 

április 18-án aláírt párizsi szerződés hozta létre. Azóta 1950. május 9. – amikor Robert 

Schuman francia külügyminiszter javasolta létrehozását – Európa-nap. Parlamentáris 

gyűlése az Európai Parlament előképe. Az 50 évre kötött szerződés 2002-ben lejárt, 

funkcióit az Európai Unió vette át.  

Lásd még: Európai Gazdasági Közösség, Euratom 

European Commission (ANG) Európai Bizottság, Európa Bizottság. Az EU legfelsőbb 

végrehajtó szerve, kormánya. Kettős felügyelet, a tagországokat képviselő Európa 

Tanács, és a tagországok polgárai által közvetlenül választott Európai Parlament 

ellenőrzése alatt működik. Törvényalkotó és végrehajtó jogosítványokkal bír. Tagjai a 

tagállamok által jelölt, de megválasztásuk esetén nem a delegáló országot, hanem az 

Uniót képviselő biztosok, akik az egyes szakterületeket irányító, a nemzeti kormányok 

minisztériumainak megfelelő titkárságokat vezetik. A Bizottság tagjait a Tanács, végső 

összetételét a Parlament hagyja jóvá.  

European Court/Commission of Human Rights (ANG) Lásd ECHR  

European Currency Unit, ECU (ANG) Európai valutaegység. Az euró felállításával 1999. 

január 1-jén megszüntették, illetve 1: 1 arányban euróra váltották.  

European Defence Community, EDC (ANG) Európai Védelmi Közösség, EVK. Az 1950-

ben meghirdetett Pléven-terven alapuló EVK-szerződést a közös európai hadsereg 

felállításának céljából 1952-ben írták alá a Montánunió tagállamai. Az EVK azonban 

ténylegesen nem jött létre, mivel a megalapításáról szóló szerződés ratifikálását a Francia 

Nemzetgyűlés 1954-ben elutasította. Az európai védelmi erők létrehozására irányuló 

törekvések a koszovói konfliktus után erősödtek fel. A tagállamok védelmi tanácsa (a 

védelmi miniszterek tanácsa) 2000 novemberében határozatot hozott egy 100 000 fős 

gyors reagálású erő létrehozásáról. A Tanács 2004. július 12-i határozatával megalakult 
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az Európai Védelmi Ügynökség, EDA, European Defence Agency, amely az Unió 

védelmi minisztériuma. Az európai gyors reagálású erők felállításának előkészítéseként 

közös (így német-francia, magyar-olasz stb.) koordinatív parancsnokság által irányított 

katonai egységeket állítottak fel.  

Lásd még: EDA, EVK 

European Roundtable, ERT (ANG) Európai Gyáriparosok Kerekasztala. A gyáriparosok 

befolyásos lobbycsoportja, amely az első javaslatokat tette a belső piacra, a közös 

valutára, az EU-bővítésre, és a legtöbb fontos lépést tette az európai nemzetek fölötti 

integráció útján. 17 ország 45 tagja képviseli a négymillió alkalmazottat foglalkoztató 

gyáriparosokat. 

European strategic program for research and development in information technology 

(ANG) Lásd Esprit  

EUROPE kezdeményezés A Bizottság egy akciótervet javasolt a biztonságos internet 

szolgáltatások, -alkalmazások és a tartalom kialakításának ösztönzésére.  

eurorealisták Olyan szervezetekre és személyekre használt kifejezés, amelyek 

szkeptikusak az EU teljes integrációjával kapcsolatban olyan területeken, amelyeket 

szerintük hatékonyabban lehet kezelni nemzeti szinten az országos parlamentek által 

elfogadott intézkedésekkel. Az eurorealisták a szoros együttműködést azokon a 

területeken részesítik előnyben, ahol a nemzeti parlamentek nem képesek a hatékony 

irányításra. Nem lehet ugyan őket szövetségellenesnek tekinteni, de nem hisznek egy 

olyan európai nép létezésében, amely alapja lehetne az európai demokráciának.  

EUROSTAT, The Community’s Statistical Office (ANG) Az EU Statisztikai Hivatala 

Luxembourgban.  

euroszkeptikusok Olyan szervezetekre és személyekre használt kifejezés, akik 

szkeptikusak az EU-n belüli túlzott mértékű integrációval kapcsolatban. Féltik a nemzeti 

demokráciát és a nemzetállamok jogait.  

EUROTECNET, Community Action Programme in the Field of Vocational Training 

and Technological Field (ANG) Közösségi akcióprogram a szakképzés és a technológiai 

változás területén.  

EURYDICE Harminc oktatási rendszerből álló adatbázis, amelyet egy EU-hálózat hozott 

létre, amely az Eurostattal együtt összeállította az európai oktatásügy főbb adatait.  

EUSZ Lásd egyesülési szerződés  

EVCA, European Venture Capital Association (ANG) Európai Vállalkozási 

Tőketársulás.  

Everything But Arms (ANG) Lásd EBA  

EVK Lásd European Defence Community  

ex ante politikai monitoring A kifejezés arra a törekvésre vonatkozik, hogy ellenőrizni 

kell a szubszidiaritás elvének esetleges megszegését, mielőtt (ex ante) az EU Tanácsa 

megfontol egy törvényjavaslatot.  

export-visszatérítés A nemzeti FEOGA-ügynökségeken keresztül a közös költségvetésből 

fizetik ki az olyan mezőgazdasági exportőröket, akik a közös mezőgazdasági politika 

részeként intervenció útján megvásárolt termékeket az EU-n kívül értékesítik. A 

különböző minőségű termékek támogatási összegeinek különbségei folyamatosan 

visszaélések forrásai lehetnek.  

ex post törvényszéki felülvizsgálat Az EU-Bíróság vagy egy speciális alkotmánybíróság 

lehetősége a szubszidiaritás ellenőrzésére. Lehetőség van arra, hogy a nemzeti 
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parlamentek és a Régiók Bizottsága a luxembourgi EU-Bírósághoz forduljon a 

szubszidiaritás elve megsértésének ügyeiben.  
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F 
FADN, Farm Acountancy Data Network (ANG) Farm elszámolási hálózat.  

FAIR (ANG) Mezőgazdasági, halászati és erdészeti kutatási program, amely jelenleg az 

általános kutatási program részét képezi.  

fair chair platform (ANG) Az EU-Parlament reformját célzó politikai program. Célja az 

egyéni képviselők jogainak bővítése. Létrehozója az „S. O. S.-demokrácia”.  

faktortame ügy Az EU-Bíróság fontos ítélete, amely az EU-jog értelmében jogokkal 

ruházza fel az állampolgárokat és a társaságokat olyan esetekben is, amikor a 

nemzetállamok elmulasztják az EU-jogszabályok bevezetését. (C 218/89. ügy, 

kvótatúllépést érintően.)  

falcone Megszűnt rendőrségi és igazságszolgáltatási program, helyébe az AGIS lépett.  

Lásd még: AGIS 

FAST, Forecasting and Assesment in the Field of Science and Technology (ANG) 

Előrejelzés és felmérés a tudomány és technológia területén. A 2. keretprogram 

tudományos akcióterveinek egyike, célja az EU Tudományos Igazgatóságának és 

akcióinak metodológiai támogatása. Kapcsolódó programok: a tudomány és technika 

stratégiai elemzése (SAST) és a kutatási tevékenységek speciális elemzési programjai 

(SPEAR).  

fegyverexport Az EU-ban közös szabályokat dolgoztak ki a legtöbb fegyver exportjára 

nézve. A konvent javasolhatja közös fegyverpiac és beszerzési ügynökség kialakítását, 

beleértve valamennyi fegyverzet és katonai felszerelés értékesítésére vonatkozó közös 

szabályok kidolgozását  

fehér könyv A közösségi szakzsargonban olyan nagyobb jogalkotási programcsomagra 

vonatkozó tervet jelent, amelyet stratégiai feladatok elvégzése előtt, illetve azokra való 

ösztönzésként, javaslatként szokott kiadni az Európai Bizottság. Fehér könyvnek 

nevezték el többek között a Bizottság által kidolgozott, a közép- és kelet-európai 

országok számára 1995-ben Cannes-ban kiadott dokumentumot is, amely az érintett 

társult országok egységes piachoz történő felkészüléséhez közel 1100, nagy részben 

jogalkotási intézkedést ajánlott.  

fejlesztési politika Az EU-Tanácsban határoznak róla minősített többséggel az EU-

Parlamenttel együtt döntéssel. A cotonou-i megállapodás Afrikában, a karibi és a 

csendes-óceáni térségben 78 országot fed le. Az EU-fejlesztés fő célja a szegénység 

csökkentése. Más EU-politika kedvezőtlen hatással volt a szegény országokra, és komoly 

kritika érte.  

Lásd még: cotonou-i megállapodás 

felsőbbség Valamely törvény előbbre valósága, felsőbb szintje. Az az elv, hogy konfliktus 

esetén az Európai Unió által hozott jogszabály a szerződések által szabályozott 



186 

kérdésekben elsőbbséget élvez a nemzeti törvények felett. Ezt az elvet az amszterdami 

szerződéshez csatolt 30.2-es számú jegyzőkönyv közvetve elismeri. Bár eredetileg a 

szerződések megalkotói nem így határoztak. A konvent alkotmánytervezete beilleszti az 

alkotmányba a közösségi törvénykezés elsőbbségét. Az Európai Unió törvényei a 

nemzetek alkotmányát is felülírják. A téma ez idő szerint még nincs lezárva.  

fenntartható fejlődési stratégia, Sustainable Development Strategy (ANG) A 2001. 

június 15–16-án megrendezett göteborgi csúcstalálkozón határozták el a tagállamok, 

hogy az EU-nak fenntartható fejlődési stratégiával kell rendelkeznie, és ehhez illeszkedve 

a tagállamoknak is saját fenntartható fejlődést célzó stratégiákat kell alkotniuk. A 

fenntartható fejlődés koncepciójának lényege, hogy az EU jövőstratégiáját a 

környezetvédelem, a gazdasági növekedés és a szociális előrehaladás kombinált 

szempontrendszerére, hármas egységére, összhangjára kell építeni.  

FEOGA, Le fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FR) Európai 

Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap. 

FIBOR, Franfurt Interbank Offering Rate (ANG) Frankfurti bankközi kamatláb.  

FIFG, Financial Instrument for Fisheries Guiance (ANG) Halászati orientációs pénzügyi 

eszköz.  

first pillar (ANG) Lásd első pillér  

FLAIR, Food Linked Agro-Industrial Research (ANG) A 2. keretprogram (1986–90) 

mezőgazdasági kutatási programjai: FOREST (Forestry Sectoral Research and 

Technology) – nyersanyag, reciklálható anyagok, erdészeti megújuló erőforrások és 

faipari termékek kutatása; FAR (Fisheries and Aquaculture Research) – a halászati 

szektor közösségi kutatási és koordinációs programjai; CAMAR (Competitiveness of 

Agriculture and Management of Agricultural Resources) – a mezőgazdaság és 

mezőgazdasági forrás-management hatékonyság-fejlesztési lehetőségei; ECLAIR 

(European Collaborative Linkage of Agriculture and Industry through Research) – 

nemzetközi biotechnológiai kutatási program; és FLAIR (Food-linked Agricultural 

Research) – élelmiszertudományi és technológia-fejlesztési programok.  

foglalkoztatási politika A nizzai szerződés külön fejezetben foglalkozik a foglalkoztatási 

politikával (125–130. cikk, EK-szerződés). Az EU-Tanácsban minősített többséggel és az 

EU parlamentjével közös döntéssel ösztönző intézkedések és kísérleti projektek 

határozhatók el, de a nemzeti foglalkoztatási szabályok harmonizálására és a 

foglalkoztatás maximalizálására irányuló közös EU-gazdaságpolitika alkalmazására nincs 

lehetőség. Az EU ehelyett irányelvek segítségével igyekszik befolyásolni a nemzeti 

foglalkoztatási politikákat. Az úgynevezett lisszaboni stratégia szintfelméréssel és az 

önkéntes koordináció más formáival igyekszik hatást gyakorolni a foglalkoztatási 

kérdésekre. Ezt nevezik nyílt koordinációs módszernek. A konvent szociális Európa 

munkacsoportja és az alkotmánytervezet javasolta, hogy az EU egyik célkitűzéseként 

szerepeljen a teljes foglalkoztatás megvalósítása. A nyílt koordinációs módszer szintén 

belefoglalható az EU tervezett alkotmányába. Az alkotmánytervezet 13. cikke a 

gazdasági együttműködés új módjairól rendelkezik.  

Lásd még: lisszaboni stratégia 

fogyasztói politika A fogyasztói politikáról az EU-Tanácsban minősített többséggel 

határoznak, és az EU-Parlamenttel együtt döntést hoznak. Az alkotmánytervezet a 

fogyasztóvédelmet megosztott hatáskörként javasolja értelmezni, mikor is az EU-törvény 

előnyt élvez a nemzeti törvénnyel szemben. Jelenleg a tagállamok a szabályokban 
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rögzített közös minimumnál magasabb szintű védelmet határozhatnak el. A nemzeti 

szabályoknak azonban összhangban kell lenniük a belső piac előírásaival és elveivel. A 

vitás kérdésekről a luxembourgi EU-Bíróság hozhat végleges határozatot. Az EU 

fogyasztói politikával összefüggő illetékessége a TEC 153. cikkelyében van lefektetve. 

Eszerint az EU fogyasztóvédelmi politikájának a tájékoztatás, az oktatás és az 

önszerveződés javításával a fogyasztók egészséggel, biztonsággal és gazdasággal 

kapcsolatos érdekeit kell védenie. Intézkedések a belső piac kiteljesítése vagy nemzeti 

intézkedések támogatása, kiegészítése és monitorozása vonatkozásában tehetők. Az 

európai fogyasztók a BEUC-ben szerveződnek.  

Lásd még: BEUC 

fokozott együttműködés A korábban flexibilitásnak (flexibility), illetve szorosabb 

együttműködésnek (closer co-operation) is nevezett fokozott együttműködés intézménye 

akkor kerülhet alkalmazásra, ha egyes tagállamok szeretnének egy adott területen 

szorosabb integrációt kialakítani, gyorsabb ütemben előrehaladni, míg mások erre vagy 

nem hajlandók, vagy nem képesek. A megerősített együttműködés lényege, hogy az EU 

intézményi keretét használva egyes tagállamok mélyítik integrációjukat, míg mások 

önként az adott együttműködésből való kimaradás mellett dönthetnek, de később, ha 

akarnak csatlakozhatnak az „előreszaladók” csapatához. Az 1998. évi amszterdami 

szerződés lehetővé tette a tagállamok többségének, hogy bizonyos együttműködést 

hozzanak létre egymás között a közös EU-intézmények felhasználásával, ha ahhoz 

mindannyian hozzájárulnak. Mivel a fokozott együttműködésről szóló döntés 

egyhangúságot követelt meg, e rendelkezést sohasem alkalmazták. 2003. február 1-jétől a 

nizzai szerződés minősített többséggel kiválasztott nyolc ország számára lehetővé teszi a 

fokozott együttműködést, kivéve a védelem területét. Egyes eurokritikusok úgy látják, 

hogy az EU-tagállamok bizonyos csoportjainak biztosított fokozott együttműködés jogi 

alapul szolgál egy kétszintű, két osztályba sorolt EU létrehozásához. Mások ezt a 

rugalmasság biztosítása eszközének látják. A konvent védelmi munkacsoportja és egy 

védelemre vonatkozó francia-német javaslat ajánlotta, hogy a fokozott együttműködést 

terjesszék ki a védelmi kérdésekre is.  

Lásd még: enhanced co-operation, amszterdami szerződés 

four freedom (ANG) ‘Négy alapszabadság’. Az áruk, a szolgáltatások, a tőke, a munkaerő 

szabad, korlátozás nélküli áramlását jelenti. A négy tényező szabad mozgásának 

biztosítása a közösségek legfőbb célja, mivel ez a feltétele és lényege a közös illetve 

egységes piac működésének. Emiatt nem véletlenül lett a négy alapszabadság garantálása 

a közösségi vívmányok (acquis communautaire) meghatározó része.  

föderalizmus Olyan kormányzati rendszer, amelyben az államhatalom megoszlik a 

központi szövetségi kormány és a tartományok vagy régiók szintjei között, mint 

Németországban, Ausztriában, az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában, 

Indiában, Nigériában és sok más országban. A szövetségi államok lehetnek 

nemzetállamok, mint például Németország, Ausztria és  vagy többnemzetiségűek. A 

szövetségi államok annyiban mások, mint az egységes államok, hogy ez utóbbiakban a 

hatalom nem oszlik meg a két szint között, mint például Franciaországban, 

Olaszországban, Dániában és Norvégiában. Az elképzelés az, hogy a határon átnyúló 

ügyeket ugyanolyan demokratikus alapon intézzék, mint a nemzeti kérdéseket a 

parlamentáris demokráciákban. A szövetségi demokráciát tipikusan kétkamarás 

törvényhozó testület igazgatja, mint az Egyesült Államokban. Ebben a modellben egy 
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kamara képviseli a részt vevő államokban élőket a lakosság arányában, míg a másik 

képviseli a részt vevő államokat egyenlő számú képviselővel az államok méretétől 

függetlenül, ahogy például az Egyesült Államokban, ahol két-két szenátor képviseli az 

egyes államokat. A legtöbb euroszövetséget propagáló azt szeretné, ha az EU-Parlament 

az Egyesült Államok képviselőházához hasonlóan működne az egyes államok 

lakosságával arányos, széles körű képviselettel, míg a Miniszterek Tanácsa lenne az 

Egyesült Államok szenátusának megfelelője az egyes államok egyenlő számú 

képviselőjével. Az amerikai szenátusban minden állam egyenlő. A képviselőházban a 

választók egyenlők. Az EU intézményein belül a kisebb tagállamok túlképviselete 

valósul meg az EU-Parlamentben és a Miniszterek Tanácsában. A szövetségi 

elképzelések azon a koncepción alapulnak, hogy az EU polgárai a nemzetállamokhoz 

hasonló közösségi szellemtől áthatott emberek, így az EU az Egyesült Államokhoz, 

Németországhoz vagy más nemzeti demokráciához hasonló demokráciává válhat, 

amennyiben hasonló kormányzati intézményei vannak. Az euroszövetség kritikusai ezt 

tagadják. Szerintük az EU polgárai soha nem lesznek a nemzeti közösségekhez hasonlító 

nép, és az intézmények nemzeti szinthez hasonló EU-szintű kialakítása nem fogja 

figyelembe venni az EU demokráciadeficitjének problémáját. Hangsúlyozzák, hogy az 

állampolgári elkötelezettség és azonosulás elsősorban a saját ország vagy nemzet 

irányában történik meg. Sokan a nemzetközi együttműködés olyan kormányközi 

módozatai mellett teszik le a voksukat, amelyben az egyes államok mind szuverének a 

köztük lévő egyenlőtlenségek ellenére is, és amelyben minden államnak egy szavazata 

van például az ENSZ közgyűlésében, függetlenül attól, hogy nagy vagy kicsi, erős vagy 

gyenge, gazdag vagy szegény. A nemzetközi együttműködés általános elve az egy állam 

egy szavazat elve.  

főhatóság Az Európai Szén- és Acélközösséget egy főhatóság irányította törvényhozói, 

végrehajtói és törvénykezési jogkörrel, a szén és az acél nagyon korlátozott területén. 

Ennek célja a háborúban használt erőforrások közös igazgatása volt. Ez a történelmi 

háttere az egyre erősödő EU-Bizottságnak, amelynek monopóliuma a törvényalkotás 

kezdeményezése az EU-ban. A Bizottság jelenleg nagyon széles törvényalkotási területet 

ölel fel, amely hagyományosan a parlamentáris demokráciához tartozik. Ez a fejlemény 

járult hozzá a demokráciai deficit és a demokratikus jogszerűség vitáihoz. (EU, JOG) 

főigazgatóság Az Európai Bizottság hivatali struktúrája alapvetően az egyes biztosok alá 

tartozó főigazgatóságok körül szerveződik. Az egyes főigazgatóságok elhatárolt, a 

nemzeti minisztériumokhoz hasonlatos szakterületekkel (pl. mezőgazdaság, ipar, 

környezetvédelem stb.) foglalkoznak. A főigazgatóságok és a biztosi tárcák ugyanakkor 

nem teljes mértékben fedik egymást, általában kevesebb biztos van, mint főigazgatóság, 

ezért van olyan biztos, aki több főigazgatóságot is felügyel. A főigazgatóságok 

igazgatóságokra, az igazgatóságok osztályokra tagozódnak.  

főképviselet Jelenleg a tanács főtitkára és egyidejűleg a közös kül- és biztonságpolitika fő 

képviselője is, aki gyakran utazik a hivatalban lévő elnökkel vagy annak 

külügyminiszterével a békekérdések megtárgyalására az EU-n kívülre. A konventben az a 

javaslat született, hogy a főképviselői tisztség szűnjön meg, és az EU alkalmazzon közös 

külügyminisztert vagy közös külképviselőt, akit lehetőség szerint az Európai Tanács 

miniszterelnökei neveznek ki, és aki különleges státussal az EU-Bizottság 

elnökhelyetteseként dolgozik.  
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főügyész A luxembourgi Európai Bíróság bírái mellett főügyészek is működnek a bírósági 

eljárásokban. A főügyészek mindenkori számát a Tanács határozza meg a bíróság 

véleményének meghallgatása után.  

FRY, Federal Republic of Yugoslavia (ANG) Jugoszláv szövetségi köztársaság.  

függetlenítés Az EU-Bizottság azt javasolta, hogy a mezőgazdasági bevételi 

támogatásokat függetleníteni kell a korábbi termeléstől, és a gazdákat aktuális 

termelésüktől függetlenül támogassák.  

Lásd még: közvetlen kifizetés 

funkcionalitás Az európai integráció elmélete szerint a kormány funkcióinak feltétel 

nélkül át kell kerülniük nemzeti szintről nemzetek fölötti szintre, mert ezeket nem lehet 

megfelelően ellátni nemzeti szinten a kisebb méretek, a kisebb méretarányos 

gazdaságosság, a hatékonyság hiánya miatt. Hajlamos túlértékelni a méret fontosságát, és 

alábecsülni a demokratikus elszámoltathatóság fontosságát a jogok és felelősségek 

államokra ruházásakor.  

FYROM, Macedonia former Yugoslav Republic (ANG) Macedónia, azelőtt Jugoszláv 

Köztársaság.  
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G 
G-7, Group of Seven Hetek csoportja. A hét legfejlettebb ipari állam (az Amerikai 

Egyesült Államok, Kanada, Japán, az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország, 

Olaszország) konzultatív tanácskozó testülete.  

G-8, Group of Eight Nyolcak csoportja. A világ hét legfejlettebb állama és Oroszország. 

Az EU-Bizottság elnöke és az EU-elnökség szintén részt vesznek a találkozókon. Az EU 

állásfoglalásait, a konkrét relevanciájú Gazdasági és Monetáris Unió témáiban a 

minősített többség határozata alapján alakítják ki a nizzai szerződés értelmében.  

GAC, General Affairs Council (ANG) Általános Ügyek Tanácsa, ÁÜT. A tagállamok 

külügyminisztereinek tanácsa. A vezető köztisztviselőkből álló brüsszeli GAC-csoport 

készíti elő a külügyminiszteri találkozókat.  

GALILEO Az EU tervezett műholdas navigációs rendszere, amelynek célja, hogy 

felvegye a versenyt az amerikai GPS-rendszerrel. Fontos része az EU azon 

ajánlattételének, hogy átvegye az eurokontrollt a légiközlekedés-irányítási rendszerek 

következő generációjával. Fontos része még az európai védelmi identitásnak, hiszen a 

katonai repülőgépek igénylik a műholdas navigálást, illetve az intelligens bombák 

jelenlegi generációja is igényli ezt a technológiát a precíziós célmeghatározással 

kapcsolatos információgyűjtéshez. Bár a Galileo az amerikai rendszer utánzata, amely 

szabadon hozzáférhető minden felhasználó számára az egész világon, az EU szeretne 

saját rendszert az Egyesült Államoktól való függés csökkentése érdekében.  

GATS, General Agreement on Trade in Services (ANG) Általános Egyezmény a 

Szolgáltatások Kereskedelméről. Nemzetközi tárgyalások a piacgazdaság és a szabad 

kereskedelem bevezetéséről, például a szociális szolgáltatások területén. Az EU tárgyal a 

tagállamok nevében. A tárgyalásra vonatkozó mandátum titokban marad az EU-

Parlament előtt. Az egyezmény javasolhatja az EU-polgárok bizonyos védelmét a 

közérdekű szolgáltatások tekintetében.  

GATT, General Agreement of Tariffs and Trade (ANG) Általános Vámtarifa és 

Kereskedelmi Egyezmény. Sokoldalú kereskedelmi egyezmény, amelyet 23 ország hozott 

létre az egymás közötti kereskedelem liberalizálására. Tagjainak száma jelenleg 

meghaladja a százat. Tagországai, így Magyarország is kötelezettséget vállalnak arra, 

hogy egymással szemben a legnagyobb kedvezmény elvét alkalmazzák, részt vesznek 

közös vámtárgyalásokon és azok keretében vámcsökkentéseket hajtanak végre, vámjaik 

szintjét nem emelik, új vámokat nem vezetnek be. A szerződés általában tiltja a vámon 

kívüli adminisztratív, protekcionista eszközök alkalmazását és a dömpinget. ENSZ-

szervezet volt, amelynek szerepét 1995-ben átvette a WTO. Az EU valamennyi tagállama 

nevében tárgyal kereskedelmi kérdésekben.  

Lásd még: WTO 
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gazdasági ajánlások Az EU minden évben ajánlásokat tesz tagállamainak 

gazdaságpolitikájára. Az ajánlások jogilag nem kötelezők, szemben az EMU jogilag 

kötelező szabályaival. Az utóbbiak tekintetében a tagállamok akár pénzbírságot is 

fizethetnek, ha megsértik az EU gazdasági követelményrendszerét.  

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, Organization for Economic 
Cooperation and Development, OECD (ANG) Gazdasági együttműködés Kanada, az 

Egyesült Államok, Ausztrália és a nyugat-európai országok között. A fejlett országok 

többségét tömörítő gazdasági szervezet. Székhelye Párizs. Működését 1961-ben kezdte. 

A szervezetben az európai országok túlsúlya érvényesül. Céljai igen általánosak: a 

tagországok gazdasági szintjének, foglalkoztatottságának és életszínvonalának emelése, a 

pénzügyi stabilitás fenntartása, a fejlesztési segélynyújtás koordinálása és tökéletesítése, 

a világkereskedelem fejlesztése. Legfelsőbb szerve a tanács, amelyben minden tagország 

képviselteti magát. A szervezet munkáját a bizottsági munka jellemzi. Az OECD-n belül 

jelenleg 27 bizottság működik. Tevékenységének fontos része a nagyarányú 

adatszolgáltatás, adatfeldolgozó és elemző munka, amelynek eredményeit különböző 

kiadványokban és tanulmányokban közlik. A világhálón levő honlapjának címe: 

www.oecd.org  

Gazdasági és Monetáris Unió, GMU, Economic and Monetary Union, EMU (ANG) Az 

1992-ben megkötött és 1993-ban életbe lépett maastrichti szerződés hozta létre. 1999. 

január 1-jén 11 tagállam (Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Hollandia, 

Írország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország) 

részvételével elindult (2001. január 1-jén Görögország tizenkettedikként csatlakozott). Az 

előkészítés harmadik szakaszaként 2001. január 1-jén az euró bevezetésével létrejött a 

közös valuta. Az EMU rendelkezik a közös Európai Központi Bankról (ECB) is, amely 

kibocsátja a valutát az eurózónába tartozó 12 ország számára, és ezáltal ellenőrzi a 

hitelkibocsátást a teljes zónában. Az EMU nevének megfelelően nemcsak monetáris 

uniót és ebből fakadóan közös pénz bevezetését jelenti, hanem a tagállamok közötti 

gazdaságpolitikai harmonizáció, koordináció erősítését, azaz a gazdasági unió 

megvalósítását is célozza. Az EMU megállapítja az állami kiadások felső határát és a 

közkiadások finanszírozásának módját, nem utolsósorban korlátozva a nemzeti valuta 

nyomtatását és forgalomba hozatalát. A maastrichti szerződés kötelezi az ECB-t, hogy az 

inflációt évi kétszázalékos vagy alacsonyabb szinten tartsa az eurózónában. Az ECB 

politikailag független, és a szerződés értelmében nem fogadhat el utasítást semmilyen 

kormánytól vagy EU-intézménytől. A szerződés megköveteli, hogy a tagkormányok 

általános gazdaságpolitikájukat az ECB pénzügyi politikájával összhangban folytassák. A 

stabilitási és növekedési paktum alapján azokra a kormányokra, amelyek túlzott mértékű 

költségvetési hiányt halmoznak fel, és nem tesznek meg korrekciós intézkedéseket, bírság 

szabható ki.  

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, GPB Minden EU-tagállam két képviselőjéből, két 

tagjából és az Európai Központi Bank két tagjából áll. Előkészíti a Tanács EMU 

(Gazdasági és Monetáris Unió) ügyeivel foglalkozó üléseit.  

Gazdasági és Pénzügyminiszterek Tanácsa, Council of Economic and Finance 

Ministers, ECOFIN Az ECOFIN-Tanács az Európai Unió tagállamainak gazdasági és 

pénzügyminisztereiből áll. A tanács feladata a tagállamokat érintő gazdaság- és 

pénzügypolitikai kérdéseket eldönteni. A tanácsot minden tagállamból egy miniszter 
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képviseli, s a tanács résztvevői saját nemzeti parlamentjük felé tartoznak politikai 

felelősséggel.  

Gazdasági és Szociális Bizottság, GSZB, Economic and Social Comitee, ESC (ANG) Az 

Unió gazdasági és szociális érdekcsoportjait képviselő testület. Az EU két tanácsadó 

csoportjának egyike. A római szerződés által létrehozott testület képviselőiből áll, akik 

három csoportra oszlanak, munkaadók, munkavállalók és egyéb érdekvédelmi 

szervezetek. A Bizottság konzultatív szerv, célja, hogy az EU döntéshozó szervei 

megismerjék, és döntéshozatalaiknál figyelembe vegyék ajánlásaikat.  

gazdasági koordináció Bár az eurózóna tagállamai ugyanazt a valutát használják, a 

gazdaságpolitikát, különösen az adó-, a közkiadási és a költségvetési politikát, valamint a 

bér- és jövedelempolitikát nagyrészt továbbra is nemzetállami szinten határozzák meg. A 

maastrichti szerződés megköveteli, hogy az eurózóna kormányai általános 

gazdaságpolitikájukat oly módon folytassák, amely összhangban van az infláció 

elkerülésének céljával a zónában. Azokra a kormányokra, amelyek túlzott mértékű 

költségvetési hiányt halmoznak fel, pénzbírságot róhatnak ki a stabilitási és növekedési 

paktum alapján. A föderalisták és mások felhívásokat intéztek az eurózóna tagjaihoz, 

hogy a monetáris unió mellett hozzanak létre egy költségvetési uniót, vagyis egy adózási 

és közkiadási uniót. Az összes szuverén állam költségvetési és monetáris uniót alkotna, 

amely képes a gazdaságpolitikát optimális módon kialakítani. Közös gazdaságpolitika 

helyett az EU önkéntes koordinációs eszközöket hozott létre az úgynevezett lisszaboni, 

cardiffi és kölni eljárások alkalmazásával. Az alkotmánytervezetben szerepel egy külön 

13. cikk a gazdasági koordinációról.  

Gazdasági Unió, GU, Economic Union (ANG) Fejlett integrációs forma, ahol a közös piac 

működésén túl már a gazdaságpolitikák integrációját is megvalósítják, ami a nemzeti 

gazdaságpolitikák harmonizálását, összehangolását, végcélként pedig azok közösségi 

szintű egyesítését jelenti. Fontos eleme a közös valuta, így a gazdasági unió lényegében 

elválaszthatatlan a monetáris uniótól.  

GCC, Gulf Co-operation Council (ANG) Öböl Együttműködési Tanács. Hat olajtermelő 

arab országot (Bahreint, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Kuvaitot, Ománt és 

Szaúd-Arábiát) tömörítő szervezet.  

genfi egyezmény 1951 óta az ENSZ menedékjogra vonatkozó szabályzata, amely minden 

menekültnek jogot biztosít a menedék kérelmezéséhez. 

Genscher-Colombo-terv Az 1981 novemberében Hans-Dietrich Genscher német és 

Emilio Colombo olasz külügyminiszter által közösen kezdeményezett Genscher-

Colombo-terv javaslatot tett a római szerződést kiegészítő „Európai Okmány” 

tervezetének elfogadására. A tervezetet, mely a „közös külpolitikát” és „a 

biztonságpolitika koordinációját” tűzte ki célul, nem fogadta egyértelmű lelkesedés az 

Európai Tanács részéről. Végül az Európai Tanács 1981. november 26–27-ei, londoni 

ülésén „megelégedettséggel” fogadta a Genscher-Colombo-tervet és felkérte a 

külügyminisztereket, hogy kellő időn belül jelentés formájában jelezzenek vissza. A 

hosszadalmas brüsszeli tárgyalások során végül abban állapodtak meg, hogy a 

dokumentumot a jogszabálytervezetről egy kötelező hatály nélküli egyszerű nyilatkozat 

szintjére fokozzák le. Ennek alapján született meg az Európai Tanács stuttgarti ülésén 18 

hónappal később előterjesztett ünnepélyes nyilatkozat az Európai Unióról.  

German Fire Insurance-ügy 1984-ben a Bizottság elmarasztalta azt a gyakorlatot, hogy 

az érdekképviseleti szervezet ajánlásokat fogalmazott meg tagjai számára az 
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alkalmazandó biztosítási díjakra vonatkozóan. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a 

szektorális semlegesség, mint versenyszabály az egész gazdaságra vonatkozik, nincs 

megkülönböztetés az áruk és a szolgáltatások tekintetében.  

GFCM, General Fisheries Council for the Mediterranean Általános halászati tanács a 

Földközi-tengeri térségre. 

globális mediterrán politika Az EK közvetlen déli szomszédságában lévő mediterrán 

térség országaival egységes elvekre épülő kapcsolatrendszert épített ki, amelynek 

keretében tíz országgal kötött egyoldalú preferenciákat nyújtó megállapodásokat, 

amelyeket rendszerint pénzügyi segítésnyújtásról szóló jegyzőkönyv egészít ki. A 

Földközi-tenger déli és keleti partján elhelyezkedő országok (Líbia kivételével) és az 

Unió kölcsönösen diplomáciai kapcsolatokat tartanak fenn egymással.  

globális támogatás Bármely tagállam a Bizottsággal egyetértésben eldöntheti, hogy a 

strukturális támogatás egy részének menedzselésével és végrehajtásával közvetítő 

szervezetet bíz meg, amely lehet regionális hatóság és civil szervezet. A támogatásnak ezt 

a részét közvetített (globális) támogatásnak nevezik, és a helyi kezdeményezések 

támogatását szolgálja. Az erre vonatkozó döntést a Bizottság és a tagállam, továbbá a 

tagállam által kijelölt Irányító Hatóság közösen hozza meg. A közösségi 

kezdeményezések esetében, illetve az innovatív támogatásoknál a Bizottság maga dönti 

el, hogy a támogatás egy részét közvetített támogatás formájában nyújtja. A közösségi 

kezdeményezések esetében ilyen döntést a Bizottság csak a tagállammal történő előzetes 

egyeztetést követően hozhat meg.  

GMU Lásd Gazdasági és Monetáris Unió  

GNP, Gross National Product (ANG) Nemzeti össztermék. Tartalmazza mindazon 

termékek és szolgáltatások értékét, amelyet az adott nemzeti határok között előállítottak, 

továbbá a határon kívüli beruházások hasznát és hozadékait. 

GNSS, Global Navigation Satellite System (ANG) Globális műholdas navigációs 

rendszer.  

Green Paper (ANG) Lásd zöld könyv  

Grotius Jogi együttműködésre vonatkozó EU-támogatási program.  

Grundtvig Lásd Socrates  

GUE/NGL, European United Left/Nordic Green Left (ANG) Az Európai Parlament 

kommunista képviselőcsoportját jelenleg egyesült baloldali csoportnak (GUE/NGL) 

nevezik, és hagyományos kommunista pártokból, megreformált pártokból és társult 

baloldali erőkből áll. Az olasz kommunisták 1992-ben a szocialistákhoz csatlakoztak.  

Lásd még: pártcsoportok 

gymnichi találkozók Az Európai Unió tagállamait képviselő miniszterek informális 

találkozója, amelyet a helyszínről neveztek el.  
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H 
halászati műholdak 2000-től műholdak figyelik a tagállamok vizein tartózkodó EU-

halászhajókat.  

Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz, Financial Instrument for Fisheries Guidance 
(ANG) Az EU strukturális alapjainak egyike, amelyet 1993-ban hoztak létre a halászati 

struktúra fejlesztése és alkalmazása céljából.  

halászati politika 1970 óta két törvénybe iktatott rendelet szabályozza a szabad halászat 

elvét az EU-ban. Emellett célja a halászatban dolgozók érdekeinek képviselete, és a 

halászati lelőhelyek védelme.  

hannoveri csúcs Az 1988-as hannoveri csúcs hozta létre a Delors-bizottságot, amelyet 

azzal bízott meg, hogy javaslatot tegyen a Gazdasági és Monetáris Unió létrehozásához 

vivő szakaszokra.  

harmadik pillér Az EU harmadik pillérét a maastrichti szerződés hozta létre, ami az 

amszterdami szerződés életbe lépéséig a bel- és igazságügyi együttműködést jelentette. 

Az amszterdami szerződés óta a kormányközi jellegű harmadik pillér már szűkebben 

értelmezett, csak a rendőrségi és bűnügyi együttműködés területeit foglalja magába, 

mivel az amszterdami szerződés a bel- és igazságügyi kérdések egy részét (menekült- és 

bevándorlási politikát, külső és belső határellenőrzést, polgári jogi ügyekben való 

igazságügyi együttműködést) a közösségi intézmények hatáskörébe utalva átemelte az 

EU első pillérébe, az Európai Közösségekbe.  

harmonizáció Az 1987-es Egységes Európai Okmány előtt a jogharmonizáció 

egyhangúságot igényelt. Jelenleg a legtöbb jogharmonizációs határozat meghozható 

minősített többséggel. Fontos mentességek léteznek ott, ahol nem lehetséges az EU 

közvetlen jogharmonizációja a nemzeti törvényekkel, pl. a nemzeti oktatás és kultúra 

területén. 

határellenőrzések Mivel a nemzeti törvények, valamint az adó-, és egészségügyi és 

biztonsági szabályozások eltértek, az egyik országból más országba utazó árukat és 

személyeket ellenőrizni kell. 1993. január 1-jére tervezték az EK tagállamainak különféle 

nemzeti szabályainak harmonizáció vagy kölcsönös elismerés útján történő 

összehangolását, hogy a határellenőrzéseket meg lehessen szüntetni. Ez az áruforgalom 

tekintetében sikeresen meg is történt. De nemzeti fenntartások és megoldatlan 

biztonságpolitikai problémák miatt a személyek ellenőrzését 1995. március 26-ig nem 

szüntették meg teljesen, akkor is csak a schengeni egyezményt aláíró országok között.  

határokon átívelő törvényhozás Sokan vannak azon a véleményen, hogy az EU-nak 

határokon átívelő témákra kell összpontosítania, és a belföldi határozatokat az illetékes 

nemzeti parlamentekre kell hagynia. Kompetencia-katalógus összeállítását 

szorgalmazzák, amelyet a szerződésekbe kell belefoglalni, és amelynek feladata a 
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nemzeti törvényhozás szféráinak védelme lenne a felesleges központosításokkal 

szemben. A határokon átívelés nem csupán az EU-realisták alternatív forgatókönyvének 

kulcskifejezése, hanem egyes föderalisták is használják, akik úgy vélik, hogy az EU 

decentralizáltabb alapokon demokratikusabban működne.  

határozat 1. Meghatározott címzettekhez szóló, konkrét ügyekre vonatkozó közösségi jogi 

aktus, amely teljes egészében kötelezi címzettjeit, de a rendeletekkel ellentétben nem 

vonatkozik minden EU-állampolgárra. Az alkotmánytervezet megőrzi a határozat 

intézményét, és azt a külpolitikában használja fel. 2. Jogilag nem kötelező érvényű 

ajánlás (például az Európai Tanács határozata), amely a jövőben megvalósítandó politikai 

kezdeményezések irányát jelöli ki. A határozatokat az Európai Bíróság értelmezési 

célokra is felhasználhatja. Néha úgy szoktak hivatkozni rájuk, mint a puha (útmutató 

jellegű) jogszabályokra.  

határozatok a közös kül- és biztonságpolitikában Az általános elveket, iránymutatásokat 

és közös stratégiákat az európai csúcsértekezletek határozzák meg az érdekelt miniszterek 

egyhangú határozatával, hacsak egyesek a javaslat elleni konstruktív tartózkodás 

formájában nem állnak el a szavazástól. Együttes fellépésről, közös álláspontról és a 

különleges képviselők kinevezéséről minősített többséggel határoznak. Az 

alkotmánytervezet szerint a határozatokat elsősorban a külpolitikában használják.  

határrendőrség Öt tagállam indította meg járőrszolgálatát a Földközi-tenger és az Atlanti-

óceán felől érkező illegális bevándorlás ellen, a jövőben kialakítandó közös 

határrendőrség kísérleti projektje gyanánt.  

Lásd még: Odüsszeusz-művelet 

hatásköri jegyzék Számos szövetségi államban érvényesül a hatalom megosztása a 

nemzeti, regionális és helyi szintek között, illetve (nemzetközi föderációk esetében) a 

nemzeti és a nemzetek fölötti szintek között. Egyes hatáskörök a föderációnál maradnak, 

mások a részt vevő tagállamokhoz kerülnek. Lehetséges vegyes csoport, és az is 

lehetséges, hogy szabályokat dolgoznak ki a kategorizálás megváltoztatására. Az 

alkotmánytervezet tartalmaz egyfajta besorolást: a 11. cikk sorolja fel a kizárólagos 

jogköröket, a 12. cikk a megosztott hatásköröket, a 15. cikk pedig a támogató 

tevékenységek területeit.  

hatásköri kategóriák A konvent elnöksége által 2003. február 6-án közzétett 

alkotmánytervezet különböző hatásköri kategóriákat tartalmaz. A 11. cikkely a vámuniót, 

a közös kereskedelempolitikát, az euróországok monetáris politikáját, valamint a tengeri 

biológiai erőforrások közös halászati politika alapján való megőrzését kizárólagos 

jogkörökként határozza meg. Ezekben a kérdésekben a tagállamoknak nincs joguk saját 

jogszabályok alkotására. A 12. cikkely a belső piacot, a szabadság, a biztonság és az 

igazságosság területét, a mezőgazdaságot és a halászatot, a közlekedést, a transzeurópai 

hálózatokat, az energiát, a szociálpolitikát, a gazdasági és társadalmi kohéziót, a 

környezetvédelmet, a közegészségügyet és a fogyasztók védelmét megosztott 

hatáskörökké nyilvánítja. A nemzetállam ebben a kategóriában is elveszti a 

jogszabályalkotásra való jogosultságát, ha az EU hoz jogszabályokat. A kutatás, a 

technológiai fejlesztés és az űrkutatás területén mind az EU, mind pedig a tagállamok 

hozhatnak döntéseket a programokkal kapcsolatban, és tehetnek lépéseket. Az 

együttműködés és a humanitárius segély fejlesztése szempontjából az unió hatáskörébe 

tartozik a cselekvés és a közös politika irányítása, ez azonban nem akadályozza meg a 

tagállamokat abban, hogy saját hatásköröket gyakoroljanak. A 13. cikkely koordináló 
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hatáskört ad az EU-nak a gazdaságpolitika tekintetében, és lehetővé teszi, hogy konkrét 

rendelkezéseket határozzon el az euróövezet országai tekintetében. A 14. cikkely kötelezi 

a tagállamokat, hogy aktív és fenntartás nélküli támogatást nyújtsanak az unió közös kül- 

és biztonságpolitikájához. A 15. cikkely a foglalkoztatást, az ipart, az oktatásügyet, a 

szakképzést, az ifjúság, a kultúra és a sport ügyeit tárgyalja. A konkrét jogalapokat az 

alkotmány második részében vezetik be, de ezek nem vonhatják maguk után a tagállamok 

jogszabályainak közvetlen harmonizálását.  

hatáskörök Az EU-hatáskörök a következő kategóriákra oszthatók: kizárólagos EU-

hatáskörök, amelyek esetében a tagállamoknak nincs joguk saját jogszabályt alkotni; 

megosztott hatáskörök, amikor a tagállamok abban az esetben hozhatnak törvényt, ha az 

unió nem alkotott jogszabályt; továbbá a támogatási tevékenységek területei, ahol az 

egyes tagállamok alkotják meg a jogszabályokat. A konvent javaslatot tett a hatáskörök 

megosztására az alkotmánytervezetben.  

Lásd még: hatásköri kategóriák 

hatok Az Európai Gazdasági Közösség hat alapító tagja: Németország, Franciaország, 

Olaszország, Belgium, Hollandia és Luxemburg.  

hágai csúcstalálkozó 1969. december 1–2. Az EU elhatározta, hogy tárgyal a bővítésről 

az Egyesült Királysággal, Írországgal, Dániával és Norvégiával. Ez a történelmi 

jelentőségű találkozó egyben kezdeményezte az EU külpolitikájával kapcsolatos jövőbeli 

jelentéseket a Gazdasági és Monetáris Unióra vonatkozó Davignon-bizottság és Werner-

bizottság létrehozásával.  

Health and Safety at work (ANG) Egészség és biztonság a munkahelyen. Az Európai 

Bizottság 1996–2000-es periódusra szóló közösségi programja a munkahelyi biztonság 

biztosítására.  

Helios, Community action programme for disabled people living independently in an 

open society (ANG) Közösségi program egy nyitott társadalomban függetlenként élő 

rokkantak és idősek számára.  

Helsinki-csoport, Helsinki group (ANG) Az EU-hoz csatlakozni kívánó azon hat tagjelölt 

állam (Bulgária, Lettország, Litvánia, Málta, Románia, Szlovákia), akikkel a csatlakozási 

tárgyalások megkezdését az 1999. decemberi helsinki csúcson határozta el az EU. A 

tárgyalások a hat országgal 2000. február 15-én meg is kezdődtek. Ezek közül Málta, 

Lettország, Litvánia és Szlovákia 2004-ben csatlakoztak az EU-hoz. 

helyzetelemző központ, SITCEN Titkosszolgálati intézmény. Első feladata, hogy 

adatokat gyűjtsön az Európai Unió első katonai küldetéséhez Macedóniában.  

hierarchia Az EU-Bizottság a francia központi igazgatáshoz hasonlóan nagyon 

hierarchikus struktúrában épül fel, ahol a köztisztviselők csak közvetlen felettesükkel 

beszélhetnek. Az alacsonyabb szinteken nincs döntéshozatali jogkör, hanem követniük 

kell a feljebbvalók döntéseit. A leveleket hosszú hierarchiai lépcsőkön keresztül 

válaszolják meg, és követik az EU-Bizottság írásban megfogalmazott, kézikönyv szerinti 

tanácsát.  

Hippocrates Lásd AGIS  

honvédelem Az EU alkotmánytervezete külön fejezetben foglalkozik a védelemmel. A 

konvent védelmi munkacsoportja a fokozott együttműködés szabályainak megfelelő, 

közös EU-védelem kialakítására tett javaslatot. Az alkotmányhoz különleges 

jegyzőkönyvet csatolnának, mely megbízást adna azon államoknak, amelyek 

egyetértenek a NATO-szerződés 5. cikkelyéhez hasonló, közös védelmi kötelezettség és a 
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WEU-szerződés 5. cikkelyéhez hasonló, automatikus közös védelmi kötelezettség 

vállalásában. Ez a javasolt cikkely, amelyet esetenként szolidaritási paragrafusnak is 

neveznek, problémát jelent az el nem kötelezett és semleges országoknak, valamint a 

speciális védelmi felfogású Dániának. Az EU hatvanezer fővel megalapította a gyors 

reagálású erőt, amely egy év időtartamra békefenntartó és béketeremtő feladatokra 

használható fel. Hatvanezer bevetett katona minden valószínűség szerint kétszázezer fős 

ellátócsapatot igényel. Ez nem állandó EU-hadsereg, hanem kötelezettségvállalás az EU-

államok részéről bizonyos körülmények között csapatok rendelkezésre bocsátására. 

Ebben a vonatkozásban hasonlít a NATO-tagok kötelezettségvállalásához. Az EU-

szerződés értelmében ennek az erőnek a bevetéséhez nem szükséges ENSZ 

felhatalmazás. Svédország és Írország úgy nyilatkozott, hogy csak ENSZ-

felhatalmazással indított EU-s katonai akciókban vesz részt. Az EU védelmet az EU 

katonai bizottsága, az EU vezérkara és a politikai és biztonságpolitikai bizottság 

koordinálja.  

Horizon A munkakeresés során hátrányba kerülő állampolgárok problémáival és 

igényeivel foglalkozó program. Ide tartoznak a fogyatékosok, a hosszú távon 

munkanélküliek, a kábítószerfüggők, a bevándorlók és a hajléktalanok. A program a 

célcsoport képzésének minőségét javító intézkedéseket támogatja a közvetlen 

munkahelyteremtésekkel együtt.  

horizontális közvetlen hatály Lásd közvetlen hatály  

hozzáférés a dokumentumokhoz Elvben minden EU-állampolgárnak és jogi személynek 

lehetősége van arra, hogy hozzáférjen az EU dokumentumaihoz. Van azonban számos 

kivétel.  

hozzájárulási eljárás Az EU-ban használatos egyik közösségi döntéshozatali eljárás. Az 

Egységes Európai Okmány által létrehozott eljárás lényegében vétójogot jelent az EU-

Parlament számára az ebbe a körbe utalt néhány terület esetében. Az eljárás lényege, 

hogy az adott kérdés elfogadásához az EU-Parlament egyetértése szükséges az EU-

Tanács végső döntését megelőzően.  

hozzájárulások és jövedelmek A tagállamok befizetései az EU költségvetésébe. Egyes 

tagállamok, például Németország többet fizetnek be, mint amennyit kapnak; ezeket nettó 

befizetőknek nevezik, más országok, mint Görögország, Portugália és Írország 

támogatásban részesülnek. A különböző országok teljes nettó pozícióját nem könnyű 

meghatározni. Ha valamely mezőgazdasági terméket az EU piacán magasabb áron 

értékesítenek, akkor ebből exportőrként haszon realizálható, amely azonban a 

költségvetésben nem jelenik meg. Ha valamely mezőgazdasági terméket az EU piacán 

kívül értékesítenek, akkor a költségvetésben megjelenő export-visszatérítésről van szó. 

Ha például a vámot Rotterdamban fizetik meg lengyelországi felhasználáshoz, akkor a 

hivatalos EU-adatok szerint Hollandia befizetőként jelenik meg, még akkor is, ha a vámot 

a lengyelek fizetik be és fordítva. Németország ipari termékek és szolgáltatások területén 

fennálló szabad kereskedelmének haszna a költségvetésben nem jelenik meg, és ugyanez 

a helyzet például a közös halászati politika nettó nyerteseivel és veszteseivel is.  

hozzárendelt hatalmi jogkör elve Az Európai Uniónak csak olyan jogosítványai vannak, 

amelyeket a szerződések az Európai Unió intézményeihez rendelnek. A hozzá nem 

rendelt jogkörök megmaradnak a nemzetállamok birtokában. Ezt az alapelvet megismétli 

az alkotmánytervezet is, és hasonló szerepel az Egyesült Államok alkotmányának 10. 

módosításában és a svájci alkotmányban is. Ez nem akadályozta meg az Egyesült 
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Államokat abban, hogy teljes mértékben kialakítsa a szövetségi államot. A fontos kérdés 

az, hogy ki döntsön a tagállamok és az Európai Unió intézményei között fennálló 

nézeteltérés esetén. Ez a szerep a Luxembourgban székelő Európai Bíróságnak jutott, és 

az a határokat idővel olyan mértékben kitolta, hogy nincs a nemzeti önrendelkezésnek 

olyan része, amit az Európai Unió el ne érhetne.  
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I 
IAEA, International Atomic Energy Agency (ANG) A bécsi székhelyű Nemzetközi 

Atomenergia Ügynökség, amely 1957-ben az ENSZ keretei között jött létre, az 

atomenergia békés felhasználásának és fegyverzeti célú felhasználása ellenőrzésének és 

korlátozásának világszervezete.  

IBSCF, International Baltic Sea Fishery Commission (ANG) Nemzetközi Balti-tengeri 

Halászati Bizottság.  

ICCAT, International Convention, for the Conservation of Atlantic Tunas (ANG) 

Nemzetközi konvenció az atlanti-óceáni tonhalak megmentésére.  

ICES, International Council for the Exploration of the Sea (ANG) Az észak-atlanti 

tengerkutatást koordináló és támogató kormányközi szervezet. Tagjai: Belgium, Kanada, 

Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Izland, Írország, Lettország, 

Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Oroszország, Spanyolország, 

Svédország, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok, munkájában közreműködik 

Ausztrália, Chile, Görögország, Ausztrália, Új Zéland, Peru és Dél-Afrika. Székhelye 

Koppenhága.  

ICRC, International Comitee of The Red Cross (ANG) A Vöröskereszt Nemzetközi 

Bizottsága.  

IDABC, Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public 

Administrations, Businesses and Citizens (ANG) Az európai e-kormányzati 

szolgáltatások és a közintézmények, üzleti vállalkozások és polgárok közötti 

interoperábilis adatcsere közösségi programja. Célja, hogy a fejlett technológia 

eszközeivel elősegítse, hogy a közszféra szolgáltatásai a határokon keresztül is az európai 

polgárok és üzlet rendelkezésére álljanak; javítsa az európai közintézmények közötti 

együttműködést; hozzájáruljon, hogy Európa az élet, munka és befektetés vonzó 

környezete legyen. Ennek érdekében ajánlásokat és megoldásokat dolgoz ki, és 

szolgáltatásokat nyújt. Szervezete az Európai Bizotság Vállalkozási és Ipari 

Vezérigazgatósága I/5-ös osztálya.  

idegengyűlölet Lásd rasszizmus 

IEA, International Energy Agency (ANG) Nemzetközi Energia Ügynökség. Az OECD 

által alapított szervezet, amelynek feladata a kőolajigények és -kínálat valamint a 

fogyasztói tartalékok alakulásának figyelése. Honlapja: www.iea.org.  

IEFR, International Emergency Food Reserves (ANG) Nemzetközi Élelmiszer 

Vésztartalékok. Az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezetének (FAO) a 

vészhelyzetekben bevonható nemzeti élelmiszertartalékok nyilvántartását és 

felhasználását irányító programja.  

Ifjak Európáért Lásd YOUTH  

igazgatótanács 1. Az Európai Központi Bankot elnök, alelnök és négy tag, együttesen az 

igazgatótanács irányítja. 2. Részvénytársaságok vezető testülete. 

Lásd még: Gazdasági és Monetáris Unió, részvénytársaság 
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igazgatóság Az igazgatóság vagy politikai igazgatóság kifejezés az EU három vagy négy 

legjelentősebb országát jelenti.  

IGC, Inter-Governmental Conference (ANG) Lásd kormányközi konferencia  

illegálisan bent tartózkodók visszatérése Az Európai Unió közös szabályai az illegálisan 

az Unióban tartózkodók hazatérésére.  

IMO, International Maritime Organization (ANG) Nemzetközi Tengerészeti Szervezet. 

Az ENSZ ügynöksége, amelynek célja, hogy kormányközi együttműködések útján javítsa 

a tengerhajózás és navigáció biztonságát, a tengeri balesetek és környezetszennyezés 

elkerülése érdekében. Honlapja: www.imo.org 

IMP, Integrated Mediterranean Projects (ANG) Integrált Mediterrán Projektek. Az EU 

földközi-tengeri feladatvállalásának és politikájának része.  

indirect effect (ANG) Lásd közvetett hatály  

indoklással ellátott állásfoglalás Mielőtt egy, az Európai Bizottságot is érintő bírósági 

ügy megkezdődne, a Bizottság indoklással ellátott állásfoglalást ad ki. A jogi lépést 

fontolgató tagállam ekkor vagy figyelembe veszi az állásfoglalást, vagy az EU-

Bírósághoz fordul, ahol fennáll a veszély, hogy veszít.  

információs eljárás Döntéshozatali eljárás, amelyet bizonyos, az Európai Tanács (vagy az 

EU-Bizottság) által meghozott pénzügyi és gazdasági intézkedések (pl. a 

gazdaságpolitikai irányvonalak elfogadása, vagy egyes kereskedelmi megállapodások) 

esetében alkalmaznak. Lényege, hogy az EU-Tanácsnak, illetve az EU-Bizottságnak a 

meghozott döntés, intézkedés után tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet.  

információs központ Lásd EIC  

Inter-governmental Conference, IGC Lásd kormányközi konferencia  

Inter-Institutional Agreement (ANG) Lásd intézményközi megállapodás  

interreg (ANG) A négy közösségi kezdeményezés egyike, amely a munkaerőpiacon létező 

mindennemű hátrányos megkülönböztetés és egyenlőtlenség leküzdésére irányuló 

nemzetek közötti együttműködést támogatja.  

intézményközi megállapodás, Inter-Institutional Agreement (ANG) A három 

meghatározó közösségi intézmény, az EU-Tanács, az EU-Parlament és az EU-Bizottság 

között létrejövő, hosszabb távra szóló egyezség, amely révén az érintett intézmények 

kötelezettséget vállalnak egyes viszonyok, illetve egymáshoz fűződő kapcsolataik egyes 

összetevőinek működtetésére.  

Ipari Kapcsolatok Európai Központja, European Centre for Industrial Relations, 

ECIR (ANG) Célja az európai társadalmi párbeszéd erősítése és az európai társadalmi 

kapcsolati kultúra szintjének emelése a munkaadók és szakszervezetek képviselőinek 

oktatásán keresztül. A központot 1995. szeptember 25-én hozták létre. Honlapja: 

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cha/c10709.htm  

IRDAC, Industrial Research Advisory Comitee (ANG) Ipari Fejlesztési Tanácsadó 

Bizottság.  

ISPA, Instrument for Structural Policies for Pre Accession (ANG) Lásd előcsatlakozási 

alapok  

ITTO, International Tropical Timber Organization (ANG) Az ENSZ felügyelete alatt, 

1986-ban létrehozott kormányközi szervezet. Célja a trópusi erdők megóvása és 

fenntartható művelése. A trópusi erdők kivágását korlátozó szerződéseket hoz létre, és 

technológiai és információs támogatást nyújt. Központja Yokohama.  
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J 
JET, Joint Europa Torus (ANG) Közös európai erőfeszítés. Jelentős atomenergiai kutatási 

projekt  

JHA, Justice and Home Affairs (ANG) Lásd bel- és igazságügyi együttműködés  

JICS, Joint Interpreting and Conference Services (ANG) A Bizottság és más EU-

szervek konferencia- és tolmácsszolgálata. Gyakrabban használt neve: SCIC. Honlapja: 

scic-euroscic@cec.eu.int  

jogharmonizáció A nemzeti jogrendszerek, jogszabályok közelítése, hasonlóvá tétele az 

integráció célkitűzéseinek (pl. egységes piac, Gazdasági és Monetáris Unió) 

megvalósítása érdekében. A tagállamok nemzeti jogai közelítésének igénye már az EGK 

megalakulásakor jelentkezett. Ennek megfelelően a római szerződés intézményesítette is 

a jogharmonizációt, mint a jogközelítés fő formáját. Az EK azóta is elsődlegesen 

jogharmonizációra, és nem egységes jog kialakítására törekszik, bár a rendeletek révén 

megegyező jogszabályok jönnek létre a tagállamokban. A római szerződés a 

jogharmonizáció fő eszközévé a közösségi irányelv (direktíva) aktusát tette, ugyanis az 

irányelveken keresztül biztosítható a legkisebb összeütközésekkel a nemzeti 

jogrendszerek közelítése.  

jogi aktivizmus A luxembourgi EU-Bíróság speciális szerepére utaló kifejezés. Az EU-

Bíróság nemcsak értelmezi az EU-törvényeket, ahogy ezt a szerződések tartalmazzák, 

hanem alakítja is a törvényeket saját jogkörének és általában az EU-intézmények 

jogkörének kiterjesztésével. Az EU-Bíróság határozatai olyan elveket hoztak, mint az 

EU-jog nemzeti jog fölötti elsőbbsége, valamint az EU-jog közvetlen hatálya még akkor 

is, ha azt nem közvetítik a nemzeti kormányokon és parlamenteken keresztül.  

Lásd még: ECJ 

jogi hierarchia Ma az EU-ban csak két szintje létezik a jogi aktusok, a szerződési cikkek 

és az EU-határozatok hierarchiájának. A jövőben lehet egy magasabb szint is, amely 

magába foglalja az organikus törvényeket, utalva a szerződéses cikkek és a konkrét 

határozatok közötti intézkedésekre, illetve egy alacsonyabb delegált jogszabályi szintet, 

utalva a tanács által való átruházás utáni EU-bizottsági törvényalkotási szintre. Az EU-

Parlament 2002 decemberében elfogadta az EU-törvények hierarchiájáról szóló 

Bourlanges-jelentést.  

jogi szolgáltatások Mind az EU-Bizottság, mind pedig a Tanács jogi szolgálatot 

működtet, amely ellátja a döntéshozókat jogi tanáccsal. A szolgálat ellenőrzi az összes 

törvényjavaslatot, és évente több ezer jogi feljegyzést készít. A jogi feljegyzések nem 

nyilvánosak vagy hozzáférhetők a parlamenti képviselők és az EU-parlamenti képviselők 

számára.  
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jogkörök végrehajtása Amikor az EU törvényalkotást végez, általában az Európai 

Bizottságot kéri fel a törvényi végrehajtásra. A Bizottság segítése érdekében gyakran 

létrejönnek konkrét bizottságok. 2002-ben tanácsadási eljárásokat vezettek be egy tucat 

esetben, igazgatási eljárásokat több mint ötven, illetve szabályozási eljárásokat szintén 

több mint ötven esetben. A Bizottság 2251 végrehajtási dokumentumot küldött ki az EU-

Parlament tájékoztatására. A végrehajtó jogköröket a TEC 2002. cikke szabályozza.  

Lásd még: komitológia 

jogok felfüggesztése A tagállamok a szerződések alapján elveszthetik bizonyos jogaikat, 

ha más országok úgy találják, megsértették az emberi jogokat.   

joint action (ANG) Lásd közös akció  

JOPP, Joint venture Phare Programme (ANG) Vegyesvállalkozási PHARE-program 

Lengyelország és Magyarország strukturális átalakítására és csatlakozási előkészítésére 

indított program.  

JOULE, Joint Opportunities for Unconventional or Long term Energy Supply (ANG) 

1990–94 évi közösségi program a nem konvencionális, új energiaforrások alkalmazására.  

jólét, szabadság és igazságosság Kulcsszavak az Európai Unió információs politikájában.  

JRC, Joint Research Center (ANG) Lásd közös kutatási központ  
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K 
kabinet Minden EU-biztosnak van kabinetje. Rendszerint hat tanácsadóból és titkári 

személyzetből, valamint egy személyi gépkocsivezetőből áll. Követelménynek számít, 

hogy a kabinetekben több ország is képviselve legyen. A szóvivő nem az EU-biztos 

személyi szóvivője, hanem a fő szóvivő által irányított kollektív szóvivői rendszer része, 

amely fölött a felügyeletet az Európai Bizottság elnöke gyakorolja. A kabinetfőnököket 

az Európai Bizottság főtitkára irányítja. Ő tárgyal a kabinetfőnökökkel, és előkészíti a 

Bizottság üléseit. A kabinetfőnököknek széles jogkörük van, mivel az EU-biztosoknak 

részt kell venniük valamennyi döntésben, és ritkán van erre idejük. A kabinetek gyakran 

támogatják a vállalatokat, a helyi hatóságokat a tagállamokban abban, hogy érintkezésbe 

lépjenek a megfelelő főigazgatóságokon a megfelelő személyekkel a bonyolult EU-

rendszerben. A nizzai szerződés az EU-biztosok kinevezését minősített többségtől tette 

függővé, és bevezette az országok közötti rotációt. Ez a változás meggyengíti a 

mindennapi kapcsolatokat az emberek és az Európai Bizottság között, mert a kabinetek 

szerepe most már nem az lesz, hogy támogassák a velük azonos állampolgárságú EU-

biztost. Az Európai Parlament elnökének szintén van személyi kabinetje, tanácsadókkal 

és munkatársakkal, a számvevőszéknek is saját kabinet áll rendelkezésére. 

kábítószerek A kábítószerrel összefüggő egészségkárosodások a közegészségügy részét 

alkotják. Azokkal a nizzai szerződés 152. cikkelye foglalkozik. Az Európai Tanácsban 

intézkedések minősített többséggel és az EU-Parlamenttel közös határozatban fogadhatók 

el. Az illegális nemzetközi kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem az Europol 

rendőrségi együttműködés része. Az alkotmánytervezet szerint a közegészségügy 

megosztott hatáskör, ahol az EU-jog a nemzeti jog felett áll.  

kábítószerek és kábítószerezés európai figyelő és jelzőközpontja Lásd EMCDDA  

Kaleidoscope 1999-ben befejezett kulturális és közösségi program.  

Lásd még: Culture 2000 

kampányok Az EU-költségvetés a közös mezőgazdasági politika keretei között támogatja 

az olívaolaj, az alma, a narancs, a hal és egyéb termékek fogyasztásának növelésére 

irányuló nyilvános kampányokat. Ezért láthatók hirdetések a heti és a napi sajtóban, 

alattuk kis EU-zászlóval, amelyek arra szólítják fel az embereket, hogy fogyasszanak 

többet ezekből a termékekből.  

kanguroo csoport Erős lobbycsoport az Európai Parlamentben az igazi egységes piac 

gátjainak megszüntetésére.  

KAP, Közös Agrárpolitika, Common Agricultural Policy, CAP (ANG) 1962-ben 

felállított közös politika, amelynek lényege, hogy a mezőgazdaság területét a tagállamok 

hatásköréből kivonva, teljes egészében közösségi döntési szintre utalták. Az agrárpolitika 

a közös piac sajátos, elkülönült területe lett, amely leginkább mezőgazdasági 
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támogatáspolitikaként működik. Fő céljai: a termelékenység növelése, az agrárnépesség 

számára megfelelő életszínvonal biztosítása, a piacok stabilizálása, az ellátás megfelelő 

mennyiségű, minőségű és elfogadható árszínvonalú biztosítása, a vidék fejlesztése.  

kedvezmény Minden tagállam hozzájárulást fizet az EU finanszírozása céljából. Az 

Egyesült Királyság különleges engedményt kapott. A brit költségvetési hozzájárulás 

csökkentését szakszóval kedvezménynek (angolul: abatement) nevezik, de elterjedtebb a 

brit költségvetési engedmény vagy visszatérítés elnevezés. Évente egyszer állapítják meg 

Margaret Thatcher 1984. évi tárgyalásai óta.  

képviselői alapszabály Az Európai Parlament 2003. február elsején minősített többségi 

szavazást vezetett be az EU-Tanácsban a képviselői alapszabállyal kapcsolatban, amely 

minden képviselőnek azonos fizetést ad. Ezzel egy időben változik a költségek 

elszámolásának rendje is.  

képviselők abszolút többsége Az Európai Parlament egyes esetekben valamennyi 

tagjának többségi szavazatával dönt (50% + 1). Ha az Európai Parlament képviselői 

bírálni kívánják az EU-Bizottságot, akkor az összes szavazat kétharmados többségére van 

szükség. (Az EU-Parlament rendszerint a szavazó képviselők egyszerű többségével hozza 

döntéseit.)  

keretjogszabály Az európai alkotmány (állam és kormányfők által elfogadott, még nem 

ratifikált) tervezete hat európai jogalkotási aktust különböztet meg: a jogszabályt, a 

keretjogszabályt, a rendeletet, határozatot, ajánlást és véleményt. A keretjogszabály – 

szemben a közvetlenül hatályos jogszabállyal – olyan keretszabályokat tartalmaz, 

amelyeket a nemzeti jogalkotások töltenek ki, utóbbiak azonban nem lehetnek 

ellentétesek a keretjogszabály előírásaival.  

kettős mandátum Az a lehetőség, hogy valaki egyidejűleg a nemzeti és az Európai 

Parlament tagja legyen, a legtöbb országban tiltott, és a 2009-es EU-választásokat 

követően minden országban tilos lesz. A 2004-es választásokon egyes országok bizonyos 

kedvezményeket kapnak.  

kettős többség Az amszterdami szerződés a Tanácsban kettős többségi szavazást irányzott 

elő. Eszerint a szavazatokat először a szokásos módon számolják össze a minősített 

többség szempontjából. Majd a minősített többséget csak akkor tekintik érvényesnek, ha 

az EU-polgárok többségével rendelkező államokat is reprezentálja. Ezt az intézkedést 

annak elkerülésére hozták, hogy a sok kisebb tagállam ne kerüljön túlságosan erős 

szavazási pozícióba. Alternatív megoldásként szolgált a nagyobb országok szavazatainak 

erősebb súlyozása. A nizzai szerződés mindkét lehetőséget elfogadta. A négy legnagyobb 

állam szavazatai egyenként 10-ről 29-re nőttek, míg a kisebb államok, mint Írország, 

Dánia és Finnország szavazatai 3-ról csak 7-re emelkedtek. A nizzai szerződés arról is 

rendelkezett, hogy a minősített többségnek az EU-polgárok 62 százalékával bíró 

országokat kell reprezentálnia. Ezt a speciális kettős többséget Németország kárpótlására 

vezették be, mert elfogadta, hogy a Tanácsban Franciaországgal azonos számú szavazata 

legyen, jóllehet Németországnak 82 millió állampolgára van, míg Franciaországnak csak 

60 millió.  

kezdeményezés joga Az Európai Bizottságnak egyedüli és kizárólagos joga van arra, hogy 

uniós jogszabálytervezetet terjesszen be. A nem választott főbiztosok kivételével 

senkinek sincs kizárólagos joga jogszabályi javaslatot tenni. Az Európai Bizottság és az 

Európai Parlament vigyáznak arra, hogy megtartsák az Európai Bizottság eme 

monopóliumát, és ezzel megőrizzenek egy olyan erős, nemzetek feletti intézményt, amely 
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az egyre szorosabb európai integráció motorja. A nemzetek feletti testületeknek, az 

Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek is természetes közös érdeke ennek 

fenntartása és ezen intézményeknek további hatalmat jelent a nemzeti kormányok, 

parlamentek és választópolgárok felett. A folyamat növeli az Európai Bíróság jogkörét is. 

Másrészt viszont több kisebb EU-tagállam úgy tekint az Európai Bizottságra, mint amely 

segít nekik érdekeik érvényesítésében. A bizottságnak elvileg mint a szerződések 

oltalmazójának, az Európai Unió közös érdekeit kellene képviselnie, és biztosítania 

kellene, hogy még a legkisebb tagállam érdekei is érvényesüljenek az újabb uniós 

jogszabályok kialakításánál. A kisebb tagállamok ezért inkább hajlanak arra, hogy az erős 

bizottságot támogassák és helyeslik, hogy monopóliuma van uniós jogszabályok 

beterjesztésére.  

kilépés Lásd szuverenitás, kizárás  

kimaradás Lásd opt out  

kisebbségek Az EU alapjogi chartája és a TEC 13. cikke tiltja a nemzeti kisebbségekkel 

szembeni megkülönböztetést. A koppenhágai kritériumok része, hogy a tagjelölt 

országoknak tiszteletben kell tartaniuk saját nemzeti kisebbségeiket, és őket teljes és 

egyenlő jogokban kell részesíteniük. Ez azokra az országokra is vonatkozik, amelyek 

polgárai rákényszerülhetnek a volt Szovjetunió területéről érkező bevándorlók 

befogadására.  

kis- és középvállalkozások Egyre gyakrabban használt közgazdasági fogalom. A fogalom 

tartalmát helyről helyre másként határozzák meg, mert jellemzően a környezettel való 

kölcsönhatás az, ami miatt a megkülönböztetés szükségessé válik. Általában a politika és 

a gazdaság összekapcsolásában propagandaszólammá válik. Az EU-ban az SME 

rövidítést használják megjelölésükre.  

kis nyitott gazdaság A közgazdasági elmélet szempontjából kis országnak számít az, 

amelyik export- és importpiacain árelfogadó. A nyitottság fokmérője az ország külfölddel 

való gazdasági kapcsolatainak, külkereskedelmének kiterjedtsége, jellemzően az export 

és import összegének a GDP-hez viszonyított arányával azonosítják.  

kitettség Annak a mértéke, hogy egy személy, vállalkozás vagy ország gazdasági vagy 

biztonsági állapota valamilyen külső hatás bekövetkezése esetén milyen mértékig 

változik meg. 

kiviteli engedély Egy ügylet tárgyára, az ügylet megkötésére és lebonyolítására vonatkozó 

hatósági engedély. A forint konvertibilitása, és az EU-hoz való csatlakozás után csak 

speciális termékek kiviteléhez szükséges (fegyver, kábítószer). 

kivonás A közös mezőgazdasági politikából származó kifejezés arra, hogy a 

gazdálkodóknak azért adnak kifizetéseket, hogy művelhető földjeik egy bizonyos részén 

egy bizonyos ideig ne gazdálkodjanak, vagyis vonják ki a művelésből.  

Lásd még: KAP 

kizárás Az EU-szerződések aláírása örökre szól. A tagállamok egyhangú határozattal 

léphetnek ki az EU-ból. Az alkotmánytervezet egy ország kilépését az EU-ból annak 

szándéka, és/vagy a többi tagállam minősített többségi kiszavazása alapján teszi lehetővé.  

kizárólagos jogkörök Amikor az EU-nak kizárólagos jogköre van, a tagállamok külön 

nem rendelkezhetnek törvényileg. Ha az EU-nak közös illetékessége van, mind az EU-

nak, mind a tagállamoknak van törvényalkotási joguk. Az alkotmánytervezet 11. 

cikkében kizárólagos jogkörként definiálja a vámuniót, a közös kereskedelmi politikát, a 
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monetáris politikát az euróországokra vonatkozóan, valamint a tengeri természeti kincsek 

megőrzését a közös halászati politika égisze alatt.  

klauzula Egy szerződés záradékát jelenti, amely a feltételek teljesítése során bekövetkező 

változásoktól függően megváltoztathatja az egyes feltételek érvényesítésének rendjét. 

Elterjedt az árklauzula, az árfolyam-klauzula gyakorlata, amely záradékok általában arra 

az esetre vonatkoznak, ha valamilyen előre nem várt esemény (pl. természeti katasztrófa) 

következik be. A klauzulák pontosan meghatározzák azokat az eseteket, amikor 

érvényesíthetőek és azt is behatárolják, hogy szükség esetén (érvényesítéskor) milyen 

eljárást kell alkalmazni. 

kohabitáció Az elnök és a miniszterelnök politikai együttélése Franciaországban, amikor a 

két tisztséget eltérő politikai áramlatokhoz tartozó személyiségek töltik be. Alkalmazták 

ezt a kifejezést az alkotmányról folytatott vitában is a lehetséges jövőbeli együttműködés 

szemléltetésére, ha például egy szociáldemokrata lenne az egyesült Európa elnöke és egy 

kereszténydemokrata az EU Bizottságának elnöke.  

kohézió A gazdasági fejlettség harmonizálása az EU különböző részei között.  

komitológia Az EU-Tanács bizonyos esetekben végrehajtó, normatív döntéshozó 

feladatokat átruház az EU-Bizottságra, ugyanakkor sok esetben folyamatos kontrolt, sőt 

bizonyos esetekben vétót gyakorol a Bizottság ilyen jellegű tevékenysége felett. Ezt az 

EU-Tanács különböző típusú – a tagállamok  képviselőiből álló – bizottságokon keresztül 

végzi. Ezt az eljárást nevezi a közösségi szakzsargon komitológiának, azaz magyarul 

bizottságosdinak.  

kommunista csoport Az Európai Parlament kommunista képviselőcsoportját jelenleg 

egyesült baloldali csoportnak (GUE/NGL) nevezik, és hagyományos kommunista 

pártokból, megreformált pártokból és társult baloldali erőkből áll. Az olasz kommunisták 

1992-ben a szocialistákhoz csatlakoztak.  

Lásd még: pártcsoportok 

kompromisszum Megállapodás, amelyben a megegyezésre törekvő felek mindegyike 

enged eredeti álláspontjából annak érdekében, hogy az összeredmény csökkenése 

mindegyik fél számára kisebb legyen, mint ha elvesztené az üzletet. A kompromisszum 

mindenkor tükrözi a fennálló erőviszonyokat, és fennállása csak addig remélhető, amíg a 

kompromisszumot létrehozó erőviszonyok nagyjából változatlanok maradnak.  

konföderáció Független államok egyesülése, amelyben mindegyik állam megőrzi 

szuverenitását az egyenlőség alapján. Ezzel szemben a föderáció olyan egyesülés, 

amelyben a tagállamok alávetik magukat a magasabb szintnek, bizonyos hatásköröket 

viszont megtartanak saját maguknak. Svájc konföderációnak nevezi önmagát, valójában 

azonban föderációvá fejlődött. Kevés történeti példát találunk konföderációra, a 

föderációk azonban igen gyakoriak. Az EU megalakulásakor inkább konföderáció jellegű 

volt, de egyre inkább föderális jellegűvé vált az egymást követő szerződések 

következtében, amelyek elsőbbséget biztosítottak az EU-jogszabályoknak a nemzeti 

jogszabályokhoz képest.  

Lásd még: föderalizmus 

konstruktív kétértelműség Kompromisszum célú „eurobeszéd”, amelyet a különböző 

országok eltérően értelmezhetnek. Ezenkívül egyes esetekben az EU-törvények eltérő 

fordításait adják meg a tagállamok megbékítésére, a kompromisszumok elősegítésére és a 

feszültségek minimalizálására. Ilyen esetekben értelmezési nyilatkozatot adnak ki az 

érintett felek. Tanácsos tanulmányozni az EU-szöveg francia változatát is, mert az EU-
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Bíróság hivatalos nyelve a francia. A joggal kapcsolatos ügyeket mind az EU-Tanácsban, 

mind az EU-Bizottságban több francia hivatalnok irányítja.  

konstruktív tartózkodás Valamely ország tartózkodhat a szavazástól, lehetővé téve a 

többieknek egyhangú határozat meghozását. Ez az elv bekerült a közös kül- és 

biztonságpolitikába. A konvent védelmi munkacsoportja védelmi kérdésekben is 

javasolja a konstruktív tartózkodás intézményének bevezetését mindazok számára, akik 

nem óhajtanak részt venni közös katonai tevékenységekben, de ezt lehetővé kívánják 

tenni a többieknek.  

konszenzus Minden tárgyaló fél által maradéktalanul elfogadott közös álláspont. Egyes 

országokban, így Japánban csak ilyen megállapodás alapján hoznak döntéseket a 

nagyvállalatok igazgatóságai.  

konszolidált szerződések, consolidated treaties (ANG) Az alapító szerződések (vagyis az 

EK-t, az ESZAK-ot, az Euratomot és az EU-t létrehozó szerződések) a későbbi 

módosítások által átalakított szövege. A módosító szerződések a következők: az egyesítő 

szerződés (1967), a költségvetési szerződések (1970; 1975) az Egységes Európai 

Okmány (1987), az EU-t létrehozó maastrichti szerződés (1993), az amszterdami 

szerződés (1999) és a csatlakozási szerződések (1973; 1981; 1986; 1995, 2004). Az 

évszámok az életbelépés idejét jelölik.  

Lásd még: amszterdami szerződés, maastrichti szerződés, római szerződés(ek) 

konvent A 2004-es kormányközi konferenciát előkészítő testület volt, amelynek 

felállításáról a 2001. decemberi laekeni csúcson döntöttek, és amelynek 2003 közepéig 

kellett konkrét javaslatokat kidolgoznia az EU reformjára a 2004-es kormányközi 

konferencia (IGC) fő kérdéseiben. Ezek a következők: a hatáskörök jobb meghatározása 

és megosztása az Unióban; az Unió eszközrendszerének egyszerűsítése; az átláthatóság, a 

demokrácia és a hatékonyság fokozása; az európai polgárok alkotmánya. A konvent célja, 

hogy a reformvita nagy része ne egy zárt kormányközi konferencián, hanem nyílt, 

átlátható, demokratikus keretben, széles résztvevői körrel folyjék, Ezért a nyilvános 

üléseket tartó testület a tagállamok és a tagjelölt országok kormányai és parlamentjei, 

továbbá az Európai Parlament és az Európai Bizottság képviselőiből áll. A konvent 

valamennyi dokumentumát a konvent hivatalos weboldalán publikálják.  

KONVER Az EU támogatási programja olyan területeknek, amelyeket súlyosan érintett a 

fegyvergyárak számának csökkentése.  

konvergencia-kritériumok Lásd maastrichti konvergencia-kritériumok  

konzervatívok A brit, dán és spanyol konzervatívok az Európai Parlamentben Európai 

Demokraták néven közös konzervatív csoportot alkottak. A konzervatív pártok újabban 

az EPP/ED-csoportban egyesültek a kereszténydemokratákkal.  

Lásd még: pártcsoportok 

konzultációs eljárás Az Európai Közösségben használatos egyik közösségi döntéshozatali 

eljárás. A római szerződés által bevezetett eljárás lényege, hogy a Európai Tanács csak a 

Európai Parlament véleményének beszerzése után hozhat döntést, de a Parlament 

álláspontja nem kötetezi az Európai Tanácsot.  

koppenhágai kritériumok Az 1993. júniusi koppenhágai EU-csúcson a közép- és kelet-

európai országok számára megfogalmazott csatlakozási kritériumok. Ezek: stabilan 

működő demokratikus intézményrendszer, amely garantálja a jogállam és az emberi 

jogok tényleges érvényesülését, és biztosítja a kisebbségek védelmét, jogaik tiszteletben 

tartását. Működő piacgazdaság, amely képes megbirkózni az Unióban meglévő piaci erők 
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versenyével. A tagságból eredő kötelezettségekre való képesség: a közösségi vívmányok 

(acquis communautaire) adaptálása és alkalmazása, beleértve a politikai célokat, valamint 

a Gazdasági és Monetáris Unió céljait is.  

korai figyelmeztető rendszer Az EU-konventben a szubszidiaritáson és a nemzeti 

parlamenteken dolgozó munkacsoportok vészharangrendszerre tettek javaslatot, 

amelynek alapján a nemzeti parlamentek a bizottsági javaslat közzétételét követően hat 

héten belül kifogást emelhetnek, amelyeket a Bizottságnak ismét meg kell fontolnia.  

Lásd még: szubszidiaritás 

kormányközi konferencia, Inter Governmental Conference, IGC A  tagállamok 

kormányainak képviselői részvételével működő tárgyalássorozat, amit akkor szokás 

összehívni, ha a tagállamok az EU, illetve az EK szerződéseinek valamilyen jellegű 

módosítását tervezik. Ennek többféle oka lehet. Ilyen például az integráció mélyítésének 

szándéka, amikor a tagállamok a szorosabb együttműködés (pl. a maastrichti szerződés 

előtt a Gazdasági és Monetáris Unió vagy a közös kül- és biztonságpolitika bevezetése) 

leendő formáiról tárgyalnak, de kormányközi konferencia keretében zajlanak a 

csatlakozási tárgyalások is, amelyek a csatlakozási szerződések révén szintén az EU/EK 

szerződések módosításával zárulnak. A kormányközi konferenciák fontos jellemzője, 

hogy nem az Unió vagy a Közösségek intézményi keretében folynak, hanem 

hagyományos diplomáciai tárgyalásoknak tekinthetők, ahol minden állam szuverén 

hatalomként jelenik meg, és így dönteni is csak teljes összhangban, konszenzussal lehet. 

A konferenciák eredményeit, azaz a megszülető szerződéseket minden esetben minden 

aláíró államnak belső alkotmányos előírásai szerint ratifikálnia kell.  

kölcsönös elismerés (Angolul: mutual recognition.) Az Európai Bíróság 1978-ban az ún. 

Cassis de Dijon-ügyben hozott ítélete alapján terjedt el a kölcsönös elismerés fogalma, 

melynek lényege, hogy az áruk szabad mozgását a tagállamok nemzeti jogrendszereik 

különbözősége alapján csak akkor korlátozhatják, ha erre „a pénzügyi felügyelet 

hatékonysága, a közegészség védelme, a kereskedelmi ügyletek tisztessége és a 

fogyasztók védelme” érdekében szükség van. Az ítélet fontos lépés volt a közösségi 

jogharmonizációs tevékenység kiszélesítésében, mivel az elv egy új harmonizációs 

technikává vált az Európai Közösség jogában (nemcsak az áruk esetében), amit végül az 

Egységes Európai Okmány intézményesített is.  

költségvetés Az EU költségvetése, felhasználási céljait tekintve, sokkal szélesebb körű, 

arányaiban azonban jóval szűkebb, mint a nemzeti költségvetések, hiszen az EU GDP-

jének alig több mint 1%-át osztja újra. A költségvetés kötelezettség-vállalásainak 

főösszege 2007–2013 között az unió bruttó nemzeti jövedelmének 1,045%-a, 862 

milliárd euró. Az EU költségvetése nem lehet sem szuficites, sem deficites. Az Unió 

valamennyi bevételét és kiadását a Parlament által kinevezett, 15 tagú Számvevőszék 

ellenőrzi. A közös költségvetés forrásai: a vámok 75%-a, a hozzáadottérték-adóból 

(VAT) származó közösségi részesedés és a tagállamok GNP-jének arányában 

megállapított befizetései.  

költségvetési eljárás  (Angolul: budget procedure.) Az Európai Unió költségvetésének 

elfogadási eljárása, amely különbözik, jellegében eltérő a többi döntéshozatali eljárástól. 

Legfőbb jellemzője, hogy a EU-Bizottság által beterjesztett költségvetést az EU-Tanács 

és az EU-Parlament közösen fogadja el.  

költségvetési szerződések (Angolul: budget treaties.) Az alapító szerződéseket kiegészítő, 

az EU költségvetési rendszerét szabályozó 1970-ben és 1975-ben elfogadott szerződések.  
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környezetvédelmi jelzés Az EU-nak saját környezetvédelmi pecsétje van, ami egy sárga 

virág 12 csillaggal.  

környezetvédelmi kikötések Kereskedelmi megállapodásokba foglalhatók annak 

biztosítására, hogy a gyártók betartsanak bizonyos környezetvédelmi szabályokat. 

környezetvédelmi politika A környezetvédelmi politika lehet az EU-jogszabályban 

rögzített minimális szabályok átvétele, de a tagállamok jogosultak maguknak magasabb 

védelmi szintet megállapítani a TEC 174. cikke alapján. Az intézkedések nem sérthetik a 

belső piaci szabályokat és az EU-szerződések általános diszkriminációellenes elveit. A 

legtöbb közös környezetvédelmi szabályról az Európai Tanácsban minősített többséggel 

és az Európai Parlamenttel közös döntéssel határoznak. Az egyhangúságot megkövetelő 

kivételek körébe az energiahordozó megválasztása, a város- és vidéktervezés, a 

vízkészletekkel való mennyiségi gazdálkodás és a földhasználat tartozik. A 

hulladékgazdálkodás minősített többséget igényel. A nemzeti környezetvédelmi 

szabályokat gyakran akadálynak tekintik az áruk szabad kereskedelme előtt. A nemzeti 

környezetvédelmi jogszabályokat hatályon kívül helyezheti a Bizottság vagy végső 

esetben az EU-Bíróság ítélete. Az alkotmánytervezet több döntés meghozatalát javasolja 

minősített többséggel, és a környezetvédelmi politikát megosztott hatáskörbe utalja, ahol 

az EU jogszabályának automatikusan elsőbbsége van a nemzeti jogszabállyal szemben.  

Lásd még: környezetvédelmi záradék 

környezetvédelmi záradék 1987-ben az Egységes Európai Okmány alapján minősített 

többséggel döntéseket hoztak a belső piacot érintő ügyekben. Dánia különösen félt attól, 

hogy belső környezetvédelmi normáit mások többségi szavazata lerontja a belső piaci 

normák harmonizálása érdekében. Ezért az ország környezetvédelmi garanciát, 

úgynevezett „opt out”-ot kapott, ami a tagállamoknak lehetővé teszi, hogy a minősített 

többséggel megállapított minimális normáknál szigorúbb környezetvédelmi normákat 

vezessenek be és tartsanak érvényben. Ez a garancia tette lehetővé, hogy a dán kormány 

igen szavazatot érjen el az Egységes Európai Okmányról szóló választáson. A kisebbségi 

kormány a dán parlamenti többség tanácsa ellenére írta ki a választást. A záradékot 

belefoglalták az amszterdami szerződésbe, azonban hat hónappal később kétségbe vonták 

értékét, mikor a Bizottság úgy döntött, hogy nem engedi meg különleges dán szabályok 

alkalmazását a rákkeltő nitrátokra és szulfitokra vonatkozólag. A záradékot a különböző 

tagállamokban kizárólag a PCP betiltásában alkalmazták sikeresen: betiltották a PCP 

gyártását az összes tagállamban. A záradékot alkalmazták a rákkeltő anyagokra is, de 

azzal a feltétellel, hogy az nem okoz zavart az EU közös piacán. A záradékot jelenleg a 

TEC 95. cikkelye tartalmazza. A környezetvédelemre vonatkozó szabályok csak 

minimális jogalkotást tesznek lehetővé. Ennek keretében a tagállamok szigorúbb 

szabályokat vezethetnek be, mint amikről minősített többséggel döntöttek.  

Lásd még: kimaradás 

kötelező kiadások Az EU költségvetésének az a része, amely elsősorban a 

mezőgazdasággal függ össze, és amelyben az Európai Tanácsnak van döntő szava.  

közbeszerzés 1. Törvényben rögzített eljárás szerint lebonyolított nyilvános 

versenytárgyalás állami beruházások megvalósítása esetében. 2. A belső piaccal 

kapcsolatos európai uniós irányelvek kötelezővé teszik bizonyos összeghatár felett a 

közbeszerzések és félig közbeszerzések az egész unióra kiterjedő pályáztatását. Ily 

módon a tagállamokban minden nagyobb közbeszerzést és szerződést uniós szinten kell 

meghirdetni, hogy az ajánlattevők és a vállalkozók más tagállamokból is 
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jelentkezhessenek rá. Ezzel meghiúsul minden olyan nemzeti állami stratégia, amely a 

közbeszerzést arra használná, hogy saját gazdaságának, cégeinek és a határain belüli 

gazdasági szereplőknek kedvezzen. A közbeszerzési pályázatokat a hivatalos lap 

különkiadásában hirdetik ki. 

közös akció (Angolul: joint action.) A második pillér, a közös kül- és biztonságpolitika 

egyik jogforrása, amely egy adott területre, témakörre vonatkozó uniós fellépést, 

cselekvést határozza meg. A közös akciókat az EU-Tanács fogadja el.  

közös állásfoglalás (Angolul: common position.) A második pillér, a közös kül- és 

biztonságpolitika egyik jogforrása, amely egy adott területre, témakörre vonatkozó uniós 

külpolitikai álláspontot foglalja össze általában az Európai Tanács Elnöksége által kiadott 

nyilatkozat formájában. A tagállamok a közös állásfoglalás mentén cselekszenek. A 

közös állásfoglalásokat az EU-Tanács fogadja el.  

közös kül- és biztonságpolitika, Common Foreign and Security Policy, CFSP (ANG) 

Az Európai Unió második pillére, amelyet a maastrichti szerződés az Európai Politikai 

Együttműködés továbbfejlesztéseként intézményesített.  

közös kutatási központ, KKK, Joint Research Centre, JRC (ANG) Nyolc különböző, 

EU által finanszírozott kutatási központ van.  

Közös Piac, Common Market (ANG) Integrációs forma, amely a vámuniónál annyiban 

fejlettebb, hogy az áruk és szolgáltatások mozgásának szabadságán túl a termelési 

tényezők (a tőke és a munkaerő) áramlását is liberalizálják. 

közös politikák (Angolul: Common Policies.) Az EU közös politikái olyan területekre 

vonatkoznak, ahol a Közösség döntési kompetenciája lényegében kizárólagos. A 

döntések a Közösség, és nem a tagállamok szintjén születnek. Az EU-ban ilyen terület a 

kereskedelem, a mezőgazdaság, a halászat, a közlekedés, a monetáris politika és a 

verseny. A fogalmat meg kell különböztetni a közösségi politikáktól. Meg kell továbbá 

jegyezni, hogy a döntési kizárólagosság a gyakorlatban egyes politikáknál (pl. 

közlekedés) nem mindig érvényesül.  

közös stratégia (Angolul: Common Strategy.) A második pillér, a közös kül- és 

biztonságpolitika egyik jogforrása, amely egy adott országra, régióra, témakörre 

vonatkozó, követendő politikai irányvonalat határozza meg. A közös stratégiákat mindig 

az Európai Tanács fogadja el.  

közös valuta Lásd euró  

Közösség, Community (ANG) Kettős értelemben használt fogalom. Egyrészt utalhat az 

európai közösségeket alkotó három közösség egyikére (ESZAK, EGK, Euratom), 

általában az Európai (Gazdasági) Közösségre (ha nincs pontosan megjelölve, hogy 

melyikre a három közül, akkor mindig ez utóbbira), másrészt használatos a tagállamok 

összességének szinonimájaként is.  

közösségek Lásd EU  

közösségi kezdeményezések (Angolul:: Community Iniciatives.) A kulturális politikában 

megfogalmazott átfogó célkitűzések által le nem fedett területek finanszírozására 

irányulnak a Bizottság által irányított és megvalósított közösségi kezdeményezések. Ezek 

alapján kerül elosztásra a strukturális kiadások egy kisebb hányada. 4 közösségi 

kezdeményezés van folyamatban: Interreg, Equal, Leader, Urban.  

Lásd még: EQUAL, Interreg, LEADER, Urban I–II. 

közösségi politikák (Angolul: Community Policies.) Az EU közösségi politikái azokat a 

szerződésben lefektetett közösségi tevékenységeket jelölik, amelyek – a közös 
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politikáktól eltérően – a tagállamok fellépésével párhuzamosan működnek, illetve 

kiegészítik a tagállamok ugyanazon területeken folytatott nemzeti politikáit. Ebbe a körbe 

tartozik például az iparpolitika, a környezetvédelmi politika vagy a foglalkoztatás és 

szociálpolitika.  

közösségi vívmányok átvételének nemzeti programja, National Programme for the 

Adoption of the Acquis, NPAA (ANG) A csatlakozási partnerség tükörképeként 

megfogalmazott, a tagjelölt országok kormányai által elfogadott intézkedéscsomag, 

amely a közösségi vívmányok (az acquis communautaire) átültetésének és 

alkalmazásának, a tagság feltételei teljesítésének menetrendjét fekteti le a tagjelölt ország 

részéről.  

Központi Bankok Európai Rendszere, European System of Central Banks, ESCB 
(ANG) Az EU tagállamainak jegybankjaiból és az Európai Központi Bankból álló, 1998. 

június 1-jén felállított intézmény, amely a közös valuta bevezetésével az EU monetáris 

politikájának meghatározó intézményévé vált. Az ESCB elsődleges célkitűzése az 

árstabilitás fenntartása, amelyre alapozva látja el a következő fő feladatait: a közösség 

monetáris politikájának meghatározása és végrehajtása, a devizaügyletek irányítása; a 

tagállamok hivatalos devizatartalékainak megőrzése és kezelése; a fizetési rendszerek 

zavartalan működésének előmozdítása. 

közvetett hatály (Angolul: indirect effect.) Az Európai Bíróság által lefektetett jogi 

konstrukció, amelynek értelmében a nemzeti bíróságok kötelesek a nemzeti jogot úgy 

értelmezni, hogy a közösségi irányelvben kitűzött célok megvalósuljanak. Eszerint vált 

lehetővé, hogy a nemzeti bíróság a közösségi joggal összhangban járjon el olyan 

esetekben is, amikor a közösségi jogból eredő alanyi jogot az egyén egyébként nem 

érvényesíthette.  

közvetlen alkalmazandóság (Angolul: direct applicability.) A közösségi jog egy része a 

tagállamok nemzeti jogában közvetlenül alkalmazandó, azaz nem igényel további 

tagállami jogalkotási feladatokat, mint ahogy ez az irányelvek esetében történik. A 

másodlagos jogforrások közül a rendeletek közvetlen alkalmazandóságát mondja ki a 

szerződés.  

közvetlen hatály (Angolul: direct effect.) Az Európai Bíróság jogértelmezése alapján vált 

általánosan elfogadottá a közvetlen hatály elve, amelynek értelmében a természetes és 

jogi személyek nemzeti bíróságaik előtt hivatkozhatnak a közösségi jogra, és kérhetik, 

hogy a nemzeti bíróság a közösségi jogra alapozza ítéletét. Vertikális közvetlen hatály 

elvéről akkor beszélünk, amikor egy természetes vagy jogi személy valamilyen állami 

aktussal szemben hivatkozik a közösségi jogra a nemzeti bíróság előtt. Horizontális 

közvetlen hatály pedig akkor lép fel, amikor természetes és jogi személyek egymás közti 

pereikben kérik, hogy a nemzeti bíróság a közösségi jogra alapozza döntését.  

Lásd még: horizontális közvetlen hatály, vertikális közvetlen hatály 

közvetlen kifizetés (Angolul: direct payment.) A közös mezőgazdasági politika 

jövedelempolitikai eszköze. Lényege, hogy egyes termékek gazdálkodói az egyéni 

termelés volumenétől függetlenül közvetlen kifizetésen alapuló jövedelemtámogatásban 

részesülnek. A jövedelemtámogatási rendszer fenntartásának célja, és fő előnye az 

ártámogatásal szemben, hogy nem ösztönöz túltermelésre.  

Kulturális Konvenció Az Európai Tanács által 1954-ben, Párizsban létrehozott 

egyezmény az együttműködésről a közös európai kulturális örökség őrzése és fejlesztése 

érdekében.  
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kutatás Az Európai Unió kutatással kapcsolatos kompetenciája az uniós ipar tudományos 

és műszaki alapjainak megerősítésében és az általános kutatási tevékenység 

előmozdítására vonatkozik. Ez a kompetencia a nemzeti szintű tevékenységek 

kiegészítésére, elősegítésére és összehangolására korlátozódik. Az alkotmánytervezet a 

kutatást különleges kategóriába helyezi, és lehetővé teszi az Európai Unió számára, hogy 

közös akciókat hajtson végre és programokat valósítson meg, de nem akadályozza meg a 

tagállamokat abban, hogy saját jogkörükkel éljenek (12.6. cikkely). A megfelelő kutatási 

tevékenységeket egy többéves európai uniós program vázolja fel.  

kutatás-fejlesztés Az innováció és technológia-transzfer együttműködési programja. Az 

EU Tanácsa 1985-ben fogadta el „Az Európai Technológiai Közösség felé” című, az 

innovációs potenciál növelését célzó memorandumot. A memorandumban foglalt célok 

megvalósítása érdekében több, azóta uniós csúcsszervvé fejlődött programot hoztak létre: 

a Tudományos és Műszaki Kutatási Bizottságot (CREST); a Tudomány és a Technológia 

Fejlesztésének Európai Bizottságát (CODEST); az Ipari Kutatási és Fejlesztési 

Bizottságot (IRDAC), a Tudományos és Technikai Bizottságot (CST), valamint a 

Tudományos és Műszaki Dokumentációs és Információs Bizottságot (CIDST). Az 

európai K+F együttműködés hatékonyságának növelésére indított legfontosabb 

programok: a SCIENCE (a tudomány és a kutatás hatékonyságának növelése), az 

ESPRIT (információs technika), a BRITE (ipari alapkutatások), az EURÉKA (fejlett 

technikák), a RACE (távközlés), a FAST (a technikai fejlődés előrejelzése, értékelése), a 

COMETT (az egyetemek és az iparvállalatok közötti együttműködés előmozdítása), a 

SPRINT (az innováció és a technológiatranszfer fejlesztése).  

különleges lehívási jogok, Special Drawing Rights, SDR (ANG) A Nemzetközi 

Valutaalap 1970. január 1-jén bevezetett hitel- és tartalékeszköze. Aranyparitása 

kezdetben megegyezett a dolláréval. 1974 közepétől árfolyamát 16 valutából képzett 

standard súlyozású valutakosár segítségével állapították meg. Már nem csak a 

Nemzetközi Valutaalap tagországai, jegybankjai közötti pénzárakat határoztak meg SDR-

ben. Funkciója miatt „papíraranynak” is nevezték.  

kvóta 1. Meghatározott termelési mennyiség, amelyet az adott országnak joga van az EU-

ban elfogadott legkedvezőbb feltételek mellett termelni az adott termékből. Amennyiben 

ez a termék az EU-n belül közvetlen támogatást kap, úgy a termelő a kvóta erejéig kapja 

a támogatást. E feletti mennyiséget az EU nem támogat. A mezőgazdasági politikában 

használatos fogalom. 2. A klíringelszámolásban használatos fogalom, amikor a klíringben 

elszámoló országok meghatározzák, hogy az egymás közti kereskedelemben valamely 

árucikkből mennyit lehet importálni, illetőleg exportálni. 
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L 
LEADER (ANG) A négy közösségi kezdeményezés egyike, amely a munkaerőpiacon 

létező mindennemű hátrányos megkülönböztetés és egyenlőtlenség leküzdésére irányuló 

nemzetek közötti együttműködést támogatja.  

LDC, Lowest Developped Countries (ANG) Legkevésbé fejlett országok. A világ 48 

legszegényebb országának összefoglaló elnevezése.  

Leonardo Az EU egyik oktatási programja, amelynek feladata a szakképzési 

együttműködés fejlesztése az EU versenyképességének növelése érdekében. A Leonardo 

program a szakismeret fejlesztését (különösen a fiatalok estében), a folyamatos tanulást, a 

vállalkozói szellem ösztönzését, az innovációt és a nyelvtanulást helyezi előtérbe.  

LIFE, Financial instrument for the environment (ANG) A közös költségvetésből 

finanszírozott környezetvédelmi program, amely társfinanszírozást nyújt 

környezetvédelmi tevékenységekhez az EU-ban és bizonyos szomszédos területeken 

(Közép- és Kelet-Európa, Balti-térség, Mediterrán- térség). Utóbbi akkor lehetséges, ha a 

külső országok anyagilag is részt vesznek a programban. A LIFE három tematikai 

programból áll: a Life-Nature természetvédelmi projektekhez, a Life-Environment 

demonstrációs jellegű környezetvédelmi projektekhez, míg a Life-third countries az EU-

val szomszédos térségekben megvalósítandó projektekhez nyújt támogatást.  

LINGUA, Action programme to promote foreign language competence in the 

Community (ANG) Akcióprogram a közösségen belüli idegen nyelvismeret terjesztésére.  

Lásd még: Socrates 

lisszaboni stratégia A 2000. március 23–24-i lisszaboni csúcstalálkozón útjára indított 

folyamat, amely a tagállamok gazdaságpolitikájának konkrétabb harmonizálásával 

szorosabbra vonhatja a Gazdasági Uniót. A lisszaboni stratégiaként meghirdetett 

koncepció a foglalkoztatás, a gazdasági reformok és a szociális kohézió megerősítését 

célozzák a tudásalapú társadalom kiépítésével párhuzamosan. A stratégia központi 

célkitűzése az, hogy 2010-ig az EU-t a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb 

tudásalapú gazdaságává tegyék, amely képes a fenntartható fejlődésre, miközben 

nagyobb szociális kohézióval több és jobb munkahelyeket teremt. A lisszaboni csúcs 

értelmében az egy évtizedre szóló stratégiát a tagállamok állam- és kormányfői a 

rendszeressé váló tavaszi csúcstalálkozóikon vizsgálják felül és egészítik ki.  

loméi konvenciók, Lomé Conventions (ANG) Az EK és az ACP-államok által kötött 

aszimmetrikus megállapodás volt, amelyben az EK például GSP-k keretében szabad 

piacra jutást biztosított az érintett országoknak, amelyeknek cserébe csak a legnagyobb 

kedvezmény elvét kellett nyújtaniuk. Az első loméi konvenciót 1975-ben kötötték, 2000-

ben járt le az ötödik loméi konvenció, amelynek folytatásaként kötötték az ACP-Ec 

Partnerségi Egyezményt  
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luxembourgi csoport, Luxembourg Group (ANG) Az EU-hoz csatlakozni kívánó azon 

hat tagjelölt állam (Ciprus, Csehország, Észtország, Magyarország, Lengyelország, 

Szlovénia), akikkel az EU az első körben döntött a csatlakozási tárgyalások 

megkezdéséről még az 1997. decemberi luxembourgi csúcson. A tárgyalások a hat 

országgal 1998. március 31-én kezdődtek meg.  
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M 
maastrichti konvergencia-kritériumok A közös pénz övezetéhez való csatlakozás 

feltételei, amelyeket a maastrichti szerződés határozott meg. Eszerint a közös pénzt csak 

azon tagállamok vezethetik be, amelyek gazdasága teljesít egyes, a gazdaság stabilitását, 

valutaunióra való érettséget bizonyító, a legjobb monetáris eredményeket felmutató 

tagállamok teljesítményéhez konvergáló, a pénzügyi unió szempontjából kiemelkedően 

fontos feltételeket, amelyek, a következők: 1. Árstabilitás: A fogyasztói árszint (infláció) 

emelkedése a vizsgált évben 1,5%-nál jobban nem haladhatja meg a három 

legalacsonyabb inflációs rátájú tagállam átlagindexét. 2. Kamatok konvergenciája: a 

hosszú lejáratú kamatláb a vizsgált évben 2%-nál többel nem haladhatja meg a három 

legalacsonyabb inflációval rendelkező tagállam átlagát. 3. Árfolyamok stabilitása: az 

EMS árfolyam-mechanizmusán (ERM) belül a nemzeti valutát az utóbbi két évben nem 

értékelik le. 4. Stabil kormányzati pénzügyi pozíciók: A vizsgált évben a költségvetési 

deficit a GDP 3%-át, az államadósság pedig a GDP 60%-át nem haladhatja meg.  

maastrichti szerződés, MSZ, Treaty of Maastricht, TEU (ANG) Az Európai Uniót 

létrehozó maastrichti szerződést 1992. február 7-én írták alá és 1993. november 1-jén 

lépett életbe. Politikai uniót kiáltottak ki, ez vezetett az európai integráció szorosabbra 

fűzésének folyamatához, különösen az egységes pénz bevezetésével. Módosította a 

korábbi (párizsi, római) szerződéseket és az Egységes Európai Okmányt. Megváltoztatta 

a korábbi Európai Gazdasági Közösség (EGK) és Európai Közösség elnevezéseket 

Európai Unióra. Beépítették a szerződésbe a Gazdasági és Monetáris Unió, az EMU 

fogalmát, és bevezették az együttdöntési eljárást. Fontos mérföldkő volt ez a gazdasági 

unió, valamint a politikai unió megteremtése irányában. A szerződés hárompilléres 

szerkezetet hozott létre. Az első pillér a nemzetek feletti, közösségi pillér. A második 

pillér a közös kül- és biztonságpolitika (CSFP). A harmadik a bel- és igazságügyi 

együttműködés (JHA). A szerződés mindezeken kívül – több más intézkedés mellett – 

bevezette az uniós állampolgárságot, elindított néhány újabb közösségi politikát, jelentős 

mértékben növelte az Európai Parlament hatáskörét, szélesítette az Európai Tanácsban a 

többségi szavazási eljárás alkalmazási körét, valamint létrehozta az ombudsman 

intézményét.  

Maghreb Nyugati arab országok csoportja, speciális együttműködési megállapodással az 

EU-val 1978 óta. Beletartozik Algéria, Marokkó és Tunézia.  

Lásd még: Mashreq 

MARCO POLO 2003–2006-ban 75 millió euró használható fel az áruszállítás 

átállításának elősegítésére a közúti szállításról az áruszállítás sokkal inkább 

környezetbarát módozataira. 
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Marshall-terv, Marshall Plan, European Recovery Program (ANG) Hivatalos nevén 

Európa újjáépítési program, (1948. áprilistól 1951 decemberéig). Az USA által 

szponzorált program, amelynek célja 17 európai ország újjáépítése volt, annak érdekében, 

hogy demokratikus berendezkedésű stabil rendszerek épüljenek ki, és maradjanak 

életben. Az USA tartott attól, hogy a nyugati országokban a szegénység és a háború utáni 

problémák a szavazókat a kommunista propagandára fogékonnyá teszik. 1947. június 5-

én George C. Marshall külügyminiszter a Harward egyetemen azt ajánlotta, hogy egy 

önsegélyező program induljon, amelyet 16 ország egyesített bizottsága részére ajánlanak 

fel. Az Egyesült államok kongresszusa elfogadta a javaslatot, és felajánlották majdnem 

minden európai országnak, beleértve a Szovjetuniót és azokat az országokat is, amelyek 

szovjet megszállás alatt voltak. A szovjetek hamarosan lemondták a részvételüket, és 

követték őket a megszállt országok is. A megmaradtak voltak: Ausztria, Belgium, 

Franciaország, Görögország, Izland, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, 

Portugália, Svédország, Svájc, Törökország, Nagy-Britannia és Nyugat-Németország. 

Paul G. Hoffman vezetésével létrehozták az (ECA) Economic Co-operation 

Administration nevű szervezetet, amelyik a következő négy évben 13 milliárd dollárt 

adott az ipari és mezőgazdasági termelés újjáépítésére, a kereskedelem kiterjesztésére és 

stabilizálására. A segélyek legnagyobb része vissza nem térítendő támogatás volt. A 

maradék kölcsön formájában lett folyósítva. Az európai koordináció érdekében 16 állam 

Nagy-Britannia és Franciaország vezetésével megalapította a Comitee of European 

Economic Cooperation-t (OEEC), amelybe végül Nyugat-Németországot is befogadták. 

A Marshall-terv végül is igen eredményes volt és a részt vevő európai országok nemzeti 

összterméke négy év alatt 15–25%-kal nőtt. A terv nagyban hozzájárult a nyugat-európai 

acél- és vegyipar gyors talpraállásához.  

Lásd még: OEEC 

Mashreq A keleti arab országok csoportja, amelynek különleges együttműködési 

megállapodása van az EU-val 1978-óta. Magában foglalja Egyiptomot, Jordániát, 

Libanont, a Palesztin Hatóságot és Szíriát.  

Lásd még: Maghreb 

MAST, Marine Science and Technology (ANG) EU-program egyes tengerészeti 

tudományok kutatására.  

második pillér Lásd közös kül- és biztonságpolitika  

MED-CAMPUS (ANG) Az európai és a Földközi-tenger melléki nem tagországok 

egyetemi és felsőoktatási intézményeinek nyújtott kooperációs támogatás programja.  

MED-media, co-operation between media institutions, organizationsand companies in 

the EU and in the Mediterranean non member countries (ANG) Az EU-ban levő és a 

mediterrán régióban lévő nem tagországok médiaintézményei, szervezetei és 

vállalkozásai közötti kooperációt elősegítő program.  

MED-urbs, programme to support co-operation between local authorities, those in 

the Mediterranean non member countries and in the EU (ANG) Az EU és a földközi-

tengeri nem tag országok helyi közigazgatásai közötti kooperációt elősegítő program.  

MEDA, Financial and Technical Measuresin the Framework of the Mediterranean 

Partnership (ANG) Közösségi segélyprogram, amelynek keretében az EU pénzügyi és 

technikai segítséget nyújt a mediterrán régió nem tagországainak.  

Media, Measures to encourage the development of the Audiovisual (ANG) Az EU 

audiovizuális ipar fejlesztésének programja.  
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megállapodás más országokkal Mind az EU, mind pedig a tagállamok kötöttek 

megállapodásokat más országokkal. Az EU a tagállamok nevében számos kérdésben 

köthet megállapodást, de nem köthet megállapodásokat olyan esetekben, amikor a 

megállapodás megkötéséhez a jogi személyiség elengedhetetlen. Az egész Európai Unió 

egyelőre még nem bír jogi személyiséggel. Ha az EU alá kíván írni egy megállapodást, 

gyakran valamennyi tagállamnak is alá kell azt írnia. Az Európai Közösség (EK) jogi 

személyiség, és köthet megállapodásokat harmadik államokkal. Az EK abban az esetben 

jogosult megállapodásokat kötni, amikor ez a jogosultság szerepel a megállapodásokban. 

Az EK akkor is köthet megállapodást más országokkal, amikor belső illetékessége van 

valamely kérdéskör szabályozására. Nemzetközi megállapodások, továbbá fejlesztési, 

környezetvédelmi és kereskedelmi megállapodások esetén konzultációt kell lefolytatni az 

Európai Parlamenttel (TEC 300., 181., 174., 133. cikk). Társulási megállapodásokhoz és 

más hasonló, bonyolultabb megállapodásokhoz az Európai Parlament egyetértési 

eljárásának lefolytatása szükséges.  

Lásd még: AETR 

MEP, Member of European Parlament (ANG) EU-Parlament tagja.  

Merger Treaty (ANG) Lásd egyesülési szerződés  

Mezőgazdaság és ipar együttműködési kapcsolata a kutatás révén, European 

Collaborative Lincage of Agriculture and Industry through Research, ECLAIR 

(ANG) A Bizottság első többéves biotechnológia alapú agrár-ipari kutatási és technológia-

fejlesztési programja, mely a második keretprogramban (1986–1990) mutatkozott be. 

Honlapja: 

http://europa.eu.int/comm/research/agriculture/past_research_activities/second_framewor

k.html  

mezőgazdasági árak A mezőgazdasági termékek árát általában a piac határozza meg. Az 

EU-ban azonban egyes mezőgazdasági árakat az EU közös mezőgazdasági politikája 

alapján nyújtott támogatás is befolyásol. Az EU-ban az árak rendszerint magasabbak, 

mint a világpiacon.  

mezőgazdasági kiadások (Angolul: agricultural budget.) Az EU-költségvetés legnagyobb 

tétele a mezőgazdasági kiadás, amely a költségvetésnek majdnem a felét teszi ki. A 25 

tagállamból álló EU számára a mezőgazdasági kiadások felső szintjét 2006-ra 45 306 

millió euróban, 2013-ra pedig 48 574 millió euróban határozták meg a 2002 októberében 

megrendezett brüsszeli EU-csúcsértekezleten.  

mezőgazdasági termékek készletezése Az EU közös mezőgazdasági politikája (CAP) 

következtében az árak rendszerint meghaladják a világpiaci árakat. Az EU az árak 

stabilizálása érdekében beavatkozik a mezőgazdasági piacokon, készleteket halmozva fel, 

amelyeket vagy értékesít az EU-n kívüli piacon, vagy megsemmisít. Az EU-n kívüli 

piacon értékesített termékek egy jelentős hányada nemzetközi segélyek formájában jut el 

a rászoruló országokba.  

mezőgazdasági vámok Az EU közös mezőgazdasági politikája értelmében a 

mezőgazdasági termékek árai rendszerint magasabbak, mint az EU-országokon kívüli 

világpiacon. A rendes vámokon kívül az EU változó importlefölözéseket is kivet a 

mezőgazdasági termékekre. Ennek célja a rögzített EU-mezőgazdasági árak fenntartása 

abban az esetben is, amikor a világpiaci árak változnak.  

mezőgazdasági reform Az EU közös agrárpolitikát (CAP) folytat, amelynek 

megreformálása folyamatban van. Az úgynevezett McSharry-reform 1992-től 
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megindította az áttérést az ártámogatás helyett a gazdálkodók közvetlen 

jövedelemtámogatására. A Fischler-javaslatok révén a bizottság ebben az értelemben 

igyekszik megreformálni a közös mezőgazdasági politikát. A 2002. évi bővítési 

csúcsértekezletek előtt Franciaország rávette Németországot annak elfogadására, hogy az 

EU-támogatás jelenlegi szintje maradjon meg 2006-ig.  

MFA, Multi-Fibre Agreement Regarding International Trade of Textiles (ANG) 

Nemzetközi textilkereskedelmi egyezmény.  

MINERVA Lásd Socrates  

minimálbérek A jelenlegi EU-államok több mint fele rendelkezik a kötelező 

minimálbérekről, amely szerint illegális bárkit a kötelező minimálbér alatti bérért 

foglalkoztatni. Más országok a kollektív alku folyamatával tárgyalják meg a 

minimálbéreket. A bérrögzítés nem tartozik kifejezetten az EU jogkörébe, és kizárólag 

országos szinten marad. Az alkotmánytervezet azt javasolja, hogy a szociálpolitika 

legyen közös jogkör, amelyben az EU-jog felülírja a nemzeti jogot.  

Miniszterek Tanácsa Lásd Council of the European Union  

minősített többség (Angolul: qualified majority.) A Tanácsban alkalmazott egyik 

szavazási eljárás, amelynek során a tagállamok népességük nagysága szerint eltérő 

szavazati súlyokkal rendelkeznek. A döntések elfogadásához szükséges szavazati arány 

70% körüli. Ezt a szavazási módot használják az EU-Tanácsban a leggyakrabban.  

MISSOC, Mutual Information System on Social Protection (ANG) 1990-ben 

létrehozott, az EU-tagországok és az Európai Gazdasági Terület (EEA) szociális 

intézményei közötti információcserét szolgáló rendszer. Az európai szociális jogszabály-

alkotásra vonatkozó, legfontosabb információforrás. A Bizottság Munkaügyi és Szociális 

vezérigazgatója (DG Employment and Social Affairs) felügyelete alatt működik, a 

tagországok delegáltjai részvételével. Összehasonlító adatokat és tanulmányokat publikál 

a tagországok szociális legiszlációjáról és a MISSOC II program keretében, csatlakozás 

előtt felmérte ezen a területen az új tagállamok helyzetét.  

Modified Brussels Treaty (ANG) Lásd módosított brüsszeli szerződés  

módosított brüsszeli szerződés, modified Brussels Treaty (ANG) A brüsszeli szerződés 

1948. március 17-én Belgium, az Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, 

Luxembourg által aláírt szerződés volt, amelyben a felek mindenekelőtt a kollektív 

védelem iránti elkötelezettségüket fejezték ki. A brüsszeli szerződés 1954. október 23-án 

a párizsi egyezményekkel történő módosításával (módosított brüsszeli szerződés), a 

Német Szövetségi Köztársaság és Olaszország csatlakozásával (lényegében a kollektív 

védelem rájuk való kiterjesztésével) jött létre a Nyugat-európai Unió (NYEU vagy 

WEU).  

Lásd még: NYEU, WEU 

MONITOR, Community programme in the field of strategic analysis forecasting and 

evaluation in research and technology (ANG) Közösségi program a stratégiai elemzések 

előrejelzéseinek kiértékelésére a kutatás és fejlesztés terén.  

Monnet, Jean Francia közgazdász (1888–1979), az európai integráció gondolatának egyik 

„atyja”. Az Európai Szén- és Acélközösség (az EU legkorábbi jogelődje) első elnöke 

(1952–55), 1955-től az általa létrehozott ACUSE (Action Committee for a United States 

of Europe) elnöke.  

Monnet-bizottság Lásd ACUSE  

Montánunió Lásd ECSC  
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MOU, Memorandum of understanding (ANG) Lásd nyilatkozatok  

MSZ Maastrichti szerződés. ( Nem tévesztendő össze az ugyanezzel a rövidítéssel jelölt 

„Magyar Szabvánnyal”.)  

mutual recognition (ANG) Lásd kölcsönös elismerés  
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N 
NAFO, Northwest Atlantic Fisheries Organization (ANG) Északnyugat-atlanti óceáni 

halászati szervezet.  

National Programme for the adoption of Acquis, NPAA (ANG) Lásd közösségi 

vívmányok átvételének nemzeti programja  

négy alapszabadság Lásd four freedom  

nemzeti befolyás Az EU tagjai saját országaikon belül elveszítik szuverenitásukat 

(önrendelkezési jogukat) és befolyásukat, de cserében befolyást nyernek az EU-ban. Az 

EU tagjaként egy ország már nem hozhat önállóan döntéseket saját hazai és nemzetközi 

politikáiról, ennek jogköre átkerül a nemzetek feletti EU-szintre. Másrészről az ország 

befolyást nyer az Európai Unió döntéshozó tanácsaiban. Az EU-integráció hívei szerint a 

tagállamok „közös szuverenitást” élveznek, és ezáltal nagyobb befolyást nyernek, mivel 

más tagállamok, különös tekintettel a nagyobb államokra, kötelesek figyelembe venni a 

kisebb államok véleményét. A legfőbb különbség az EU integráció hívei és kritikusai 

között az, hogy mi értendő szuverenitáson és befolyás alatt. Vitatott továbbá, hogy mik a 

„közös szuverenitás” előnyei, és hogyan valósul meg a törvényalkotás fölött megtartott 

ellenőrzés. A Tanácsban az egyes országoknak képviseletük és platformjuk van saját 

nézetük kifejtéséhez, és szavazás útján dönthetnek az EU-politikák kérdésében. A 

szavazatokat nagy vonalakban a lakosság arányában osztották el, de a kisebb országok 

arányosan több tanácsi szavazattal bírnak, mint a nagyobb országok. Az EU-országok 

szavazóinak közvetlen képviselete van az EU-Parlamentben. Az EU-Parlament a 

Miniszterek Tanácsa által javasolt legtöbb törvényt módosíthatja. Ez annyiban tér el a 

nemzeti parlamentektől, hogy nem kezdeményezhet semmilyen törvényalkotást. A 

szuverenitás korlátozása az országokra egészében mint államokra vonatkozik. A 

szavazók másrészről jogkört veszítenek határozathozatalok Brüsszelbe történő 

átvitelével, mert így a döntéshozatal átkerül a választóktól és a nemzetállamok választott 

képviselőitől a nemzetek felett álló köztisztviselőkhöz és miniszterekhez Brüsszelbe, pl. a 

törvényhozó hatalomtól a végrehajtó hatalomhoz.  

New Transatlantic Agenda, NTA Új transzatlanti napirend. Az 1995-ben indított 

folyamat keretében az Európai Unió és az Egyesült Államok intézményesített, folyamatos 

és intenzív párbeszédet folytatnak a világot és kétoldalú kapcsolataikat érintő gazdasági, 

politikai, biztonsági és társadalmi kérdésekről. Ezen együttműködést pedig egy közös 

EU-USA akcióterv egészíti ki. Az NTA jegyében továbbá 1998 májusában Londonban 

elfogadták a Transzatlanti Gazdasági Partnerség (Transatlantic Economic Partnership) 

programját is, amely egy egyelőre nyitott folyamatként a kereskedelem további 

liberalizációját, végső soron a szabad kereskedelem megteremtését célozza.  
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NGO, Non Governmental Organization (ANG) ’Nem kormányzati szervezet’. A nem 

üzleti jellegű tevékenységet folytató civilszervezetek gyűjtőneve.  

NI, non inscrit (FR) Függetlenek. Politikai csoport az EU-Parlamentben.  

Lásd még: pártcsoportok 

NIP, National Indicative Programme (ANG) Indikatív nemzeti program.  

NIS A korábbi Szovjetunió újonnan függetlenné vált országai.  

nizzai szerződés, Treaty of Nice (ANG) Az EU- és EK-szerződéseket módosító szerződés, 

amely a 2000. évi kormányközi konferenciát zárta le. A nizzai szerződést 2001. február 

26-án írták alá, a 15 tagállam ratifikációja után 2003. január 1-jén lépett életbe. A nizzai 

szerződés kiemelten az EU intézményi és döntéshozatali reformjára irányul az EU 

bővítésével összefüggésben. Legfőbb rendelkezései: az EU-Tanácsban a szavazati súlyok 

átalakítása, valamint a minősített többségi döntéshozatal további kiterjesztése, az EU-

Bizottság összetételének módosítása, illetve az egyéb közösségi intézményekben a 

bővítés hatásainak érvényesítése.  

növény-egészségügyi bizonyítvány Igazolja, hogy az okmányban megnevezett növény, 

növényi rész növényi termékveszélyes kártevőktől és betegségektől mentes. 

növényvédőszerek Évente mintegy 300 000 tonna növényvédőszer kerül a környezetbe 

Európában. A növényvédő szerek régóta a viták középpontjában állnak, és az emberi 

egészségre és/vagy környezetre gyakorolt veszélyes hatásuk van. Vannak, akik 

elfogadják ezeket a kockázatokat a növényvédő szerek használatával kapcsolatban vélt 

előnyök ellenében, különösen a mezőgazdasági termelés területén. Bármilyen 

növényvédelmi termék (PPP) piacra vitelének előfeltétele, a 91/414/EGK irányelv 

előírásainak megfelelő kockázatfelmérés elvégzése. Az EU-Bizottság tájékoztatót adott 

ki A növényvédő szerek fenntartható felhasználásának tematikus stratégiája felé címmel. 

A tájékoztatót erőteljes kritikák érték, mert nagyon gyenge lábakon áll és nem kötelező 

érvényű.  

Lásd még: PPP 

NPAA, National Programme for the Adoption of the Acquis (ANG) Lásd közösségi 

vívmányok átvételének nemzeti programja  

NTA Lásd New Transatlantic Agenda  
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Ny 
nyelvek Az EU-nak 20 hivatalos munkanyelve van (2005). Franciaország különleges 

befolyásos szerepe miatt az EK/EU korai éveiben a francia nyelv fontosabb volt, mint a 

többi. Az Európai Bíróság nyelve, valamint az Európai Bizottságon belül a leginkább 

használt nyelv. A legutóbbi időkig az Európai Bizottság napirendjei csak franciául 

léteztek. Újabban az angol látszik elsőrendű munkanyelvvé előlépni.  

NYEU, Nyugat-európai Unió Európai biztonságpolitikai szervezet, amelyet az Európai 

Védelmi Közösség felállításának kudarcát követően, lényegében az Európai Védelmi 

Közösség helyett hozott létre 1954-ben a Montánunió hat tagállama és az Egyesült 

Királyság, eredetileg azzal a céllal, hogy Nyugat-Németországot katonailag integrálják, 

valamint megteremtsék a közös európai védelem alapjait. Később Portugália, 

Spanyolország és Görögország is csatlakozott a szervezethez, amelyben a NATO nem 

EU-tag európai tagállamai társult tagok, az EU nem NATO-tag országai pedig 

megfigyelői státussal rendelkeznek, míg az EU-hoz társult, (de nem NATO-tag) közép- 

és kelet-európai országok társult partneri státust élveznek. A közép- és kelet-európai 

rendszerváltást követően a NYEU célkitűzései a válságkezelés irányába mozdultak el, de 

a NATO-ra épülő nyugat-európai biztonsági rendszerben a szervezet nem tudott 

meghatározó szereplővé válni, az évtizedek során mindvégig kereste helyét a NATO és 

az EU között. Az EU saját biztonságpolitikai potenciáljának (ESDD) erősítése érdekében 

az 1999. júniusi kölni csúcson a NYEU EU-ba történő fokozatos beolvasztásáról döntött. 

A NYEU Miniszteri Tanácsának 2000 november 13-i marseille-i ülésén a tagállamok úgy 

határoztak, hogy 2001. július 1-jével a szervezet érdemi működése megszűnik. 

Ugyanakkor magát a szervezetet ezen időpontban névlegesen nem számolták fel, mivel a 

módosított brüsszeli szerződés mindenekelőtt a kollektív védelemről rendelkező V. cikke 

miatt érvényben maradt, ami azonban nem igényelt mindennapi működést. A NYEU 

egyes szervei is megmaradtak (parlamenti közgyűlés, fegyverzeti szervek), másokat 

pedig átemeltek az EU-ba (Biztonságpolitikai Tanulmányok Intézete, Műhold Központ). 

A NYEU azon szervei, amelyeknek megfelelői az ESDP keretében kiépültek az EU-ban, 

beszüntették érdemi tevékenységüket.  

nyilatkozatok A szerződéshez csatolt, jogilag nem kötelező erejű szövegek. Elősegíthetik 

a jogilag kötelező erejű cikkelyek megértését. Minden tagállam egyetértése esetén a 

nyilatkozatok közös politikai állásfoglalást jelentenek. Az egyoldalú nyilatkozatok 

általában azt jelzik, hogy mely pontokon nem alakul ki egyetértés a tagállamok között, 

illetve az állásfoglalást csak egyetlen ország támogatja. Ha a többiek egyetértésre jutottak 

volna, akkor közös nyilatkozatot tettek volna. A jegyzőkönyvek a szerződési 

cikkelyekkel azonos módon jogilag kötelező erejű szövegek. Az eltéréseket szűk 

értelemben interpretálják.  



223 

nyugdíjak Az állam által biztosított öregkori nyugdíjellátás szintje a nemzeti kompetencia 

körébe tartozik, akárcsak annak megállapítása, hogy milyen életkorban válnak jogosulttá 

rá az emberek. Az Európai Bíróság a nyugdíjrendszerek finanszírozásába a Danner-ügy 

kapcsán avatkozott bele, amikor az egyik országnak nem engedték meg, hogy a saját 

határain belül kialakított nyugdíjrendszer adókedvezményeinek szintjét korlátozza. Az 

Európai Unió tiltja a nemek vagy a nemzeti hovatartozás alapján történő bármilyen 

különbségtételt. Ez néhány európai uniós tagállamot, például Nagy-Britanniát arra 

ösztönözte, hogy mind a férfiak, mind pedig a nők számára hasonló minősítési 

feltételeket vezessen be az öregkori nyugdíjjogosultság igazolására. A legtöbb európai 

tagállam nyugdíjrendszere felhalmozó rendszerű (fizetésfüggő), ám az Egyesült 

Királyságban és Írországban átalánydíjas, ezért finanszírozása sokkal kevesebbe kerül. 

Az öregkori nyugdíjak várható költségei az Európai Unió egész területén növekvő 

gondokat okoznak, miután a népesség öregszik és a problémának kihatásai vannak a 

különböző tagállamokban a jövőben várható eladósodottság mértékére és az euró 

kezelésére is. Az állami nyugdíjakon kívül számos államban működnek a 

magánnyugdíjpénztárak és a biztosító intézetek által működtetett nyugdíjbiztosítási 

rendszerek is. 
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O, Ó 
OAU, Organisation of African Unity (ANG) Afrikai egységszervezet. 1963. május 25-én 

alapították, utolsó elnöke, a dél-afrikai Thabo Mbeki 2002 július 9-én oszlatta fel. Helyét 

az African Union vette át. Meghirdetett célja az afrikai államok egységének és 

szolidaritásának fejlesztése, a kolonializmus felszámolása volt. A függetlenségi 

mozgalmak támogatására Felszabadítási Bizottságot működtetett.  

OCTS, Overseas Countries and Territories (ANG) Tengerentúli Országok és Területek. 

Franciaország, az Egyesült Királyság, Belgium és Hollandia legtöbb volt gyarmatának 

nem mezőgazdasági exportja szabad hozzáférést élvez az EU piacához, és pénzügyi 

segítséget is kap. 1985-ben Grönland megváltoztatta kapcsolatát az EU-val, és EU-tagból 

(Dánia részeként) OCTS-státusúvá vált.  

ODIHR, Office for Democratic Institutions and Human Rights (ANG) Demokratikus 

Intézmények és Emberi Jogok Irodája. Az Organization for Security and Co-operation in 

Europe (OSCE) szervezete.  

Lásd még: OSCE 

Odüsszeusz-művelet Együttműködés Spanyolország, Franciaország, Portugália, 

Olaszország és Nagy-Britannia között az illegális tengeri bevándorlás megfékezésére. Az 

öt nemzet hajói közösen járőröznek majd a Földközi-tengeren és az Atlanti-óceánon a 

jövőbeli közös tengeri határrendészet pilot projektjében.  

OEEC, Organisation for European Economic Co-operation (ANG) Európai Gazdasági 

Együttműködési Szervezet. 1948. április 16-án jött létre, az Európai Unió gyökere. 

Eredeti tagjai: Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Görögország, Izland, Írország, 

Olaszország, Luxembourg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Svédország, Svájc, 

Törökország, Egyesült Királyság, Németország brit, amerikai és francia megszállási 

zónája (később NSZK) és a trieszti angol-amerikai zóna (amely később csatlakozott 

Olaszországhoz). Első feladata az Európai Újjáépítési Program előkészítése és a 

Marshall-terv végrehajtásának koordinációja. A Marshall-terv lezárását (1952) követően 

jelentős szerepe van az európai elszámolási rend kialakításában, az inkonvertibilitás 

felszámolásában, megalapítja az Európai Befektetési Bankot, és az Európai Atomenergia 

Ügynökséget. Az OEEC előkészíti az Európai Szabadkereskedelmi Övezet megalapítását, 

szerepe van a „hatok” Közös Piacának megalapításában. A római szerződést követően 

megmaradt funkcióit, új feladatokkal kiegészítve, az Európai Gazdasági Együttműködési 

Szervezet veszi át.  

Lásd még: EIB, EFTA, EURATOM, EFTA, Marshall-terv, római szerződés 

OHIM, Office for Harmonisation in the Internal Market Marks and Designs (ANG) A 

belső piac harmonizálással foglalkozó ügynökség (védjegy és dizájn), Alicante 

(Spanyolország).  
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Lásd még: ügynökségek 

OICVP, Veterinary and Phytosanitary Inspection Office (ANG) Állat- és 

Növényegészségügyi Felügyelő Iroda. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság elődje.  

Lásd még: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 

OISIN Rendőri és vámszervek közötti együttműködés európai programja. EU-program a 

bűnüldöző szervek együttműködésére.  

OJ, Official Journal (ANG) Az Európai Közösség hivatalos lapja: EUROPA EUR-Lex 

Official Journal vagy European Union Library Resource Center Official Journal.  

oktatási politika Az Európai Tanácsban minősített többséggel és az EU Parlamentjével 

közös döntéssel ösztönző intézkedések határozhatók el az EU oktatási politikájára 

vonatkozólag (149. cikk, EK-szerződés). Az alkotmánytervezetben az oktatás a 

Támogató intézkedések területe cím alatt szerepel, ahol a nemzeti jogszabályok közvetlen 

harmonizálására nincs lehetőség.  

OLAF Csalások ellen létrehozott független hivatal az Európai Bizottságban. Az UCLAF 

program szerepét vette át.  

olajár Az olaj különleges tőzsdei termék minőségében sajátos árral rendelkezik, amely 

klasszikus monopolárnak minősíthető. 1973-ig a legnagyobb tőkés monopóliumok 

határozták meg az olaj nemzetközi árát, azonban az úgynevezett olajárrobbanás óta az 

olajár az OPEC-országok által monopolizált ár. Az északi-tengeri olajmezők 

kitermelésének alapján Nagy-Britannia is beavatkozik az olaj árának alakulásába. A 

kőolaj árának mindenkori alakulása nem csupán az energiahordozó árát érinti, hanem az 

azt felhasználó valamennyi ágazatban árváltozást idéz elő. Különleges áralakulása miatt 

befolyásolja a fontosabb nemzetközi pénzek (dollár, font és euró) áralakulását, hasonlóan 

az arany piaci árának változásait is.  

ombudsman 1. A svéd eredetű szó jelentése a kormányzat által kijelölt olyan személy, aki 

az egyes személyektől a kormányzati szervek ellen benyújtott panaszokat kivizsgálja. A 

mai magyar gyakorlatban az ombudsmanok parlament által választott személyek, akik 

egyes területeken a panasz kivizsgálásával és ajánlások készítésével szolgálják a köz 

érdekeit 2. Az európai ombudsman intézményét a maastrichti szerződés hozta létre 1993-

ban. Az EU-Parlament rendesen teljes választási ciklusra választja az ombudsmant (öt 

évre). Az EU-ombudsman reformokat javasolt az EU intézményekben az átláthatóság és 

a korszerűbb igazgatás ösztönzésére. 

OPET, Organizations for the Promotion of Energy Technologies (ANG) ’Szervezetek 

az energia-technológiák fejlesztéséért’. Az EU 5. keretprogramja keretei között működő 

hálózat az energiatermelés- és felhasználás hatékonyságát növelő technológiák fejlesztése 

és terjesztése érdekében. Tagintézményei valamennyi EU-tagországban, Norvégiában, 

Izlandon és Izraelben, levelező partnerei Latin-Amerikában, Kínában, Indiában, és a 

szovjet utódállamokban működnek, azzal a céllal, hogy felismerjék a helyi igényeket és 

ösztönözzék az európai technológiák alkalmazását. Tagjai általában az energiaszektorban 

működő közintézmények.  

opinion (ANG) ‘Vélemény’. Nem kötelező közösségi jogforrás, egy álláspontot ad meg, 

gyakran valakinek a kérésére. Legelterjedtebb alkalmazása az Európai Bizottság által 

kiadott, általában egy tagállam jogsértését megállapító állásfoglalás, amelyet a Bizottság 

eljuttat az adott tagállamnak. Ezután a tagállamnak lehetősége van a jogsértést önként, 

jogi következmények nélkül megszüntetnie. Ha ezt nem teszi meg, a Bizottság az Európai 

Bírósághoz fordulhat.  
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OPOCE, Office for Official Publications of the European Communities (ANG) Az EU 

hivatalos kiadója. Honlapja: http://publications.eu.int  

optimális valuta térség Gazdasági nézetrendszer, amely szerint a valuta árfolyama csak 

olyan területen lehet stabil, amelynek gazdasági fejlettsége és fejlődése kellően homogén. 

Az álláspont szerint – ennek hiányában – a területi egységek nyomást fognak gyakorolni 

az elszakadás vagy olyan követelmények irányába, hogy a központi kormányzat vagy a 

jegybank monetáris eszközökkel biztosítson jelentős pénzügyi transzfereket a regionális 

különbségek kiegyenlítésére, ezzel veszélyeztetve a valuta stabilitását. A nézet arra a 

feltételezésre épül, hogy a nemzeti kormányok hajlamosak eltekinteni az egyensúlyi 

törekvésektől, és monetáris eszközöket is bevonnak konjunktúra-politikai céljaik elérése 

érdekében. A monetáris- és fiskális eszközök szigorú szétválasztása, az egyensúlyi 

törekvések tiszteletben tartása, a közös valuta instabilitásának veszélyét eltérő fejlettségű 

területeket magában foglaló közegben is minimalizálja. Ezt a célt szolgálja az euró 

bevezetésének kritériumrendszere. 

Lásd még: Gazdasági és Monetáris Unió 

opt out Az önkéntes kimaradás joga. Egyes közösségi döntések tekintetében egyes 

tagállamok fenntartják maguknak a jogot, hogy meghatározott vagy nem meghatározott 

ideig kimaradjanak egy rendelkezés hatálya alól. Az opt out jogával élt az Egyesült 

Királyság és Dánia, amikor nem alkalmazta a maastrichti szerződés egyes rendelkezéseit, 

így a közös valuta bevezetését. A munkaerő szabad áramlása tekintetében számos ország 

élt az „opt out” jogával, és a külföldiek munkavállalására vonatkozó korlátozásokat csak 

szakaszosan, és részlegesen oldja fel.  

organikus törvény A jogtudomány „organikus törvénynek” tekinti az állampolgárok és 

kormányok alapvető viszonyát, a kormányzás fundamentális szabályait rögzítő, 

alkotmány jellegű törvényeket, amelyekre nézve a kormányzatok nem rendelkeznek 

törvényalkotó hatalommal, azaz azokat nem módosíthatják és értelmezhetik. Az európai 

alkotmány hatályba lépésének késedelmével az összeurópai organikus törvények 

megszületése késik.  

OSCE, Organization for Co-operation and and Security in Europe (ANG) Európai 

Biztonsági és Együttműködési Szervezet, EBESZ. 55 tagország biztonsági és 

együttműködési szervezete. Gerincét az Európai Unió tagországai alkotják, tagjai 

azonban Oroszország, az Egyesült Államok, Kanada, a balti és a közép-ázsiai 

köztársaságok is. A hidegháború végét követően az OSCE az 1990-es párizsi chartában 

fogalmazta újra céljait. A szervezet feladatának tekinti a fegyverzetellenőrzést, a 

konfliktusok megelőzését és kezelését, a terrorizmus elleni harcot, a határkérdések 

kezelését, a csempészés megakadályozását, és a demokratizálódási folyamatok 

támogatását, az emberi jogok védelmét. Jelentős szerepet töltött és tölt be a balkáni 

háború következményeinek felszámolásában. Elődje a CSCE, Conference for Security 

and Co-operation in Europe, azaz az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia, 

melyet, 1975-ben, a helsinki megállapodás záróokmánya hozott létre.  

Lásd még: CSCE 

OSHA, European Agency for Safety and Health at Work (ANG) Európai Munkahelyi 

Biztonsági és Egészségügyi Ügynökség. Más néven – megkülönböztetésül az Egyesült 

Államok OSHA (Occupational Safety & Health Administration) kormányügynökségétől, 

amelynek mintájára szervezték – EU-OSHA. Valamennyi tagországban kiterjedt 

hálózattal rendelkező európai ügynökség, feladatát neve jelzi.  
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Lásd még: ügynökségek 

OTAN, Organisation Traité Del’Atlantic du Nord (FR) A NATO (Észak-atlanti 

Szövetség) francia elnevezése.  

Ouverture, Co-operation Network with East European Regions (ANG) Kooperációs 

hálózat a kelet-európai régiókkal. Az Unió programja az 1990-es években, amellyel 

előkészítette a kelet-európai országok csatlakozását.  
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Ö 
önkormányzati választások Az EU-állampolgári jogok része, hogy minden EU-polgár 

számára lehetőség van az önkormányzati és európai választásokon való részvételre saját 

lakóhelyén. Az EU-polgárság még nem foglalja magában az országos választásokon való 

részvétel jogát.  

összegezhetőség Az összegezhetőség elve azt jelenti, hogy az EU-pénzeket csak a 

tagállamok által folyósított hozzájárulás kiegészítéseként, nem pedig azok helyett lehet 

fizetni.   
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P 
package deal (ANG) Szó szerint csomag-megállapodást jelent, de nevezhetnénk egyezség-

diplomáciának is a kifejezést. Tartalma: közvetlenül nem összetartozó ügyek kapcsolt 

tárgyalása, valamely kompromisszum elérése érdekében. Az Európai Tanács ülésein a 

tagállamok a kérdések ún. kosarakba foglalásával próbálnak tárgyalási csomagokat 

kialakítani, és az egészet illetően kompromisszumra jutni.  

passarelle (FR) ‘Szűk járat, palló’. A maastrichti szerződés áthidaló cikkelyében szereplő 

kifejezés. A tagállamok számára lehetővé teszi, hogy döntéseiket a kormányközi pillérből 

a nemzetek feletti pillérbe helyezzék át, illetve egyhangú döntések helyett minősített 

többségű döntéseket hozzanak. A változtatások megtételének feltétele valamennyi 

kormány egyhangú döntése, nincs szükség azonban a nehézkes egyezménymódosításokra 

és a ratifikációs eljárásokra, amelyek esetében elengedhetetlen a nemzeti parlamentek és 

a népszavazások jóváhagyásának megszerzése.  

párizsi szerződés Az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó, 1951. április 18-án aláírt 

50 évre szóló szerződés, amely 1952. július 23-án lépett hatályba. A Európai Gazdasági 

Közösség, az Európai Közösség, illetve az Európai Unió része, illetve elődszervezete.  

pártcsoportok AZ EU-Parlament politikai csoportjai: EDD, Demokráciák és Sokféleségek 

csoportja; ELDR, Liberális Demokrata és Reformpárt (liberálisok); GUE/NGL, Egyesült 

Baloldal (kommunisták); NI, Függetlenek; PES/e, Európai Szocialisták Pártja 

(szociáldemokraták); PPE-DE, Európai Néppárt (konzervatívok); UEN, A Népek 

Európájáért; Verts/ALE, Zöldek.  

PEDIP, Financial Assistance for Portugal for a Specific Industrial Development 

Program (ANG) Portugáliába irányuló EU támogatási program 1998–2003 között.  

petersbergi feladatok, Petersberg Tasks (ANG) A Nyugat-európai Unió WEU Tanácsa az 

1992. június 19-én kiadott ún. petersbergi nyilatkozatban fektette le, mely esetekben lehet 

szükség az Unió katonai szerepvállalására. Az azóta összefoglalóan „Petersberg-típusú 

küldetések”-nek vagy „petersbergi feladatok”-nak nevezett célok: 1. humanitárius és 

mentési feladatok, 2. békefenntartás, 3. harcoló alakulatok bevetése válságkezelés 

céljából, beleértve a béketeremtést is. Az Európai Unió a petersbergi feladatokat 

átemeltette az EU- szerződés 17.2. szakaszába. A szerződés ezen szakaszán alapul a 

közös európai válságkezelő erő kiépítése.  

Lásd még: ESDP 

PETRA, Action Programme for the Vocational Training of Young People (ANG) 

Akcióprogram fiatalok szakképzésére. 1989-ben indított program. Tárgya a fiatalok 

képzése és felkészítése a felnőtt életre és öngondoskodásra. A program célja a magas 

színvonalú, az egységes piacon hasznosítható képzés megvalósítása.  
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PHARE, Pologne-Hongrie Aid a la Reconstruction (FR) Lengyel–magyar Újjáépítési 

Segélyprogram. 1989-ben, eredetileg Lengyelország és Magyarország támogatására 

indított, majd valamennyi tagjelölt és csatlakozásra váró országra kiterjesztett – az új 

tagok tekintetében a csatlakozásig működtetett – európai segélyprogram. Célja a közép-

kelet-európai országok gazdasági átalakítása, gazdaságának megerősítése és a 

demokratikus berendezkedés megszilárdítása.  

Lásd még: előcsatlakozási alapok 

pillérek (Angolul: pillars.) Az Európai Unió felépítésének leírására gyakran használt – a 

stratégiai tervezés szóhasználatából átvett – fogalom, amely a tartalmilag összetartozó, 

egy irányba mutató elemeket, intézményeket, lépéseket és intézkedéseket foglalja össze. 

Az Unió első pillérét az Európai Közösségek alkották meg, és lényege a Közösség 

hagyományos együttműködése. Tartalma az egységes piac, és a „négy szabadságjog”: az 

emberek, áruk, szolgáltatások és tőke szabad mozgása. A közösségi együttműködés 

kiterjed a mezőgazdasággal, a környezettel, versenyképességgel és kereskedelem-

politikával kapcsolatos kérdésekre, a költségvetési és monetáris ügyekre. A második 

pillér a közös kül- és biztonságpolitika. A harmadik pillér a rendészeti együttműködést és 

a büntetőjog területét tartalmazza. Az Unió, törvényalkotó hatalommal, elsősorban az 

első pillér részét képező kérdésekben rendelkezik, a harmadik pillér tekintetében 

keretszabályokat állapíthat meg, és a nemzeti törvények harmonizációjára vonatkozó 

döntéseket hozhat. Az amszterdami szerződés megerősítette az Európai Bíróság jogát, 

hogy a harmadik pillér kérdéskörében döntéseket hozzon.  

PJCC, Police and Judical Co-operation in Criminal Matters (ANG) Rendőrségi és jogi 

együttműködés bűnügyben. Az amszterdami szerződést követően, a harmadik pillér 

meghatározása. A bel- és igazságügyi együttműködés azon területe, amely Amszterdam 

után is megmaradt a kormányközi együttműködés szintjén, és nem került közösségi 

szintre, azaz az első pillérbe.  

politikai csoportok Az Európai Parlament politikai frakciói: UEN, Unió a Népek 

Európájáért; EDD, Demokráciák és sokféleségek csoportja; ELDR, Liberális Demokrata 

és Reformpárt; GUE/NGL, Egyesült Baloldal (kommunisták); NI, Függetlenek; 

PES/PSE, Európai Szocialisták Pártja; PPE-DE, Partie Populaire Europe, Európai 

Néppárt; UEN, Unió a Népek Európájáért; Verts/ALE Zöldek.  

Politikai és Biztonságpolitikai Bizottság Röviden Politikai Bizottság, Political and 

Security Committee, PSC, gyakrabban használt neve Comité de politique et de sécurité, 

COPS. A tagállamok állandó vezető/nagyköveti szintű képviselőiből és az EU Bizottsága 

képviselőiből álló, havonta, válságok esetén folyamatosan ülésező testület. Feladata, a 

nizzai szerződés értelmében a második pillér felügyelete: a válságkezelés és ezzel 

kapcsolatos katonai lépések politikai irányítása, és a Tanács kül- és biztonságpolitikára 

vonatkozó döntéseinek előkészítése.  

Lásd még: CSFP, ESDP, nizzai szerződés, pillérek 

politikai igazgatók Az Európai Unió biztonságpolitikáját és külpolitikai ügyeit felügyelő 

magas rangú külügyi állami tisztviselők találkozója, amely a külügyminiszterek 

tanácsának biztonságpolitikára vonatkozó döntéseit előkészíti. A nizzai szerződés 

értelmében, 2000-ben Politikai és Biztonságpolitikai Bizottsággá alakult.  

Lásd még: PSC 

politikai pártok Az Európai Parlamentben a rokon nézeteket valló, közvetlenül választott 

képviselők jelenleg önálló jogi személyiséggel nem rendelkező pártokba tömörülnek. A 
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nemzetek feletti, jogi személyiséggel rendelkező pártok szervezésének szabályozására 

uniós jogszabály készül, amely a nizzai szerződés értelmében minősített többségi 

szavazással alkotható meg. A liberálisokat, kereszténydemokratákat, szocialistákat, 

zöldeket és regionalistákat, de facto nemzetek feletti pártként az Unió elismeri, és 

működésükhöz támogatást nyújt, amit azonban az Európai Számvevőszék illegálisnak 

minősített. A párttörvény ezt orvosolja azáltal, hogy a közpénzekből való támogatást 

törvényessé teszi, jelentősége azonban sokkal nagyobb lehet, ugyanis lehetővé teszi a 

nemzeti politikai struktúráktól független, a növekvő hatalmú Európai Parlamentben 

képviselettel rendelkező politikai formációk megjelenését.  

Lásd még: politikai csoportok 

politikai unió Az integráció legmagasabb szintje. Azt az állapotot jelenti, amikor a 

kormányzat és törvényhozás jelentős része, beleértve olyan kérdéseket is, mint a 

külpolitika, valamint a bel- és igazságügyek, átkerülnek a közösségi szintre. Az EU 

történetének meghatározó szerződései ennek a folyamatnak a mérföldkövei. A folyamatot 

azonban jelenleg (2006) hátráltatja az európai alkotmány ratifikációjának késedelme.  

Lásd még: alkotmány 

POSEIDOM, Programme spécifiquement pour les Départements d’outre-mer 

français (FR) Elszigetelt természeti adottságokat vizsgáló program. A francia tengeren 

túli területek fejlődésének támogatására 1989-ben létrehozott európai program.  

POSEICAN, Programme d’options spécifiqes á l’éloignement et á l’insularité des iles 

Canaries (FR) A Tanács 91/314/EEC számú, 1991 évi határozatával létrehozott program 

a Kanári-szigetek speciális és elszigetelt természeti adottságainak vizsgálatáról és ennek 

megfelelő fejlesztési programjának kialakításáról.  

POSEIMA, Programme d’options spécifiqes á l’éloignement et á l’insularité de 

Madére et des Acores (FR) A Tanács 1991 évi határozata alapján 1991–2000 között 

végrehajtott program a Madeira és az Azori-szigetek különleges adottságainak 

felméréséről és az ennek megfelelő fejlesztési program kidolgozásáról.  

PPE-DE, Partie Populaire Europe (FR) Európai Néppárt, az Európa Parlament 

konzervatív frakciója.  

Lásd még: pártcsoportok 

PPP, Plant Protection Product (ANG) Azon vegyszerek, amelyek a mezőgazdasági 

termékek előállításában akár a termékmennyiség növekedését, akár a növényi és/vagy 

állati kártevők által okozott fertőzéseket megelőzik vagy kártételi hatásukat csökkentik. 

A vegyszerek emberre és állatra is veszélyesek, ezért módszeresen és megfelelő 

stratégiák alkalmazásával kell minimalizálni felhasználásukat, és a termék csak a 

vegyszerek lebomlása után bocsátható étkezési célra forgalomba.  

PPP, Public Private Partnership (ANG) Azon szerződéses megoldások gyűjtőneve, 

amelyek a közszféra és a magánbefektetők által közösen végrehajtott projekteket, 

fejlesztéseket szabályozzák. Leggyakrabban az infrastrukturális fejlesztések és közösségi 

célt szolgáló létesítmények (így színházak, kultúrközpontok, börtönök, kormányzati 

központok stb.) megvalósítása érdekében alkalmazzák. A PPP legfontosabb elve, hogy a 

fejlesztés egyes kockázattípusait lehetőleg az a fél viselje, aki ezen kockázatok kezelésére 

képes (így a közvetlen piaci-, és a fenntartás költségkockázatait a magánpartnerek, a 

hosszú távú kockázatokat a közszféra).  

PRINCE (ANG) Az EU információs és kommunikációs programja az Unió fő politikai 

céljai – így a bővítés, az egységes piac és pénz bevezetése, az uniós polgárok szabad 
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letelepedés és munkavállalása stb. – tudatosítására az Unió polgárai körében. A 14 millió 

euró keretösszegű, 2002–2006 évi program pályázatainak zárása 2006. május 31.  

principle of equivalence (ANG) Lásd egyenértékűség elve  

PSC, Political and Security Committee (ANG) Politikai és Biztonsági Bizottság. A 

tagállamok legfelsőbb szintű, állandó brüsszeli képviselőinek testülete, amely a második 

pillér részét képező biztonságpolitikai lépéseket – így a védelmi lépéseket – felügyeli, és 

előkészíti a Külügyminiszterek Tanácsa, és az Általános Tanács ezzel kapcsolatos 

döntéseit.  

Lásd még: CESDP, CFSP, Európai Unió Katonai Bizottsága 

PSE, Partie Socialiste Européen (FR) Európai Szocialisták Pártja (angolul: Party of 

European Socialists). Az Európai Parlament szocialista frakciója.  

Lásd még: pártcsoportok 
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Q 
QMV, qualified majority vote (ANG) Minősített többségi szavazás. 

Lásd még: maastrichti szerződés, minősített többség 

qualified majority (ANG) Lásd minősített többség  
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R 
RACE, Research and Development in Advanced Communication Technologies for 

Europe (ANG) 1988-ban meghirdetett program a fejlett kommunikációs technológiák 

európai fejlesztésének támogatására.  

rakományegység Logisztikai és statisztikai fogalom (angolul: loading unit). A 

fuvareszköz és az áru karakterei szerint meghatározott mennyiség. Standardizálása az 

intermodális szállítások hatékonysága fokozásának feltétele, ennek előmozdítására az EU 

Tanács és Parlament 2003-ban direktívát bocsátott ki. 

RAPHAEL, Community action programme in the field of cultural heritage (ANG) 

1999-ben befejezett, kulturális és társadalom-politikai közösségi program, amelynek célja 

a kulturális örökség megőrzésének, helyreállításának támogatása volt. 2000-től feladatait 

a Culture 2000 program vette át.  

Lásd még: Culture 2000 

rasszizmus Faji alapon történő megkülönböztetés. Európai uniós szinten először 1986-

ban, az intézmények közös nyilatkozatában szerepelt a rasszizmus és idegengyűlölet 

tilalma, de ma már a szerződés része. Az Európai Unió külön hivatalt működtet Bécsben, 

amelynek feladata, hogy felmérje és jelentse a rasszista jelenségeket.  

ratifikálás 1. Becikkelyezés: nemzetközi szerződéseknél gyakorolt eljárás, amely 

véglegesíti és a hazai jogrend részévé teszi az adott szerződést. 2. A csatlakozási 

szerződés ratifikálása: a megszövegezést és aláírást követően a szerződéseket a 

tagállamoknak saját alkotmányuk előírásainak megfelelően ratifikálniuk kell. Az EU-ba 

való belépés jogi folyamatának lezáró aktusa a ratifikálásra vonatkozó levél elküldése. 

Miután valamennyi tagállam letétbe helyezte saját ratifikálási okmányát, egy állam csak 

az összes tagállam egyhangú határozatával léphet ki az Unióból. 

RECHAR, Programme to assist the conversion of coalmining areas (ANG) 

Szénbányászati térségek gazdaságszerkezetének konverzióját segítő közösségi program 

(1994–99).  

recommendation (FR) ’Javaslat’. Jogilag nem kötelező érvényű, szabályozást célzó 

határozat – például az Európai Tanács határozata – amely a jövőben megvalósítandó 

kezdeményezések irányát jelöli ki. A javaslatokat az Európai Bíróság értelmezési célokra 

is felhasználhatja. Néha úgy szoktak hivatkozni rájuk, mint a puha (útmutató jellegű) 

jogszabályokra.  

regionalizmus Politikai törekvés Európa regionális szerveződésének erősítésére. A 

föderalisták célja, hogy a nemzetállamok hatalmát és funkcióit szűkítsék azáltal, hogy a 

kormányok illetékességi területét egyrészt felfelé, a nemzetek feletti uniós szintre, 

másrészt viszont lefelé, a nemzetek területén található, sőt több nemzetállam határán 

keresztül nyúló földrajzi vagy történelmi régiók irányába tereljék. Az Európai Unióban 
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már most is van Régiók Bizottsága, bár ez egyelőre csak konzultatív testület. Az Európai 

Unió regionális politikáját egy külön főigazgatóság irányítja, amelyet a régiók 

főigazgatóságának neveznek és elsősorban regionális fejlesztési ügyekben intézkedik. A 

regionalisták pártja az Európai Parlamentben az Európai Szabad Szövetség (European 

Free Alliance, EFA).  

Régiók Bizottsága, Comitee of Regions (ANG) Az EU két tanácsadó bizottságának 

egyike, a Gazdasági és Szociális Bizottság mellett. A konzultatív szervként működő 

Régiók Bizottságát a maastrichti szerződés hozta létre abból a célból, hogy a helyi és 

regionális szervek közvetlen beleszólást kapjanak a Közösségek munkájába. Tagjai a 

regionális hatóságokat képviselik, azaz többnyire polgármesterek, önkormányzati, 

tartományi vezetők.  

REGIS, Regional Innovation System in Comparison (ANG) A regionális struktúrákra és 

intézményekre támaszkodó közösségi innováció-ösztönző program. Lezárult 2004-ben.  

regulation (ANG) Lásd rendelet 

RENAVAL (ANG) A hajógyártási térségek átalakítását segítő uniós program.  

rendelet Szabályozás. Olyan általános hatályú közösségi jogi norma, ami minden 

részletében, minden tagállamban kötelező és közvetlenül alkalmazandó.  

rendőrségi és jogi elgyüttműködés Lásd PJCC, Police and Judicial Co-operation in 

Criminal Matters  

RETEX, Community iniciative for regions heavily dependent on the textiles and 

clothing sector (ANG) A textilipartól erősen függő régiók érdekében tett közösségi 

kezdeményezés.  

római szerződés Az Európai Gazdasági Közösséget és az Európai Atomenergia 

Közösséget létrehozó 1957. március 25-én, Rómában aláírt alapító szerződések, amelyek 

1958. január 1-jén léptek hatályba. Egyes számban, illetve ha nincs külön jelölve, hogy 

az EGK-t létrehozó vagy az Euratom Szerződésről van-e szó, a hivatkozás az EGK-t 

létrehozó szerződésre utal. Az Unió létrejötte legfontosabb mérföldköveinek a 

Montánunió létrehozását (1951), a római szerződéseket (1957), az Egységes Európai 

Okmányt (1986), és az új tagállamok csatlakozásának feltételeit meghatározó maastrichti 

szerződést (1992) tekintik. A következő „mérföldkő” az európai alkotmány elfogadása 

lehet. 
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S 
SAPARD, Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development 

(ANG) Speciális Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Előcsatlakozási Program. 2000-ben 

felállított, a közép- és kelet-európai tagjelölt országok számára nyújtott uniós 

előcsatlakozási alap, amely a mezőgazdasági szerkezetváltást támogatta.  

Lásd még: előcsatlakozási alapok 

SCENT, System for Customs Enforcement (ANG) Közösségi vámbehajtási hálózati 

rendszer.  

schengeni egyezmény, Schengen Convention (ANG) A luxemburgi Schengenben 1985. 

június 14-én, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Franciaország és a Német Szövetségi 

Köztársaság által aláírt, az 1999. évi amszterdami szerződéssel közösségi jogba beemelt, 

1995-ben hatályba lépett megállapodás a tagállamok belső határain gyakorolt ellenőrzés 

fokozatos megszüntetéséről és a belső határok teljes lebontásáról. Jelenlegi tagjai 

valamennyi korábbi tagállam, az Egyesült Királyság és Írország kivételével, illetve Dánia 

azon derogációs jogával, hogy a schengeni vívmányokat később, illetve fokozatosan 

vezesse be. Az új tagországok csatlakozási szerződése, a közös külső határokon 

végrehajtott ellenőrzéssel és a migrációval kapcsolatos feltételek teljesítése esetén, 

kilátásba helyezi az egyezményhez történő csatlakozást.  

Lásd még: schengeni vívmányok 

schengeni vívmányok A schengeni egyezmény, illetve az alapján született és születő 

joganyag. 1999 májusában, az amszterdami szerződés életbe lépését követően a Tanács 

az addig létrejött schengeni vívmányokat a közösségi joganyag részévé tette. 

Schuman-terv Robert Schuman francia külügyminiszter által 1950. május 9-én 

meghirdetett program, amely lerakta az európai integráció, és ezzel a későbbi Európai 

Unió alapját. A terv előkészítette az első európai, ténylegesen integrációs szervezet, az 

Európai Szén- és Acélközösség létrejöttét azáltal, hogy javasolta a francia és német szén- 

és acéltermelés közös főhatóság alá való rendelését egy olyan szervezet keretében, 

amelyhez más európai országok is csatlakozhatnak. A Schuman-terv meghirdetésére, 

mint az európai integráció első lépésére emlékezve, május 9-én ünneplik az Európa 

Napot.  

SCIENCE (ANG) Tudományos és kutatás-fejlesztési program.  

Lásd még: kutatás-fejlesztés 

SEA, Single European Act (ANG) Lásd Egységes Európai Okmány  

SHAPE, Supreme Headquarters Allied Powers Europe (ANG) Szövetséges Európai 

Erők Főhadiszállása. A NATO két stratégiai parancsnokságának egyike (Allied 

Command Operations, ACO), Mons, Belgium. Az európai erők főparancsnoka (Supreme 

Allied Commander Europe, SACEUR) parancsnoksága alatt a NATO valamennyi 
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műveletéért felelős a Gibraltáról Afganisztánig húzódó térségben. A NATO-EU 

deklaráció 2002 évi aláírásával megerősödött a NATO és az EU együttműködése a 

válságkezelés, a terrorizmus elleni harc és a tömegpusztító fegyverek terjedésének 

korlátozása területén, és megnyílt az út, hogy az EU részt vegyen a NATO fejlesztési és 

tervezési döntéseiben. Az együttműködés gyakorlati megvalósulásaként a NATO 2004-

ben befejezte operációját Bosznia-Hercegovinában (SFOR) és feladatait az EU közös 

védereje vette át.  

SII, Integrated Information Systems (ANG) Az EU integrált információs rendszere.  

Single European Act (ANG) Lásd Egységes Európai Okmány  

single market (ANG) Egységes piac. Az áruk, szolgáltatások, tőke- és pénzügyi műveletek 

egységes, korlátozás- és vámmentes európai piaca, amelyet az Egységes Európai Okmány 

irányzott elő, és amely mára (2006), a munkaerőpiaci áramlás kisebb korlátozásaitól és a 

nemzeti forgalmi adók eltéréseitől eltekintve, nagyrészt megvalósult.  

Lásd még: egységes belső piac 

SITCEN, Situation Centre (ANG) Az EU hírszerzési elemző központja.  

Lásd még: helyzetelemző központ 

SLIM, Simpler Legislation for the Internal market (ANG) ‘Egyszerűbb szabályozás a 

belső piacon’. A Belső Piaci Vezérigazgatóság által irányított program a piacra 

vonatkozó szabályok és törvények egyszerűsítésére.  

SME, Small and Medium Enterprise (ANG) Lásd kis- és középvállalkozás, KKV  

Social Charter (ANG) Lásd szociális charta  

Socrates Az EU legfontosabb oktatási programja, amely lefedve az oktatás minden 

szintjét, ösztönzi a diákok külföldi tanulását, mobilitását, a diákok és tanárok utazását, 

cseréjét, a nyelvek oktatását, az információ- és tapasztalatcserét. Alprogramjai közül az 

Erasmus a felsőoktatásra, a Comenius az iskolai oktatásra, a Grundtvig a felnőttoktatásra, 

a Lingua a nyelvtanulásra, a Minerva az információs és kommunikációs technológiák 

oktatására irányul.  

soros elnök Lásd Tanács Elnöksége.  

SPRINT, Strategic Program for Innovation and Technology Transfer (ANG) Az 

innováció és technológiatranszfer együttműködési programja. Az EU Tanácsa 1985-ben 

fogadta el „Az Európai Technológiai Közösség felé” című, az innovációs potenciál 

növelését célzó memorandumot. A memorandumban foglalt célok megvalósítása 

érdekében több, azóta Uniós csúcsszervvé fejlődött programot hoztak létre: a 

Tudományos és Műszaki Kutatási Bizottságot (CREST); a Tudomány és a Technológia 

Fejlesztésének Európai Bizottságát (CODEST); az Ipari Kutatási és Fejlesztési 

Bizottságot (IRDAC), a Tudományos és Technikai Bizottságot (CST), valamint a 

Tudományos és Műszaki Dokumentációs és Információs Bizottságot (CIDST). Az 

európai K+F együttműködés hatékonyságának növelésére indított legfontosabb 

programok: a SCIENCE (a tudomány és a kutatás hatékonyságának növelése), az 

ESPRIT (információs technika), a BRITE (ipari alapkutatások), az EURÉKA (fejlett 

technikák), a RACE (távközlés), a FAST (a technikai fejlődés előrejelzése, értékelése), a 

COMETT (az egyetemek és az iparvállalatok közötti együttműködés előmozdítása), a 

SPRINT (az innováció és a technológiatranszfer fejlesztése). A SPRINT-program a teljes 

innovációs folyamatot kívánja ösztönözni, az új gondolat megfogalmazásától a konkrét 

formában (termékben, eljárásban, szolgáltatásban) történő megjelenésig. Céljai: a 

hálózatépítés (humán-hálózati közvetítő mechanizmus, tanácsadó szolgálatok, kamarák, 
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regionális fejlesztési és információs intézmények)  létrejöttének, a különböző nemzeti 

hátterű és jártasságú emberek közötti kapcsolatok és információcsere elősegítése, az 

eszmék és információk „olvasztótégelyének” megteremtése. A program második része az 

eszmék és információk áramlásával, a kommunikáció fejlesztésével kapcsolatos, fontos 

az intézményes kapcsolatteremtés az innovációt és a technológiatranszfert előmozdító 

szervezetek között.  

STABEX, System for the stabilisation of ACP export earnings (ANG) Az EU fejlesztési 

alapja. A II. loméi konvenció alapján létrehozott alap, feladata az egy-két termék 

kivitelének alakulásától nagymértékben függő országok exportjövedelmének 

stabilizálása. A STABEX 48 mezőgazdasági termékre kiterjedően nyújt kompenzációt az 

exportbevételek csökkenése esetén.  

Lásd még: loméi konvenciók, SYSMIN 

Stability and Growth Pact (ANG) Az 1997. júniusi amszterdami EU-csúcson született 

megállapodás, amelynek célja az eurozóna monetáris stabilitásának megőrzése. A 

megállapodás azt szolgálja, hogy a maastrichti konvergencia-kritériumok teljesítése a 

közös valuta bevezetése után is kötelező érvényű legyen. Ennek alapján pénzügyileg is 

szankcionálható a GDP-jének meghatározott százalékában kifejezett deficit kritériumot 

túllépő tagország.  

Lásd még: maastrichti konvergencia-kritériumok 

STC, Scientific and Technical Comitee (ANG) Tudományos és Műszaki Bizottság  

Structural Funds (ANG) Az Európai Szociális Alapot, az Európai Orientációs és Garancia 

Alap Orientációs Szekcióját, az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, valamint a 

Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközt összefoglalóan az EU strukturális alapjainak 

nevezik. A négy strukturális alap feladata az Unión belüli fejlettségbeli különbségek 

mérséklése, az eltérő fejlettségi szintű államok és régiók gazdasági és szociális 

kohéziójának megteremtése. Ezen belül a strukturális alapok fő célja a fejlődésben 

elmaradott azon területek felzárkóztatása, amelyek egy főre jutó GDP-je nem éri el az 

Unió átlagának 75%-át. Emellett a szerkezetátalakítással, valamint a súlyosabb 

munkanélküliséggel küzdő területek élveznek jelentősebb támogatást. Jelenleg a 

közösségi költségvetés mintegy 1/3-át fordítják a strukturális alapok, valamint a céljaiban 

és jellegében hasonló kohéziós alap kiadásaira.  

Lásd még: Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap, Európai Regionális 

Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz 

strukturális alapok Lásd Structural Funds  

Sustainable Development Strategy (ANG) Lásd fenntartható fejlődési stratégia  

SYSMIN, Special financing facility for ACP and OCT mining Products (ANG) Az EU 

fejlődő országokat és azokkal fenntartott kapcsolatokat támogató eszközrendszerének 

része. A II. loméi konvenció alapján két alap létrehozására került sor: az exportból 

származó bevételek stabilizálását szolgáló STABEX, valamint a bányászati kitermelés 

csökkenése esetén támogatást biztosító SYSMIN. A SYSMIN azon fejlődő országoknak 

nyújt támogatást, amelyek kivitelében az ásványok, energiahordozók, illetve 

nyersanyagok részesedése eléri a 20%-ot, és ezt a részesedést exportjukban csökkentik. A 

támogatás a nyersanyagkészletek megőrzését kívánja elősegíteni, csökkentve az adott 

országok fizetési és költségvetési mérlegének a kitermeléstől való függőségét.  

Lásd még: loméi konvenciók, STABEX 
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SYSTRAN, system translation (ANG) EU-szövegek nyersfordítására gyakran alkalmazott 

gépi fordító rendszer. Honlapja: www.systrasoft.com  
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Sz 
szavazási rend Az EU bonyolult szavazási rendje az Unió kettős jellegét (a nemzeti 

kormányok konszenzusával irányított nemzetközi szervezet, ugyanakkor közvetlenül 

választott, saját parlamentje által felügyelt szuverén államalakulat) és a nemzetközi 

szervezet szuverén államalakulattá történő átalakulási folyamatának jelenlegi szakaszát 

fejezi ki. A kettős felügyelet legfontosabb szerve a nemzeti kormányokat képviselő 

Miniszterek Tanácsa (a Tanács), amely döntéseit korábban konszenzussal (egyhangúlag), 

ma általában abszolút (kétharmados) többséggel hozza (kivéve a szerződések által 

továbbra is egyhangúságot előíró kérdéseket, pl. új tagok felvétele esetén). A tagállamok 

polgárai által közvetlenül választott Európa Parlament általában egyszerű többséggel 

(50% plusz egy szavazat) dönt, kivéve az együttdöntési és hozzájárulási eljárásban fontos 

második szavazást, amely az összes képviselő jelenlétét, és minősített többségi 

határozathozatalt igényel.  

származási bizonyítvány, certificate of origin, CO (ANG) Annak igazolása, hogy az árut 

egy adott országban termelték, állították elő. Részben a többhasábos vámtarifák 

megfelelő hasábjának alkalmazásához szükséges, kiállítására minden országban van 

kijelölt szerv. Magyarországon a Kereskedelmi és Iparkamara végzi. Uniós szabványa az 

EUR-1 okmány. 

Lásd még: EUR-1 okmány 

szellemi tulajdon A szabadalmak és a szellemi termékek (szerzői jogok) minden 

országban védettséget élveznek. A szabadalmi védettség milyensége, és a védettség 

időtartama azonban különböző. Az egységesítés folyamatában mérföldkövet jelent a 

WTO által létrehozott TRIP-egyezmény.  

Lásd még: TRIP 

szerződések Az EU, illetve az EK alapító szerződései, illetve azok módosításai. Az alapító 

szerződések közé a három Közösséget (ESZAK, EGK, Euratom) létrehozó párizsi, illetve 

a két római szerződés, valamint az EU-t felállító maastrichti szerződés tartozik, ez utóbbi 

egyben módosító szerződés is, mivel alapvető módosításokat eszközölt a három közösség 

szerződésein. A módosító szerződések közé az említett 4 alapító szerződést korrigáló 

szerződések, azaz az egyesülési szerződés, az Egységes Európai Okmány, a maastrichti 

szerződés, az amszterdami szerződés, a nizzai szerződés, a költségvetési szerződések, 

valamint a nem alapító tagállamok belépéséről szóló csatlakozási szerződések tartoznak. 

A módosító szerződések mindig felülírják a régieket. Így összességében tulajdonképpen 

mindig csak négy szerződés (egységes szöveg) érvényes: az EU-szerződés, az EK- 

(korábban EGK-) szerződés, az ESZAK-szerződés és az Euratom szerződés. Ezek 

összefoglaló neve a szerződések, amelyeket utalva a foganatosított módosításokra, 

konszolidált szerződéseknek is szokás nevezni.  
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szerződések változtatása Az Európai Unió szerződéseit a tagállamok egyhangú 

megállapodásával lehet megváltoztatni. A változtatásra a kormányközi konferencia tehet 

javaslatot. A végleges döntést meg kell küldeni az összes nemzeti országgyűlésnek, hogy 

azok parlamenti többség útján vagy népszavazásra bocsátással ratifikálják a 

módosításokat.  

szociális charta, Social Charter (ANG) Az EK tagországai – az Egyesült Királyság 

kivételével, amely később csatlakozott – 1989-ben fogadták el a dolgozók alapvető 

szociális jogairól szóló közösségi chartát”, más néven a szociális chartát, amely 

szorosabb koordinációt tűzött ki 12 nagyobb szociálpolitikai területen. A charta a 

szerződések értelmében az alkalmazottak jogait fogalmazza meg az uniós 

törvénykezésben, és jelentős szerepe volt a különféle tagállamok szociáldemokratáinak, 

munkásmozgalmainak és szakszervezeteinek megnyerésében, hogy az Egységes Európai 

Okmány elfogadását követő időszakban támogassák a monetáris uniót. A bizottság éves 

jelentéseket ad ki a chartában foglaltak megvalósulásáról.  

szolgáltatás szabadsága Minden EU-polgár szabadon nyújthat szolgáltatásokat az EU 

egész területén nemzeti alapon, rá vagy a tevékenységeire vonatkozó megkülönböztetés 

nélkül.  

Lásd még: négy alapszabadság 

sztrájkok A sztrájkok szervezett, gazdasági cél elérése érdekében elindított 

munkabeszüntetések, amelyek meghirdetését, megkezdését és lebonyolítását törvények 

határozzák meg. A sztrájktörvények országról országra változnak, és ugyancsak országról 

országra változnak azok a törvényen kívüli, de az adott országban szokásos 

megnyilatkozási formák, amelyek a sztrájkot kísérik. A törvények által meghatározott 

feltételek figyelmen kívül hagyásával kezdeményezett sztrájk a vadsztrájk. A sztrájkjog, 

a munkajogi kérdésekkel együtt, ez idő szerint (2006) nem tartozik az EU 

kompetenciájába, a tagállamok azonban munkaügyi jogszabályaikban kötelesek betartani 

az egyenlő elbánás és diszkrimináció-mentesség elvét. 

szubszidiaritás Elv, amely azt mondja ki, hogy a különböző döntéseket mindig a lehető 

legalacsonyabb szinten, az érintettekhez a lehető legközelebb kell meghozni, és csak 

akkor kell magasabb szinten foglalkozni egy problémával, ha az alacsonyabb szinten nem 

oldható meg kellő hatékonysággal. Ennek alapján emelte be a maastrichti szerződés a 

szubszidiaritás elvét az EU döntéshozatalába, lefektetve, hogy egy adott kérdésben akkor 

kell közösségi szinten döntést hozni, ha a kitűzött cél tekintetében nemzeti szinten nem 

lehet kielégítő eredményre jutni, vagy ha a javasolt lépés méretei, hatásai, határon 

átnyúló jellege miatt közösségi szinten jobban megvalósítható.  

szuverenitás Egy adott földrajzi terület egészére érvényes törvényalkotó, végrehajtó és 

bírói hatalom összessége. Miután az Európai Uniót létrehozó maastrichti szerződés az 

Unióra számos, a nemzeti törvényhozásokhoz képest primátust élvező jogalkotási és 

végrehajtási megbízást ruház, továbbá közösségi szintű törvényei érvényesítésére 

szupranacionális bírói hatalmat hoz létre, az Unió alkalmazza az államszövetségek és 

önálló államok által alkotott birodalmak esetében (Egyesült Államok, Osztrák-Magyar 

Monarchia, Német-Római Császárság stb.) korábban is megjelenő megosztott 

szuverenitás elvét.  
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T 
TAC, Total Allowable Catch (ANG) A Közösségi Halászati Politika (angolul: Common 

Fisheries Policy, CFP) az EU halászati politikája, amely megállapítja az összes kifogható 

mennyiséget (TAC) és halfajonként, a tagállamok által kifogható halmennyiség kvótáit, 

továbbá piaci intervenciókkal ösztönzi a halászati ipart. A politikát a halfajok 

kipusztulása miatt aggódó tudósok és környezetvédők, illetve a megélhetésüket féltő 

halászok egyaránt támadják. Az európai alkotmány tervezete, amennyiben ratifikálják, 

formálisan is kiemeli a halászat szabályozását a nemzeti legiszlációk hatásköréből és azt 

közösségi szintűvé teszi, bár a döntéseket ebben az estben is a tagállamokat képviselő 

Miniszterek Tanácsa hozza.  

TACIS, Program of Technical Assistance to the Commonwealth of Independent 

States (ANG) A Független Államok Közössége országai és Mongólia számára nyújtott 

EU-támogatások programja, amely a segély és partnerség elvére épülő együttműködésen 

alapul.  

Tanács Elnöksége, Council Presidency (ANG) Az Európai Unió Tanácsának elnöki 

tisztsége, amelyet félévente egy-egy tagállam tölt be. Magyarország először 2011-ben 

fogja ellátni az EU elnöki tisztét. A soros elnök-tagállam hívja össze a Tanácsot. Elnököl 

nemcsak a Miniszterek Tanácsában, de a Tanácshoz kötődő egyéb testületekben is 

(Európai Tanács, COREPER, tanácsi munkacsoportok), ő hív fel szavazásra, és írja alá az 

elfogadott aktusokat. Komoly súlya van az elnöki időszaka alatt tárgyalásra kerülő ügyek 

döntésének befolyásolásában, miután meghatározó szerepe van a napirend 

összeállításában és a szavazás előkészítésében. Az elnökséget betöltő ország 

kulcsszerepet játszik az Unió külső képviseletében és álláspontjának megjelenítésében is.  

tanácsi munkacsoportok (Angolul: council working groups.) A Tanács, illetve a 

COREPER munkáját segítő, előkészítő testületek, amelyek a tagállamok két-három 

minisztériumi szakértőjéből és a Bizottság megfelelő képviselőiből állnak. A 

munkacsoportok száma az aktuális ügyek alapján állandóan változik.  

Lásd még: COREPER 

TARIC, Integrated Tariff of the European Communities (ANG) Az EU egységes 

vámtarifarendszere.  

támogató intézkedések Ahol az Európai Uniónak nincs joga törvényi úton szabályozni 

valamit, irányadó intézkedéseket hozhat. Az alkotmánytervezet az ilyen intézkedéseket 

támogató intézkedésnek nevezi.  

társadalmi partnerek A munkaadók és munkavállalók szervezetei, amelyek részt vesznek 

a szociális charta és az uniós szintű kollektív szerződések kidolgozásában. A 

tagállamoknak nem kötelességük az Európai Unióra kiterjedő kollektív szerződések 

végrehajtása, de garantálniuk kell, hogy az Európai Unió irányelveit olyan törvényekbe 
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ültetik át, amelyek a szakszervezetekbe nem tömörült dolgozókra is vonatkoznak. Ezt a 

kötelezettséget „erga omnes” elvnek nevezik. Az alkotmánytervezet szerint a 

szociálpolitikát megosztott hatáskörbe kell utalni, ahol az európai uniós szabályozás 

felülírja a nemzeti törvényeket.  

társadalombiztosítási rendszer és szociális védelem A társadalombiztosítási 

rendszerekre vonatkozó uniós szintű szabályozás nincs. A nemzeti társadalombiztosítási 

rendszerek összhangja és az összes tagállamban történő érvényesíthetősége ugyanakkor 

alapvető feltétele annak, hogy az Unió polgárai élhessenek a szabad mozgás alapvető 

jogával. A 1408/71 sz. EU rendelettel végrehajtott 574/72  sz. rendelet praktikus és 

megnyugtató megoldásokat kínál a legtöbb, határokon keresztül történő mozgásból adódó 

társadalombiztosítási problémára. Ezek a rendeletek, nem harmonizálják, csak 

koordinálják a tagállamok társadalombiztosítási rendszereit. Ennek megfelelően a 

tagállamok meghatározhatják társadalombiztosítási rendszereik tartalmát, a 

kedvezményezettek körét és feltételeit, mindaddig, amíg tiszteletben tartják az egyenlő, 

diszkriminációmentes elbánás elvét.  

Lásd még: nizzai szerződés 

társasági törvény A gazdasági társaságokkal kapcsolatos szabályok az egyes országok 

hatáskörébe tartoznak. Az országhatárokon átnyúló társaságok és azok működése terén az 

EU-ban közös szabályok alakultak ki például a tájékoztatási követelményekkel, az éves 

beszámolókkal, a könyvvizsgálattal és a felvásárlási ajánlatokkal kapcsolatban. Az EU 

egy adott régió államaival általában hasonló típusú megállapodásokat köt.  

társulási egyezmények, Association Agreements (ANG) Az Unió és külső országok 

között kötött nemzetközi egyezmények, amelyek alapján az EU bizonyos speciális 

kapcsolatot (pl. kölcsönös vagy aszimmetrikus kereskedelmi preferenciák nyújtása, 

pénzügyi segélyezés, vámunió létrehozása stb.) létesít az érintett országgal  vagy 

országcsoporttal.  

TEDIS, Trade Electronic Data Interchange System (ANG) A Tanács 1987. október 5-i 

határozatával elfogadott közösségi program a kereskedelmi célú adatcsererendszerekről a 

kereskedelemben, az iparban és a közigazgatásban. A program célja a kereskedelmi és 

szállítási okmányok elektronikus továbbítása és cseréje szabványainak és rendszerének 

létrehozása.  

Teleman (ANG) Az Európai Bizottság által 1989-ben kezdeményezett kutatás-fejlesztési 

program, a nukleáris erőművek radioaktív területein működőképes robotok 

kifejlesztésére.  

Tempus, Trans-European mobility scheme for University Studies (ANG) A berlini fal 

leomlása után létrehozott program lehetővé teszi a tagállamok egyetemei számára, hogy 

kapcsolatokat létesítsenek a Nyugat-Balkán, Kelet-Európa, Közép-Ázsia és a mediterrán 

térség partnerországainak felsőoktatási intézményeivel. A Tempus-programot háromszor 

újították meg (Tempus III – 2000–2006)  

TEN, Trans European Networks (ANG) A Transzeurópai Hálózatok (az EU-zsargonban 

TEN) gondolata az egységes piac tervével egy időben merült fel. Az egységes piac nem 

értelmezhető azt összekötő, minden piaci szereplő számára hozzáférhető infrastruktúrák – 

közlekedési, energetikai és telekommunikációs hálózatok – nélkül. A Transzeurópai 

Hálózatok kiépítése a gazdasági növekedés és állásteremtés előfeltétele. A maastrichti 

szerződés XV. fejezetének 154, 155, és 156. szakaszai előírják a Transzeurópai 
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Hálózatok kiépítésének ösztönzését az egységes piac és a gazdasági és társadalmi 

kohézió érdekében.  

természetvédelmi akcióterv A Közösség természetvédelmi akcióterve.  

Lásd még: ACNAT 

THERMIE (FR) 1. THERMIE: A kis- és középvállalkozások támogatását célzó EU-

programok. 2. JOULE-THERMIE: Nem nukleáris energiaforrások feltárására és 

alkalmazására irányuló programok.  

third pillar (ANG) Lásd harmadik pillér  

TIDE, Technology for the Socioeconomic Integration of Disabled and Elderly People 

(ANG) Idős és korlátozott munkaképességű személyek társadalmi és gazdasági 

integrációját célzó technológiák fejlesztési programja.  

TNA, Telematics Networks Betveen Administrations (ANG) Nemzeti adminisztrációk 

közötti telematikus kapcsolatok fejlesztésének programja.  

többségi szavazás 1. EU: egyszerű többség a szavazók ötven százaléka plusz egy 

szavazat. Az abszolút többséghez a testület tagjai többségének jelenléte szükséges. A 

minősített többség eléréséhez kétharmados többségre, a Tanácsban 71,26 százalékra van 

szükség. Az Európai Parlamentben rendszerint a jelenlévők egyszerű többségi szavazáson 

hoznak döntést, kivéve az együttdöntési és hozzájárulási eljárásban fontos második 

szavazásnál, amikor az összes tag határoz minősített többségi szavazással. Minősített 

kétharmados többség szükséges a Bizottság bírálatához. A Miniszterek Tanácsa tagjainak 

abszolút többségi szavazásával dönt, kivéve azokat az eseteket, ahol a szerződések 

másképpen rendelkeznek. 2. Vállalkozások: az alaptőke, illetve a törzstőke szavazati 

aránya szerinti ötven százalék plusz egy szavazat jelenti az egyszerű többséget. 

tőkemozgások A maastrichti szerződés a tőke szabad mozgásának mindennemű 

korlátozását tiltja. Ilyen korlátozások kizárólag a Tanács egyhangú döntésével vezethetők 

be ismét.  

Lásd még: négy alapszabadság 

TPA, Third Party Access (ANG) ‘Harmadik felek hozzáférése’. Az EU-versenyjog fontos 

elve, amelynek alapján azonos hozzáférési feltételeket kell biztosítani, különösen a nagy 

infrastrukturális hálózatok (energia, így gáz és villamos hálózatok, kommunikációs 

hálózatok stb.) területén, harmadik, azaz nem a hálózatott üzemeltető társasághoz tartozó 

szolgáltatóknak. A jogelv általános alkalmazása tiltja az érdemi eltérítést valamely 

csoporthoz tartozó, illetve külső partnerekkel kötött szolgáltatási szerződések feltételei 

között.  

Treaties (ANG) Lásd szerződések  

Treaty of Maastricht (ANG) Lásd maastrichti szerződés  

Treaty of Nice (ANG) Lásd nizzai szerződés  

Treaty of Paris (ANG) Lásd párizsi szerződés  

Treaty of Rome (ANG) Lásd római szerződés  

TRIP, Trade Related Aspects of intellectual Property Rights (ANG) Szellemi tulajdoni 

jogok kereskedelmi vonatkozásai. Az ENSZ Világkereskedelmi Szervezete (WTO) által 

1994-ben létrehozott egyezmény, amely meghatározza a szellemi jogok tiszteletben 

tartásának minimumát valamennyi tagország számára. A TRIP-egyezmény tárgya a 

copyright és kapcsolódó jogok, így az előadói, az audiovizuális művekkel kapcsolatos 

produceri és sugárzási jogok, az eredetmegjelölés kötelezettsége, a design védelme, az 

integrált áramkörök tervének védelme stb. A TRIP meghatározza a jogok 
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érvényesítésének és a viták rendezésének eljárásait. A TRIP mindmáig a szellemi jogok 

védelmének és kereskedelmének legátfogóbb szabályozása, ugyanakkor az anti-globalista 

mozgalmak támadásának tárgya (amelyek, például, a szellemi jogok védelmének 

tulajdonítják az AIDS afrikai terjedését). 

Lásd még: GATT 

trojka (ANG) Háromtagú ad hoc testületek kollokviális kifejezése. Leggyakrabban a 

Tanács aktuális soros elnökéből, a Tanács főtitkárából és a Bizottság külkapcsolatokért 

felelős tagjából álló, a csatlakozási tárgyalásokat felső szinten vezető testületre utalnak 

trojkaként.  

TSER, Targeted Socio-Economic Reserach (ANG) Társadalmi-Gazdasági Kutatási 

Célkitűzések. A 4. keretprogram (1994–98) alprogramja.  

túlzott deficit Az euróterület országainak éves költségvetési hiánya nem haladhatja meg a 

bruttó nemzeti termék 3 százalékát. Az EU-Bizottság túlzott deficitre vonatkozó eljárást 

indíthat, ha egy ország túllépi a háromszázalékos limitet, illetve összes államadóssága 

meghaladja a GDP 57 %-át. Az eljárás bírság kiszabásához vezethet, amennyiben a 

Miniszterek Tanácsa helybenhagyja a döntést. Az euróövezet több meghatározó tagja 

(így Németország, Olaszország) és frissen csatlakozott tagja (Portugália, Görögország) 

nem tartja be ezt a limitet, de retorziókra eddig még nem került sor. Az államadósság 

mértéke és növekedési üteme az euró magyarországi bevezetésének akadálya lehet.  

turizmus A turizmus a már megkötött szerződésekben nem szerepel az Európai Unió 

felelősségei között. A Bizottság 2001-ben, „Közös munka az európai turizmus jövője 

érdekében” címmel közleményt jelentetett meg.  

TVA, Tariff Valeur Additionelle (FR) Hozzáadottérték adó, általános forgalmi adó.  

Lásd még: áfa 
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U, Ú 
UCLAF, Unit for the Co-ordination of Fraud Protection (ANG) Csalárdság elleni 

védekezést koordináló egység. Az EU-n belüli, illetve az EU költségvetésével szembeni 

visszaélések nyomozására 1989-ben létrehozott szervezet, a bővebb hatáskörű OLAF 

(Office de la Lutte Anti-Fraude) elődje.  

Lásd még: OLAF 

UDEAC, Union Douanniere et Economic d’Afrique Central (FR) Közép-afrikai 

Államok Vám- és Gazdasági Uniója, amely az 1964. évi brazzaville-i szerződéssel jött 

létre. 1999 óta CEMAC, Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, 

azaz Közép-afrikai Gazdasági és Monetáris Közösség. Tagjai: Kongó (Brazzaville), 

Csád, Egyenlítői Guinea, Cameroon, Gabon és a Közép-afrikai Köztársaság. Vámunió, 

kereskedelmi és együttműködési rendszer, célja a közép-afrikai közös piac létrehozása.  

UEF, Union of European Federalists, Union des Federalists D’Europe (FR) Európai 

Föderalisták Uniója. Nemzetek feletti, kormányoktól független civilszervezet a 

demokratikus, föderális Európáért.  

UEN, Union for Europe of the Nations (FR) Unió a népek Európájáért. Politikai csoport 

az EU-Parlamentben.  

Lásd még: pártcsoportok 

újszerű élelmiszer A genetikailag módosított élelmiszerek. A genetikailag módosított 

termékek bevezetésének, előállításának és forgalmazásának uniós szintű szabályai: a zárt 

környezetben történő laboratóriumi kutatás és alkalmazás szabályai: 90/219/EC direktíva; 

a szabad környezetben történő kísérleti alkalmazás szabályai: 2001/18/EC direktíva; a 

termelési céllal történő alkalmazás szabályai: 2001/18/EC direktíva; a genetikailag 

módosított elemeket tartalmazó termékek importjának és piaci bevezetésének szabályai: 

1829/2003 (EC) sz. rendelet. A genetikailag módosított elemeket tartalmazó termékek 

határokon keresztül történő szállításának feltételeit az (EC) No 1946/2003 sz. rendelet 

szabályozza. Az ilyen termékek alkalmazása és piaci bevezetése engedélyköteles. Az 

engedély a 2001/18/EC direktíva feltételei szerint egyszeri, vagy a 2001/18/EC 

direktívának és az (EC) 1829/2003 rendelkezésnek való megfelelés esetén általános 

jelleggel kérhető. Élelmiszertermékekben történő alkalmazás esetén, minden esetben meg 

kell felelni az (EC) 1829/2003 előírásainak. Az Egyesült Államok és az általa vezetett 

koalíció (Kanada, Argentína, Egyiptom) az EU korlátozó rendelkezéseit jogszerűtlen 

piackorlátozásnak tekinti, és 2003-ban panaszt nyújtott be a WTO-nál, a 

világkereskedelmi szervezetnél. Az eljárás 2006-ban lezáratlan. 

Lásd még: WTO 
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UKREP, UK Permanent Representation to the EU (ANG) Az Egyesült Királyság 

állandó képviselete az EU-nál. Címe: 10 Avenue d’Auderghem/Oudergemselaan, 1040 

Brussels, Belgium.  

UMOA, Union Monetaire d’orient d’Afrique (FR) Kelet-afrikai Pénzügyi Unió. A 

Kelet-afrikai Közösség (EAC, East African Community, tagjai Kenya, Uganda és 

Tanzánia) programja közös valuta (a kelet-afrikai shilling) 2009-es bevezetéséről.  

UNCED, United Nations Conference on Environment and Development (ANG) Az 

ENSZ környezeti és fejlesztési konferenciája.  

UNCITRAL, United Nations Commission on International Trade Law Az ENSZ 

Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága. Célja a nemzetközi külkereskedelmi 

szerződések és magánjogi eljárások elveinek egységesítése. (EU, JOG, KER) 

UNEP, United Nations Environment Program (ANG) ENSZ Környezetvédelmi 

Program. A világszervezet környezeti tevékenységét koordináló, a fejlődő országokban 

való környezeti szempontból elfogadható gazdaságpolitikák kialakítását támogató, a 

fenntartható fejlődés elősegítését célzó ENSZ-szervezet. Központja Nairobi, Kenya. 

Feladatai közé tartozik a környezet állapotának figyelése, a környezeti adatok beszerzése 

és terjesztése, a nemzetközi környezetvédelmi együttműködés előmozdítása és a 

környezeti katasztrófák kezelése.  

UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (ANG) Az 

ENSZ Képzési, Tudományos és Kulturális Szervezete. 1945-ben alapított ügynökség. 

Célja, hogy a nevében jelzett tevékenységek támogatásával járuljon hozzá a béke és 

biztonság, a törvényesség, az emberi és alapvető jogok fenntartásához. Központja Párizs, 

50 helyi irodát, képviseleteket és intézményeket tart fenn világszerte. Öt fő programja: 

képzés; természettudományok; társadalomtudományok; kultúra, kommunikáció és 

információ. Jellemző projektjei: az írástudatlanság felszámolása, technikai és 

tanárképzés; nemzetközi tudományos programok; regionális és kultúrtörténeti 

programok, a kulturális sokszínűség támogatása; kulturális értékőrzés és az emberi jogok 

védelme; újabban a világ „digitális megosztásának”, azaz a korszerű információs 

rendszerektől elzárt, rurális közösségek hátrányainak felszámolása.  

UNICE, Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe (ANG) Európai 

Munkáltatók Szervezeteinek Szövetsége. 1958-ban létrehozott nemzetközi civilszervezet. 

A Munkaadók Európai Föderációjával (Federation of European Employers) és az 

Iparosok Európai Kerekasztalával (European Roundtable of Industrialists) 

együttműködve, az UNICE az egységes piac létrehozását és az Unió fejlődését 

szorgalmazó egyik leghatékonyabb civilszervezet volt. Nagy munkaadókat ágazatközi 

szinten kéviselő, európai szociális partner.  

UNICEF, United Nations Children’s Fund (ANG) Az ENSZ Gyermekalapítványa. 

Alapítva 1946-ban, rövidítése 1953-ig használt nevéből (United Nations International 

Children’s Emergency Fund) származik. Központja New York. Célja, hogy a fejlődő 

országok gyermekeinek és szüleiknek nyújtson humanitárius és fejlődési segítséget. 

Programjai nagy hangsúlyt helyeznek a gyermekek jólétét szolgáló kisközösségi szintű 

szolgáltatásokra. Az UNICEF-et 1965-ben Nobel-békedíjjal tüntették ki.  

UNIDCP, United Nations International Drug Control Program (ANG) Az ENSZ 

nemzetközi kábítószer-ellenes programja.  

UNIDO, United Nations Industrial Development Organization (ANG) Az ENSZ Ipari 

Fejlesztési Szervezete.  
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uniós állampolgárság Az európai állampolgárságot 1993-ban teremtette meg a maastrichti 

szerződés. A konvent kettős állampolgárságot javasol úgy, hogy az EU alkotmánya 

értelmében az Európai Unió polgárai legyenek mind saját országuk, mind pedig az EU 

állampolgárai. Az EU állampolgárság ugyanúgy erősebb a nemzeti állampolgárságnál, 

mint ahogyan pl. a német állampolgárság erősebb a bajor állampolgárságnál. Az EU-ban 

a bajorok hármas állampolgárságúak: Bajorország, Németország és az EU állampolgárai. 

Az alkotmánytervezet 7. cikke határozza meg az uniós állampolgárság fogalmát.  

UNO, United Nations Organization (ANG) Egyesült Nemzetek Szervezete, ENSZ. 1945-

ben létrejött világszervezet. Alapokmányában rögzített célja a nemzetközi béke és 

biztonság megőrzése, a nemzetek közötti kapcsolatok fejlesztése, a gazdasági, szociális, 

kulturális vagy emberbaráti jellegű nemzetközi feladatok ellátása. Tagja valamennyi 

önálló állam, néhány kivétellel: nem tagja a vitatott hovatartozású Tajvan, a vallási 

központként önálló Vatikán állam, a szintén vitatott státuszú Dnyeszter-menti 

Köztársaság. Svájc csak 2002-ben döntött úgy, hogy belép. Magyarország 1955. 

december 14-én csatlakozott a világszervezethez. Az ENSZ székhelyén kívül (New 

York) állandó képviseletet tart fenn Genfben és Bécsben. Fő szervei: Közgyűlés, 

Biztonsági Tanács, Gazdasági és Szociális Tanács, Gyámsági Tanács, Nemzetközi 

Bíróság és Titkárság. Főtitkárai: Trigve Lye (Norvégia) 1946–1952; Dag Hammarskjöld 

(Svédország) 1953–1961; U Thant (Mianmar) 1961–1971; Kurt Waldheim (Ausztria) 

1972–1981; Javier Pérez de Cuéllar (Peru) 1982–1991; Boutros Boutros-Ghali 

(Egyiptom) 1992–1996; Kofi Annan (Ghána) 1997. Szervezetei és ügynökségei: FAO: 

Mezőgazdasági és Élelmezési Szervezet, OHCHR: Emberi Jogi Bizottság, UNCTAD: 

Kereskedelmi és Fejlesztési Konferencia, UNIDO: Iparfejlesztési Szervezet, UNESCO: 

az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, UNHCR: Menekültügyi 

Főbizottság, UNICEF: Gyermekalap, UNEP: a környezeti tevékenységének 

koordinálásért felelős szervezet, WHO: Egészségügyi Világszervezet, IMF: Nemzetközi 

Valutaalap, IBRD: Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (World Bank, Világbank), 

WIPO: Szellemi Tulajdon Világszervezet, WTO: Kereskedelmi Világszervezet.  

UNWRA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the 

Near East (ANG) Az ENSZ segélyszervezete a palesztin menekültek megsegítésére a 

Közel-Keleten.  

Urban I–II. Közösségi kezdeményezés a válsággal küzdő régiók gazdasági és társadalmi 

regenerálása érdekében. Az 1994–99-es első szakaszt követően a 2000–2006 évi Urban 

II. a válság sújtotta területek gazdasági és szociális fejlődését szolgáló, innovatív 

fejlesztési modellek tervezését és bevezetését szolgálja. További célja a fenntartható 

városi fejlődésre vonatkozó információ és tapasztalatcsere ösztönzése.  

Lásd még: közösségi kezdeményezések 
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Ü 
ügynökségek Az EU a tagállamok és polgáraik támogatására ügynökségeket hoz létre. A 

közösségi ügynökségek önálló jogi személyiséggel rendelkező, a közösségi 

intézményektől (Tanács, Parlament, Bizottság stb.) elkülönülő európai közjogi szervek. 

Kategóriáik a közösségi pillérek szerkezetéhez illeszkedjenek: Az első pillér részét 

képező technikai, tudományos vagy irányító feladatok végrehajtására létrehozott 

ügynökségek; a második pillér, azaz a közös biztonságpolitika részét képező, speciális 

technikai, tudományos és irányítási feladatokat végrehajtó, közös kül- és 

biztonságpolitikai, a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi és a szervezett 

bűnözés elleni tevékenységet támogató ügynökségek; a harmadik pillérhez kapcsolódó, a 

büntetőügyekben folytatott együttműködést végrehajtó ügynökségek; az 58/2003/EK 

tanácsi rendelet (HL L 11., 2003.1.16.) értelmében létrehozott végrehajtó ügynökségek, 

amelyek egy vagy több közösségi program irányításához kapcsolódó feladatok 

végrehajtására, meghatározott időtartamra jöttek létre. Az EU ügynökségei 2005-ben: 1. 

Közösségi ügynökségek:  Európai Kábítószerügyi és Addiktológiai Megfigyelő Központ 

(EMCDDA), A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja (EUMC), 

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (Cdt), Az Európai Unió Tagállamai Külső 

Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Hivatal (FRONTEX), Belső 

Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Európai 

Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND), Európai 

Alapjogi Ügynökség (EFRA), (előkészítés alatt) Európai Betegségmegelőzési és 

Járványvédelmi Központ (ECDC), Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA), 

Európai GNSS Felügyelő Hatóság (EGSA), (előkészítés alatt) Európai 

Gyógyszerügynökség (EMEA), Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 

(ENISA), Európai Képzési Alapítvány (ETF), Európai Környezetvédelmi Ügynökség 

(EEA), Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (OSHA), 

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA), Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 

(Cedefop), Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA), Európai Újjáépítési 

Ügynökség (EAR), Európai Vasúti Ügynökség (ERA), Közösségi Halászati Ellenőrző 

Hivatal (CFCA), (előkészítés alatt) Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO), Vegyi 

Anyagokkal Foglalkozó Európai Ügynökség (ECHA). 2. A második pillér ügynökségei: 

Európai Védelmi Ügynökség (EDA), Az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete 

(ISS), Az Európai Unió Műholdközpontja (EUSC). 3. A harmadik pillér ügynökségei: 

Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust) Európai Rendőrakadémia 

(CEPOL), (előkészítés alatt) Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) Végrehajtó 

ügynökségek Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség, (előkészítés 
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alatt) Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatala, (előkészítés alatt) Intelligens 

Energiával foglalkozó Végrehajtó Ügynökség.  

Lásd még: harmadik pillér, második pillér, pillérek 
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V 
V, verts (FR) A Zöldek frakciója az EU-Parlamentben.  

Lásd még: pártcsoportok 

VALOREN, Valorisation du potentiel energetique local (FR) Helyi Energia-potenciál 

Hasznosítási Program. Közösségi program egyes hátrányos helyzetű térségek számára a 

helyi, újratermelődő energialehetőségek kihasználására.  

Varsói Szerződés, VSZ 1. Megszűnt, korábban a Szovjetunió által dominált védelmi 

szerződés. Megalakult 1955. május 14-én, megszűnt 1991. július 1-jén. Alapító tagjai az 

európai ún. népi demokráciák, a Jugoszláv köztársaságok kivételével: a Szovjetunió, 

Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Kelet-Németország, Lengyelország, Magyarország, 

Románia. Albánia később kilépett, Románia 1964 után korlátozta részvételét. A Varsói 

Szerződés legtöbb korábbi tagja ma már a NATO teljes jogú tagja. 2.  Az 1929. évi 

szerződés, amely korlátozza a légitársaságok felelősségét légi balesetek esetén.  

vámmentes áruk 1. Azon áruk, amelyek származási országa az importáló országgal 

vámunióban van. 2. Azon áruk, amelyek bevitelét az adott ország vámmentesnek 

nyilvánítja. Az Európai Unió területén a belső árumozgás vámmentes. 

vámok Az EU belső tarifák nélküli vámunió, de a külső államok felé közös külső 

tarifákkal számol, amely az EU költségvetésének egyik forrása. A vámpolitika és a 

vámok meghatározása a Tanács jogköre. A külső vámhatárok lebontása az EU 

politikájának meghatározó eleme, 2006-ban 27 különféle szabadkereskedelmi 

megállapodás teszi lehetővé a vámmentes vagy csökkentett vámokkal terhelt forgalmat 

fejlődő, és más országokkal. 

vámszámla Egyes országok vámhatóságai által szerkesztett speciális számlaformula, 

amely a vámkezeléshez szükséges. A dömping elleni védekezés egyik eszköze.  

vámtétel A vámtarifa szerint fizetendő vám mértéke az importáru értéke után. A vámtétel 

általában az áru értéke arányában meghatározott (értékvám), a korszerű 

vámrendszerekben ritkábban, az áru súlya szerint meghatározott (súlyvám).  

vasutak A vasút a XIX. századi gyors fejlődés eredményeként a szárazföldi szállítás 

meghatározó eszközévé vált, és ezt a pozícióját a II. világháborút követő időszakig – a 

nagy teljesítményű közutak fejlődésének megindulásáig – megőrizte, illetve a hosszú 

távú szállítások tekintetében mindmáig őrzi. A 2001-ben kiadott Fehér Könyvben az EU 

Bizottsága felvázolta az európai szállítási stratégia alternatíváit, ezen belül a vasút és a 

belső víziutak revitalizációjának, és a különböző szállítási metódusok koordinációjának 

igényét. 1996 júliusában a Tanács határozatot fogadott el a nagysebességű vasutak 

európai hálózatának létrehozásáról. (96/48/EC direktíva).  

Lásd még: CIS 
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védelmi ipar A konvent védelmi munkacsoportja közös védelmi piacra és közös fegyver- 

és katonaitermék-beszerzési ügynökség létrehozására tett javaslatot.  

Lásd még: honvédelem 

végrehajtási törvények Az EU-Bizottság szerződésen vagy törvényeken alapuló, a 

végrehajtási döntéshozatalt átruházó határozatai.  

végrehajtó hatalom A törvényi végrehajtásra és igazgatásra vonatkozó hatalom. Az EU-

ban mind az Európai Bizottságnak, mind pedig az Európai Tanácsnak van végrehajtó 

hatalma.  

vegyes jogkörök Megosztott jogkörök, ahol a tagállamok végezhetik a törvényalkotást 

egészen addig, amíg ezt az EU át nem veszi.  

versenypolitika Az EU erőteljes trösztellenes politikát folytat, amelyet az Európai 

Bizottság hajt végre, a luxembourgi bíróság ellenőrzése alatt. A vállalatok közötti 

ármegállapodásokat tiltják, kivéve, ha ezeket a Bizottság jóváhagyja. Bizonyos méret 

fölött a vállalategyesülésekre jóváhagyást kell kérni. A jóváhagyás a vállalategyesítést 

feltételekhez kötheti.  

vertikális közvetlen hatály Lásd közvetlen hatály.  

vétó Bármely tagállam megakadályozhat egy határozatot olyan esetekben, amikor a 

szerződés egyhangú szavazást követel meg. 1966 és 1985 között az Európai Unió 

tagállamai az úgynevezett luxembourgi kompromisszum alapján politikai vétót is 

alkalmazhattak.  

videojátékok A Tanács határozatot fogadott el, amelyben a fiatal fogyasztók védelmére a 

videojátékok és számítógépes játékok megjelölését írta elő.  

visszatérítés Az Európai Unió közös mezőgazdasági politikájának egyik exporttámogatási 

formája.  

Lásd még: KAP 

vívmányok (ANG) A nemzeti jogalkotásból közösségi szintre átemelt jogterületek. A 

jogelv kiegészítője a szubszidiaritás, azaz a jogkör nemzeti jogalkotókkal és hatóságokkal 

történő megosztásának elve.  

Lásd még: acquis, acquis communautaire, szubszidiaritás 

vizsgálóbizottság Az Európai Parlament felállíthat különbizottságot az EU-ban elkövetett 

visszaélések vizsgálatára. Ehhez az Európai Parlament tagjai 25 százalékának 

indítványára, és a teljes ülésen egyszerű többséggel hozott határozatra van szükség.  
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W 
Wasenaar Agreement (ANG) Wasenaar szerződés, a hagyományos fegyverzetek és kettős 

használatú technológiák exportjának ellenőrzéséről. Célja a fejlett haditechnika 

terjedésének korlátozása, bizonyos tekintetben a COCOM utódjának tekintik.  

Werner-terv Pierre Werner, luxemburgi miniszterelnök vezetésével 1970-ben kidolgozott, 

a Gazdasági és Monetáris Unió (EMU) elődjének is tekinthető program, amely az 

Európai Közösségeken belüli monetáris unió bevezetését szorgalmazta.  

Lásd még: Gazdasági és Monetáris Unió 

WEU, Western European Union (ANG) Nyugat-európai Unió  

WFP, World Food Programme (ANG) Az ENSZ világélelmezési programja, amely 80 

országban mintegy 100 millió embernek nyújt élelmiszer-segélyt.  

White Paper (ANG) Lásd fehér könyv  

WHO, World Health Organization (ANG) Az ENSZ egészségügyi világszervezete.  

WIPO, World Intellectual Property Organization (ANG) Szellemi Tulajdonjogok 

Szervezete. 183 tagország részvételével működő világszervezet, amelynek feladata a 

szellemi alkotások jogvédelme. A szellemi tulajdon védelmét szolgáló nemzeti 

jogszabályok nemzetközi koordinációjának és érvényesítésének keretrendszere, amely 

konkrét jogviták esetében közvetítő és választott bírósági funkciókat is ellát.  

WTO, World Trade Organization (ANG) Kereskedelmi Világszervezet, a GATT 

utódszervezete. Feladata a nemzetközi kereskedelem alapvető szabályainak 

meghatározása és fejlesztése, az áruk szabad áramlása akadályainak felszámolása. 

Székhelye New York. Honlapja: www.wto.org.  

Lásd még: GATT 

X 
xenofobia Lásd rasszizmus  

yaounde-i egyezmény 1963. évi kereskedelmi megállapodás az Európai Gazdaság 

Közösség és a korábbi francia és belga gyarmatok között. Az 1975-ös loméi konvenció és 

a 2000. évi cotonou-i megállapodás előzménye.  

Lásd még: loméi konvenció 
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Y 
YES, Youth Exchange Scheme for Europe (ANG) Európai ifjúsági csereprogram, a 

YOUTH-program elődje.  

Lásd Youth 

YOUTH (ANG) Ifjak Európáért. Az Európai Parlament és a Tanács 2000 évi határozatain 

alapuló akcióprogram a fiatalság mobilitása és informális képzése elősegítése érdekében. 

Egyesíti a korábbi Youth for Europe (diákcsere), és European Voluntary Service (a 

fiatalok külföldi önkéntes munkavállalását elősegítő) programokat.  
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Z 
zöld könyv Az Európai Bizottság által kiadott vitaindító dokumentum, amelynek célja 

rámutatni egy adott ágazat legfontosabb megoldandó problémáira, és kezdeményezni az 

adott ágazati politikában érintetteknél (közösségi intézmények, nemzeti kormányzati 

hivatalok, NGO-k, lobbyk, magánszféra), hogy fejtsék ki álláspontjukat, milyen 

közösségi intézkedésekre lenne szükség adott területen. A zöld könyv kapcsán elinduló 

vita visszajelzései figyelembevételével indítványozza később a Bizottság az adott 

területen szükségesnek ítélt közösségi jogalkotási és egyéb lépéseket.  

 


