
A kapcsolódó esetleírás tartalmazza az távoktatás-szemináriumhoz tartozó feladatot. 

Az esetleírásban szereplő adatok és érvek feldolgozása alapján fogalmazzon meg javaslatot az euró 

hazai bevezetésére vagy a bevezetés elhalasztására! Írásában soroljon fel minimum 2-3 érvet, 

amelyek álláspontja szerint kellően alátámasztják az adott irányt. 

A kérdésre adott válasznak legalább 1000, maxiumum 3000 karaktert szükséges tartalmaznia. Kérem, 

ügyeljen arra, hogy a megadott határidőig- 2020. április 30.napjáig – a  kar által megadott módon 

küldje be válaszát. 

 

Az Euro bevezetése Magyarországon- Esettanulmány  

Szak, tantárgy: Sajátos funkciójú intézmények.  

Az eset által érintett témakörök, dilemmák : 

 Az európai pénzügyi rendszer szerkezete. 

 Mi biztosíthatja jobban a pénzügyi stabilitást?  

Szuverenitás kérdés-e az euró bevezetése?  

Esetleírás: Az euró az EU közös gazdasági és monetáris politikájának (Európai Gazdasági és Monetáris 

Unió) fő eszköze. Bevezetésének gazdaságpolitikai célja az egységes piac működésének javítása, a 

négy szabadság érvényesítése, azaz az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad 

mozgásának könnyebbé tétele. A bevezető tagállamok az eurót az általános gazdasági fejlődésük 

egyik sarokkövének tekintik. Az eurót a 28 tagállam közül jelenleg 19 használja.  

Az eset részletes leírása: A közös pénz nevéről az 1995-ös madridi csúcstalálkozón született döntés. 

Végül 1999. január 1-jén vezették be először, mint elszámolási pénzt, majd 2002. január 1-jén 

kerültek forgalomba az euróérmék és az euróbankjegyek. A 2004-ben csatlakozott többi tagállamhoz 

hasonlóan Magyarország is kötelezettséget vállalt arra, hogy előbb-utóbb bevezeti a közös európai 

pénznemet. Ehhez az Alaptörvény módosítására is szükség lesz, hiszen az Alaptörvény K) cikke szerint 

Magyarország hivatalos pénzneme a forint. Érdekességként megjegyezhető, hogy bár a végső cél az, 

hogy minden tagállamban bevezetésre kerüljön az egységes pénz, néhány tagállam ez alól a 

kötelezettség alól felmentést kapott, így az Egyesült Királyság és Dánia. E trenddel szemben 

említhető azonban az, hogy vannak olyan nem EU tag országok is, ahol bevezették az eurót. Ilyen 

ország például Andorra, a Vatikán és San Marino, illetve tényleges fizetőeszközként használják 

például Koszovóban és Montenegróban is. A monetáris unió, amit az euró létrehozott több 

aspektusból jelentős. Egyrészt fontos szimbolikus kérdés, hiszen az ún. „nemzeti valuták” háttérbe 

szorulnak, a nemzeti sajátosságok az egyes érmék hátoldalán jelennek meg csupán. Amíg ugyanis a 

bankjegyek minden nyomdából azonos kivitelezésben kerülnek ki, addig az érmék hátoldalán az 

előállító 2 ország által önállóan választott nemzeti motívumok jelennek meg. Mivel az érmék 

„fejoldala” országonként eltérő, 2007 elején 144 különböző érme volt forgalomban, nem számítva az 

emlékérméket, amelyek különleges nyomattal készített kéteurósok. Ennek elsősorban szimbolikus 

jelentősége van, amely utal arra, hogy „egységet kell létrehozni a sokféleség fenntartása mellett”. 

Ezen kívül, az euró fontos szuverenitási kérdés is, hiszen az euró bevezetéséhez saját uniós 



intézményrendszer is kapcsolódik. Ide tartozik a Központi Bankok Európai Rendszere, amely az 

Európai Központi Bankot és az EU tagállamainak központi bankjait foglalja magában függetlenül attól, 

hogy az adott tagállamban bevezették-e az eurót vagy sem. Az Európai Központi Bank (EKB) feladata 

az euroövezet – az Egyesült Államok után a világ második legnagyobb gazdasága – monetáris 

politikájának alakítása. Az euroövezet 1999 januárjában jött létre, amikor az EKB átvette a monetáris 

politikai irányítást tizenegy uniós tagállam nemzeti központi bankjától. Az euroövezetnek, valamint az 

EKB-nak, mint új nemzetek fölötti intézménynek a létrehozása mérföldkőnek számított az európai 

integráció hosszú és összetett folyamatában. Az EKB tehát az eurorendszer és a KBER központi 

intézménye. Az EKB és a nemzeti központi bankok együtt teljesítik a rájuk bízott feladatokat. Az 

Európai Központi Bank feladata az euró árstabilitásának megőrzése, és az, hogy ellássa a 

hitelintézetek prudenciális felügyeletét. Ezzel az Európai Unión belül és a mechanizmusban részt vevő 

minden egyes tagállamban hozzájárul a bankrendszer biztonságos, szilárd működéséhez és a 

pénzügyi rendszer stabilitásához. És végül, de nem utolsó sorban az euró bevezetése gazdasági 

kérdés is, hiszen nagyfokú stabilitást biztosít az azt bevezető országok számára. Ennek záloga az, hogy 

csak bizonyos feltételek teljesülése mellett lehet bevezetni az eurót. Ezek az ún. 

konvergenciakritériumok. Ezek jelentenek garanciát arra, hogy egy tagállam készen áll az euró 

bevezetésére, és csatlakozása sem magára a tagállamra, sem a teljes euróövezetre nézve nem fog 

gazdasági kockázatokat előidézni. E kritériumokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 140. 

cikkének (1) bekezdése állapítja meg. A gazdasági előnyök miatt az Unióhoz csatlakozó államok 

többsége minél korábbi céldátumot igyekezett megcélozni az eurózónához való csatlakozást illetően. 

Így volt ez Magyarország esetében is, amely eredetileg már 2007-ben be szerette volna vezetni az 

eurót, bár kérdés, hogy ezek a korai céldátumok mennyire mozogtak a realitás talaján. Ehhez képest 

2018-ban már a csatlakozást kevésbé sürgető hangok vannak többségben, aminek több oka lehet, így 

például a 2008-as bankválság tapasztalatai, amelynek következtében a gyengébb gazdaságú és 

jobban eladósodott tagországok hitelválságba kerültek. Így például Görögország nyolc éven át tartó, 

megszorításokat követelő pénzügyi segélyprogram hatálya alá került, ami 2018. júniusában – sikerrel 

– végződött. Ez alatt az időszak alatt Görögország 275 milliárd euró pénzügyi támogatást kapott, de 

cserébe a nemzetközi hitelezőktől elvárt szigorú költségvetési takarékosságot és megszorító 

intézkedések sorozatát kellett megvalósítania.  

Összefoglalás: Az összes uniós tagállamnak kötelező az euró bevezetése, amennyiben teljesítik annak 

feltételeit, kivéve az Egyesült Királyságnak és Dániának, akik kimaradási jogot harcoltak ki maguknak. 

Emellett például Svédország szándékosan nem teljesíti a csatlakozás egyik formális feltételét annak 

érdekében, hogy ne legyen kötelezhető a csatlakozásra, mivel a lakosság népszavazáson az euró 

bevezetése ellen foglalt állást. Magyarország esetében egyelőre nincs kitűzött céldátum az euró 

bevezetésére, sőt a korábbi Alkotmánnyal ellentétben az Alaptörvénybe is bekerült a Forint, így az 

euróhoz való későbbi csatlakozás érdekében azt is módosítani kell majd. Mindebből látható, hogy az 

eurózónához való csatlakozás nem pusztán gazdasági, hanem politikai és jogi kérdés is, ami több 

elem mérlegelését, így például a monetáris szuverenitás elvesztését és a gazdasági előnyök 

egymással szembeni mérlegelését teszi szükségessé.  


