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Miről szól ez a könyv 

Európában az országoknak van egy nagyon 
különleges közössége. Ezt hívják Európai 
Uniónak, vagy röviden EU-nak

Az EU 27 országból és az ott élő emberekből 
áll. Az Európai Unióban körülbelül 450 millió 
ember él.1  

Az országoknak független kormányaik vannak.   

Minden országnak megvannak a maga 
szabályai és törvényei. 

Az egyes országok kormányai által alkotott 
törvények csak az adott országra vonatkoznak. 

Például a Magyarországon hozott törvények 
csak a Magyarországon élő emberekre 
vonatkoznak. A Franciaországban kiadott 
törvények csak ott érvényesek, és nem érintik a 
Spanyolországban élőket, és fordítva.

Az Európai Unió országai azonban úgy 
döntöttek, hogy számos döntést hoznak 
közösen, és egységesítik jogszabályaikat: 
mindenhol egy és ugyanazon szabályoknak kell 
érvényesülniük.

Ez számos előnnyel jár minden polgár számára, 
például amikor egy másik országban nyaralnak, 
vagy amikor határokon átnyúlóan vásárolnak 
és adnak el dolgokat, vagy amikor egy másik 
országban akarnak munkát vállalni.

1 Számok 2022-ben.
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Az Európai Uniót azért hozták létre, hogy 
javítsa a tagországok polgárainak életét. Nem 
mindenki ért egyet mindig mindennel, amit 
az Európai Unió tesz. Mégis, amikor az Európai 
Uniót és annak tevékenységét kritizáljuk, a 
legjobb, ha ismerjük a tényeket. 

Ez a könyv azért íródott, hogy könnyen érthető 
információforrást nyújtson arról, hogy mi is az 
Európai Unió, hogyan működik és mit csinál. 

Ez a könyv a következőkről ad tájékoztatást 

 ● Az EU története

 ● Az EU tevékenysége

 ● Fontos intézmények az EU-ban

 ● Az EU előnyei és hátrányai 

A könyvet elölről hátrafelé olvashatja. De ott 
is elkezdhetsz olvasni, ahol éppen valami 
különösen érdekel.  

Jó szórakozást az olvasáshoz!  
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Európa – a kontinens 

Európa egy kontinens.

Bolygónkon (a Földön) több kontinens van:

Afrika, Amerika, Ázsia, Ausztrália, Antarktisz és 
Európa.

Európában körülbelül 50 ország van. 

Például Olaszország, Magyarország és 
Franciaország. 
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Miért hívják Európának?

Az Európa név egy régi görög legendából 
származik.

A legenda egy régi történet.

Ebben a történetben van egy Európa nevű 
főníciai hercegnő. Zeusz isten beleszeret a 
lányba, bikává változtatja magát, és elviszi egy 
északi országba.  

Híres helyek Európában

Európa egyik leghíresebb látványossága a 
párizsi (Franciaország) Eiffel-torony. 

Egy másik híres látványosság a római 
(Olaszország) Colloseum.

Az athéni Akropolisz (Görögország) egy nagyon 
régi templom.

Tengerek Európa körül

Franciaország, Olaszország és Görögország 
a Földközi-tenger partján fekvő országok. 
Németország, Dánia és mások az Északi-tenger 
partján fekvő országok. Az emberek szeretnek 
ezeken a helyeken nyaralni. 

Az Európát körülvevő egyéb tengerek a Jeges-
tenger, az Atlanti-óceán, a Kelta-tenger, a 
Vizcayai-öböl, a Balti-tenger, a Fehér-tenger és 
a Fekete-tenger. 

Európa – a kontinens 

 

Európa – a kontinens 

 

Gondolkodj! 

Ismered a 
tengereket? 

Milyen ten-
gerek ha-
tárolják az 
országot, 
ahol élsz? 
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Európába költöző emberek 

Az utóbbi időben sok menekült kel át a 
Földközi-tengeren. 

Sok menekült Afrikából, Ázsiából és a Közel-
Keletről érkezik. 

Európában akarnak élni, és néha szükségük is 
van rá. 

Az emberek számos okból szeretnének 
Európában élni. Például: 

 ●  Háború vagy népirtás folyik jelenlegi 
országukban; 

 ● Klímakatasztrófa fenyeget;

 ●  Munkahelyek és -lehetőségek hiánya; 

 ●  Az egészségügyi ellátás hiánya; 

 ● Az emberi jogok megsértése zajlik; 

 ●  Élelem vagy erőforrások hiánya fenyeget; 
és olyan készségekkel rendelkezik 
valaki, amelyekből az európai országok 
profitálhatnak. 

Vagy fordítva:

 ●  Az emberek olyan készségekkel 
rendelkeznek, amelyekre Európában 
szükség van; például orvosok vagy 
programozók, és az orvosokra és a 
programozókra szükség van Európában.

Az Európai Unió

Magyarország az Európai Unió egyik országa.  

Más európai országok: Franciaország, 
Olaszország, Svédország, Spanyolország, 
Németország és így tovább. 

Ezek az országok és sok más európai ország 
összefogott, és megállapodtak abban, hogy 
szorosan együttműködnek. 

Ezeknek az országoknak az összefogása és 
egysége Uniónak nevezhető.

Ezt az európai országok szövetségét Európai 
Uniónak nevezik. Röviden: az EU. 

Az Európai Unióhoz tartozó országokat az EU 
tagjainak is nevezik. 

Az uniós tagságnak vannak előnyei. 

Van egy mondás: „Két fej jobb, mint egy”. Ez az 
EU-ra is igaz. Az uniós országok együtt tudnak 
dolgozni, megoldásokat találni a problémákra, 
és a céljaik közös elérésén fáradoznak. 

Az EU országai együttműködnek, hogy a 
dolgok jobbá váljanak.

Az EU országai úgy vélik, hogy ez segíti őket 
abban, hogy sikeresebbek legyenek. 

Az EU országai közös célokban állapodtak 
meg, amelyek közül a legfontosabbak a béke, a 
szabadság és a jólét.

Európa – a kontinens 

 

Az Európai Unió

 

Gondolkodj! 

Tudsz-e 
más okot is 
mondani, 
amiért egy 
menekült-
nek Euró-
pában kell, 
vagy akar 
élni?
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Béke

Mi a béke?  

Béke az, amikor az országok nem harcolnak 
egymással. Nem alkalmaznak erőszakot. Lehet, 
hogy eltérő véleményük vagy érdekeik vannak, 
de beszélnek egymással, és így oldják meg a 
problémáikat. 

Ennek ellentéte a háború. A háború az, 
amikor az országok fegyverrel harcolnak. A 
háború során épületek, városok és települések 
pusztulnak el, és sok ember meghal.

A második világháború (1939-1945)

Körülbelül 70 évvel ezelőtt egy nagy háború 
volt Európában, a második világháború.  

Akkor kezdődött, amikor Németország Adolf 
Hitler vezetésével megszállta szomszédait, 
hogy földet és hatalmat szerezzen.

A második világháború 1939-ben kezdődött és 
1945-ben ért véget. 

A háború következtében több mint 60 
millió ember halt meg. Európában sok város 
elpusztult. 

Amikor a háború véget ért, az országok 
kommunikálni kezdtek egymással, és békét 
akartak teremteni. 

A Római Szerződés (1957)

A háború miatt sok ország és az ott élő 
emberek elvesztették mindenüket: otthonukat, 
élelmüket, munkájukat, pénzüket és még sok 
minden mást. 

Ennek eredményeképpen számos európai 
polgár és politikus egyetértett abban, hogy „ez 
nem fordulhat elő még egyszer”. Az emberek 
Európa-szerte úgy érezték, hogy a háborút el 
kell kerülni. 

Ez volt az egyik fontos oka annak, hogy 
az európai országok az egyesülés mellett 
döntöttek. 

Az Európai Unió

Béke

Az Európai Unió

Béke

Gondolkodj!

Was se-
hen Sie auf 
dem Bild 
oben?

Welche 
Zeit in 
Europa 
zeigt das 
Bild?
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Az első országok, amelyek megállapodást 
kötöttek, Belgium, Nyugat-Németország, 
Franciaország, Olaszország, Luxemburg és 
Hollandia voltak - ezeket az országokat mind 
súlyosan érintette a II. világháború. 

Megállapodásukat Római Szerződésnek 
nevezték el. Ez hozta létre 1957-ben az Európai 
Gazdasági Közösséget. Célja az volt, hogy 
szorosabb együttműködést hozzon létre a 
gazdaságban, például a vámok csökkentésével 
és az áruk, a munkaerő, a szolgáltatások és a 
pénz cseréjének megkönnyítésével.

Béke és jólét Európában

Azóta béke van Európában. Ez a béke immár 
több mint 70 éve tart. Soha nem volt még ilyen 
hosszú ideig béke Európában.  

De ne felejtsd el: az Európai Uniótól nem 
messze ma is emberek halnak meg 
háborúkban, például Afganisztánban, 
Szíriában, Ukrajnában és Jemenben. 

Az EU országai ma nagyon szorosan 
együttműködnek egymással. 

Sok olyan árut és szolgáltatást, amelyet 
Magyarországon gyártanak, más uniós 
országokban is értékesítenek, például 
Olaszországban és Lengyelországban. A 
más országokban gyártott dolgokat pedig 
Magyarországon, és így tovább. 

A németek ma szívesen vásárolnak francia 
bort, holland sajtot, olasz paradicsomot, svéd 
halkonzervet és magyar paprikát.

Ez a szoros együttműködés javítja ezen 
országok polgárainak életét és jólétét.

A magyar embereknek más uniós országokban 
van munkájuk. Más országokból származó 
emberek pedig Magyarországon dolgoznak.

Így az országok szorosan kapcsolódnak 
egymáshoz a gazdaságban és az élet más 
területein is. 

Az Európai Unió

Béke

Az Európai Unió

Béke



18 19

Jólét a gazdasági 
együttműködésen keresztül 

Gazdaság: mindazon dolgok összessége, 
amelyeket az emberek együttesen tesznek 
azért, hogy pénzt keressenek, hogy 
árukat - beleértve az élelmiszereket is – és 
szolgáltatásokat állítsanak elő és adjanak el. 

A következők például hozzájárulnak a gazdaság 
megerősítéséhez:  

 ● Élelmiszertermelő gazdaságok 

 ● Gyárak, ahol a dolgok készülnek 

 ●  Üzletek, ahol dolgokat árulnak és lehet 
vásárolni 

 ●  Azok, akik termelnek és vásárolnak 

 ●  E-kereskedelem (= szolgáltatások és áruk 
online kereskedelme) 

Amikor az emberek utaznak, és amikor más 
országokból árukat hoznak be, megismerhetik 
ezeket az országokat, törvényeiket és 
kultúrájukat, a különbségeket és a 
hasonlóságokat. Ezt nevezzük sokszínűségnek. 
Ez az egyik oka annak, hogy az európai 
országok békében élnek. 

Az Európai Unió

Béke

Az Európai Unió

Jólét a gazdasági együttműködésen keresztül 
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Az emberek és az országok általában stabil és 
növekvő gazdaságot szeretnének. 

A stabil gazdaság azt jelenti, hogy mindenki 
következetesen, problémák és változások 
nélkül dolgozhat és végezheti a munkáját.

Másrészt bizonyos fokú változásra van 
szükség. Ezt nevezzük fejlődésnek. Fejlődés 
nélkül a társadalom például még mindig 
gőzmozdonyokat használna az elektromos 
nagysebességű vonatok helyett.

A gazdaság növekedése azt jelenti, hogy az 
egy év alatt nyújtott áruk és szolgáltatások 
összessége nagyobb, mint az előző évben. A 
legtöbb ember ezt hasznosnak tartja a közjó 
szempontjából, bár mások szerint hosszú 
távon veszélyes, mert Föld nevű bolygónknak 
korlátozottak az erőforrásai.

A stabil, de növekvő gazdaság lehetővé teszi 
az országok fejlődését és a polgárok számára a 
jobb életminőséget.

Hogyan mérhető a gazdasági 
növekedés?

Az egyik módja annak, hogy megállapítsuk, 
hogy egy ország gazdasága erős, egészséges 
és növekvő, az ország bruttó hazai termékének 
(GDP) vizsgálata. Ez az egy év alatt előállított 
áruk és nyújtott szolgáltatások összege 
pénzben kifejezve. 

Egy másik módja annak, hogy megállapítsuk, 
hogy egy ország gazdasága erős és 
egészséges-e, az adott országban élő emberek 
életminőségének vizsgálata. 

Ez magában foglalja az egészségügyi ellátást, 
az oktatást, a foglalkoztatási arányt (hány 
embernek van munkája). 

Hogyan tartják fenn a gazdaságot

Hogyan tartja fenn és növeli egy ország a 
gazdaságát? 

Ez országonként eltérő. Sok dolog játszik 
szerepet, például az, hogy egy ország 
rendelkezik-e természeti erőforrásokkal 
(víz, olaj, szén, ásványi anyagok, erdők, jó 
termőföldek), jó időjárással (napsütés, szél 
és elegendő eső), képzettséggel (jól képzett 
és rátermett lakosság), technológiával, 
népességszámmal, kereslet-kínálattal.

Egy ország gazdasága többek között 
a kereskedelem révén növekedhet. A 
kereskedelem a dolgok vásárlása és eladása. 
Ezt megtehetjük egy országon belül, vagy egyik 
országból a másikba. Az áruk és szolgáltatások 
más országokba történő eladása azt jelenti, 
hogy több polgár vásárolhatja meg ezeket az 
árukat és szolgáltatásokat. 

Ez növelheti mind a vevő, mind az eladó 
országának nyereségét és gazdasági sikerét.

Gondolkodj! 

Mekkora a 
GDP abban 
az ország-
ban, ahol 
élsz? Ki 
tudod derí-
teni?

Magas, vagy 
alacsony a 
GDP az or-
szágodban 
az EU más 
országaihoz 
és a világ 
más orszá-
gaihoz ké-
pest?

Gondolkodj! 

Miért nehéz 
mérni a bol-
dogságot?

Miért kön�-
nyebb mér-
ni a GDP-t?

Az Európai Unió

Jólét a gazdasági együttműködésen keresztül 

Az Európai Unió

Jólét a gazdasági együttműködésen keresztül 
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Áruk vagy szolgáltatások értékesítése 
különböző uniós országokban  

Amikor a gyárak árukat állítanak elő, 
ezeknek az áruknak meg kell felelniük 
az EU által meghatározott szabályoknak, 
iránymutatásoknak és szabványoknak.

Ha például egy magyar gyár elektronikai 
cikkeket, játékokat, orvosi termékeket vagy 
akár élelmiszereket gyárt és értékesít, akkor 
ezeknek a termékeknek meg kell felelniük a 
szabványoknak. Csak így lehet eladni ezeket 
a termékeket a saját országukban és más 
országokban.  

Az EU-tól származó szabályokat, 
iránymutatásokat és szabványokat 
Rendeleteknek és Irányelveknek nevezzük.. 

Az összes uniós ország gyárainak jogilag 
kötelezően be kell tartaniuk ezeket a 
rendeleteket és irányelveket.

A gyárak tulajdonosai számára ezek a 
rendeletek és irányelvek megnehezíthetik a 
gyártást és az értékesítést. A rendeletek és 
irányelvek a fogyasztók és a polgárok védelmét 
és javát szolgálják.

De a tulajdonosok számára is vannak előnyök. 
Például az, hogy közös szabályok vonatkoznak 
arra, hogyan készülnek a dolgok, segíthet a 
gyáraknak és a boltoknak eladni a termékeiket, 
mivel a vásárlók különösebb ellenőrzés nélkül is 
megbízhatnak a termékek minőségében. 

Emellett könnyebb eladni a termékeket, 
ha azonos módon készültek. Az EU 
tevékenységének nagy részét az teszi ki, hogy 
olyan közös szabályokat hoz létre, amelyek 
minden országban érvényesek. 

Erre példa az elektromos készülékek gyártása. 
Az olyan üzletekben, mint az IKEA, árusított 
készülékeknek alkalmasnak kell lenniük arra, 
hogy Európában mindenhol eladhatók és 
használhatók legyenek.

A fogyasztó a termék csomagolásán 
található CE jelből ismerheti fel, hogy a 
termék értékelése megtörtént, és megfelel 
a magas szintű biztonsági, egészségügyi és 
környezetvédelmi előírásoknak. 

A CE jel legfőbb előnye, hogy a fogyasztók 
bíznak abban, hogy az áru vagy termék 
biztonságosan használható. 

Azok a vállalkozások, amelyek termékei 
tartalmazzák a CE jelzést, korlátozás nélkül 
értékesíthetik ezeket a termékeket az EU-ban.

A fogyasztó biztos lehet abban is, hogy a 
termék az egész EU-ban (és néhány más, a 
CE jelet használó országban) azonos szintű 
egészségügyi, biztonsági és környezeti 
védelemmel rendelkezik. 

Az Európai Unió

Jólét a gazdasági együttműködésen keresztül 

Az Európai Unió

Jólét a gazdasági együttműködésen keresztül 

Gondolkodj! 

Fel tudsz-e 
sorolni 5-10 
olyan dol-
got a szo-
bádban, 
amelyet 
nem abban 
az ország-
ban gyár-
tanak, vagy 
állítanak 
elő, ahol 
élsz?



24 25

Együttműködő uniós országok

A nagy mennyiségben termelő és értékesítő 
uniós országok olcsóbbak lehetnek, így 
ugyanazokat a termékeket olcsóbban lehet 
értékesíteni a fogyasztóknak.

Az országok közötti együttműködés az 
álláskeresők számára is hasznos. 

Egyes európai országok lakói rendelkezhetnek 
olyan készségekkel, amelyekre más országok 
gyárai és üzletei igényt tartanak. 

Ez azt jelenti, hogy az emberek nagyobb 
eséllyel találnak olyan munkát, amely megfelel 
a képességeiknek és érdeklődési körüknek. 

Így Európában sok embernek jobb élete lesz. 

A jó életet jólétnek vagy boldogulásnak is 
nevezik. 

Ez azt jelenti, hogy az emberek rendelkeznek 
azzal, amire szükségük van a jó 
életszínvonalhoz. Azt is jelenti, hogy az életük 
jobbá válik. Van elég élelmük, van hol lakniuk 
(lakásuk), egészségügyi ellátásuk, és marad 
pénzük a hobbikra.

Az Európai Unió

Jólét a gazdasági együttműködésen keresztül 

Az Európai Unió

Jólét a gazdasági együttműködésen keresztül 

Miért hasznosak a termékekre 
vonatkozó közös szabályok? 

Nagyobb piacok

Közös szabályok nélkül egy német autógyár 
eladhatja az autóit a Németországban élő 83 millió 
embernek. 

A közös szabályok révén ugyanaz a vállalat adhatja el 
autóit az EU 450 millió polgárának szerte az EU-ban. 

Könnyebb használat

Európa legtöbb országában ugyanolyan típusú 
elektromos aljzatot használnak. 

Ez azt jelenti, hogy egy olaszországi személy 
Dániába utazhat, és ott gond nélkül használhatja 
hajszárítóját, vagy mobiltelefon-töltőjét. 

Ennek oka, hogy az elektromos készülékek gyártói 
Olaszországban és Dániában, valamint más uniós 
országokban is ugyanazokat a szabványokat 
alkalmazzák. Ha azonban az Olaszországból 
származó személy Nagy-Britanniába látogat, 
akkor külön készüléket kell használnia, mert Nagy-
Britanniában más szabványok vonatkoznak az 
elektromos aljzatokra. 

Egészség

Az EU egyes szabályai a polgárok egészségének 
védelmét szolgálják. A gyáraknak és az üzleteknek 
be kell tartaniuk ezeket a szabályokat, hogy a 
polgárok egészségesek maradjanak. Az EU-ban 
vannak szabályok a játékokra vonatkozóan. A 
játékokban nem lehetnek olyan káros anyagok, 
amelyek megbetegíthetik a gyermekeket. 

Függetlenül attól, hogy melyik országban 
vásárolnak, az EU-ban élők biztosak lehetnek abban, 
hogy semmi káros nincs ezekben a játékokban.
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Az Európai Unió

Jólét a gazdasági együttműködésen keresztül 

Az Európai Unió

Jólét a gazdasági együttműködésen keresztül 

Szegény és gazdag országok  
Európa különböző országaiban különböző mértékű a 
jólét. 

A Földközi-tenger szegényebb országai szerint: 
„Az olyan országok, mint Németország, jobban 
kihasználják az EU-t, mint mi.” Németország 
például sok terméket ad el más országoknak, és így 
Németország sok pénzt keres. 

Németországban és az EU más országaiban egyesek 
azt mondják: „Németországnak többet kellene 
tennie azért, hogy segítse az EU más országait.”

Mások azt mondják: „Németországnak nem 
kellene ennyi pénzt költenie más uniós országok 
megsegítésére.”

Az EU-ban sokféle vélemény létezik erről a témáról.   

Gondolkodj!

Nézd meg az építőmunkáso-
kat a következő oldalon lát-
ható képeken. 

Mit csinálnak?

Miért választották ezt a képet 
a könyv szerzői az Európai 
Unióról szóló fejezet illusztrá-
lására?
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Az Európai Unió szimbólumai

Az EU zászlaja  

Az EU-nak van egy zászlaja. 

A zászló az EU szimbóluma. 

A szimbólum segít az embereknek felismerni 
egy adott eszmét vagy szervezetet. 

Az EU zászlaja 12 csillagot tartalmaz, amelyek 
kör alakban helyezkednek el. 

A csillagok száma nem az EU országainak 
számát jelenti; az EU-ban jelenleg 27 ország 
van.1 A zászló 12 csillagát azért választották, 
mert a 12-es szám az egységet és a 
tökéletességet jelképezi. 

A kör azt jelenti: Európa egyesült és 
összekapcsolódott. Az EU minden országa 
egyformán fontos. Az EU országai és polgárai 
összetartoznak. Találkoznak egymással és 
segítik egymást. 

1 Érvényes 2022-ben. A jövőben további országok is csatlakozhat-
nak, vagy egyesek úgy dönthetnek, hogy kilépnek az EU-ból.

Az EU himnusza

Az EU-nak is van himnusza. 

A himnusz a dalok egy 
speciális típusa, amelyet egy 
meghatározott embercsoport 
vagy szervezet szimbólumaként 
használnak. Minden országnak 
van himnusza. Néhány más 
szervezetnek is van himnusza, 
például sportkluboknak.

Ha egy országnak van himnusza, 
azt nemzeti himnusznak nevezzük. A nemzeti 
himnuszt akkor játsszák el, amikor valami 
fontos dolog van, amit meg kell ünnepelni. 
Elhangzik például egy nemzetközi labdarúgó-
mérkőzés kezdetén is.

A nemzeti himnusz célja, hogy összehozza az 
embereket, különbözőségeik ellenére.

Az EU himnusza Ludwig van Beethoven egyik 
zeneműve.  Beethoven német zeneszerző volt, 
aki 1770 és 1827 között élt. A zenét a 9. szimfónia 
részeként alkotta meg, Friedrich Schiller „Óda 
az örömhöz” című versének megszólaltatására. 
Schiller német költő, aki 1759 és 1805 között 
élt. A vers az emberek barátságáról és egymás 
iránti szeretetéről szól. 

Az Európai Unió

Az Európai Unió szimbólumai

Az Európai Unió

Az Európai Unió szimbólumai

Gondolkodj! 

Amennyi-
ben támo-
gatsz egy 
sportklubot, 
tudod-e, 
mi a him-
nuszuk? El 
tudod éne-
kelni? 
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Az EU mottója

A mottó egy rövid mondat, amely egy fontos 
gondolat kifejtésére szolgál. 

Az USA mottója például In God we trust 
(„Istenben bízunk”). Párizs városának mottója 
Fluctuat nec mergitur, ami latinul annyit tesz: 
„Hullámok ringatják, de nem süllyed el”, ami azt 
jelenti, hogy Párizs városa a nehéz időkben is 
szilárdan áll. 

Az EU mottója:

Egyesülve a sokszínűségben 

Mi a sokszínűség?  

Az EU-ban élő emberek különböznek 
egymástól. Minden egyes ember más és más: 

 ● különböző körülmények között 
nevelkednek ;

 ● különböző nyelveket használnak;

 ● különböző kultúrákkal és hagyományokkal 
rendelkeznek;

 ● másképp néznek ki ;

 ● különböző dolgokat szeretnek;

 ● És így tovább...

Ezt hívják sokszínűségnek. Az Európai Unió 
egyik célja a sokszínűség megőrzése.

Mit jelent az „egyesült” kifejezés? 

Az EU-ban élő emberek összetartoznak, annak 
ellenére, hogy különbözőek. 

Különböző nyelveket beszélnek, különböző 
ünnepeket tartanak, különböző ételeket 
kedvelnek, különböző országokban élnek, 
különböző törvényeket követnek, és így 
tovább. De sok közös vonásuk is van. Ha 
együttműködnek és egyesítik különböző 
képességeiket, többet érhetnek el.

Ezért az EU mottója a következő:  
Egyesülve a sokszínűségben. 

Az Európai Unió

Az EU mottója

Az Európai Unió

Az EU mottója

Gondolkodj!  

Gondolj a 
hagyomá-
nyos éte-
lekre abban 
az európai 
országban, 
ahol jelen-
leg élsz, 
és mesélj 
ezekről az 
ételekről.

Ismersz 
más orszá-
gokra jel-
lemző étele-
ket? 

Gondolkodj!  

Nézze meg 
a bal oldali 
képet. 

Mit látsz a 
képen?

Mit szimbo-
lizál?
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Az EU tagjai 

Európa és az EU két különböző dolog. 

Európa egy kontinens - egy nagy földdarab, 
amelyet tengerek vesznek körül.

Az EU országok társulása (klubja), amelyek 
többsége Európán (a kontinensen) belül 
található. 

Európa (a kontinens) számos országa nem tagja 
az EU-nak. Az EU megalakulása óta azonban az 
EU-tagországok száma nőtt.

Az EU tagjává váló országok száma nincs 
korlátozva.

Néhány olyan ország, amely jelenleg nem tagja 
az EU-nak, taggá kíván válni, például Szerbia, 
Észak-Macedónia, Törökország és Ukrajna.1 

Ahhoz, hogy tagok lehessenek, az országoknak 
meg kell felelniük bizonyos követelményeknek, 
amelyek teljesítése gyakran sok erőfeszítést és 
időt igényel.

E követelmények többsége a pénzügyi 
stabilitásra, a demokráciára és a jogállamiságra 
vonatkozik. 

Az is lehetséges, hogy egy ország ki akar lépni 
az EU-ból. Az Egyesült Királyság például 2019-
ben úgy döntött, hogy kilép az EU-ból. 

1 A könyv 2022-ben íródott.

 But they also have a lot of things in common. 
When cooperating and bringing together their 
diverse skills, they can achieve more. 

Therefore, the motto of the EU is  
United in diversity. 

Az Európai Unió Az Európai Unió

Az Európai Uniónak jelenleg 27 tagállama van (2022-ben). Ezen a térképen kék színnel vannak 
jelölve.
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Ki lehet az EU tagállama?

Alapvetően minden európai ország tagja 
lehet az EU-nak. Ahhoz, hogy egy ország az 
EU tagja lehessen, teljesítenie kell bizonyos 
követelményeket. Ezeket a követelményeket 
az EU a tagországok közötti különböző 
megállapodásokban (úgynevezett 
szerződésekben) határozta meg. 

Nagyon fontos követelmény, hogy egy 
országnak demokratikusnak kell lennie. 

Az EU-tagság másik feltétele, hogy az országok 
a jogállamiságot kövessék. 

Emellett az országok csak akkor válhatnak 
az EU tagjává, ha elfogadják, hogy az emberi 
jogok az állampolgáraikra is vonatkoznak.

(Ezekről az ötletekről többet talál a következő 
oldalak piros dobozaiban.)

Az Európai Unió

Az EU tagjai 

Az Európai Unió

Az EU tagjai 

Az Egyesült Királyság 2019-ben kilép 
az EU-ból
Az Egyesült Királyság több részből áll: Anglia, Skócia, 
Wales és Észak-Írország. Az Egyesült Királyság másik 
neve Nagy-Britannia. 

2016 júniusában az Egyesült Királyság polgárai 
szavaztak a kérdésről: „Maradjon-e Nagy-Britannia az 
EU-ban, vagy lépjen ki az EU-ból?”.  

Az Egyesült Királyságban az emberek többsége az 
EU elhagyására szavazott. 

Az Egyesült Királyság 2019 márciusában lépett ki az 
EU-ból. 

Korábban az EU-nak 28 tagállama volt. Most 27 tagja 
van.

Amikor az Egyesült Királyság kilépett az EU-ból, 
az emberek rövid nevet akartak adni ennek az 
eseménynek. Brexitnek nevezték el. 

Brexit 
A Brexit szót két másik szóból ragasztották össze.  

Nagy-Britannia + Kilépés = Br + exit 

Britain egy rövid szó Nagy-Britanniára

Az exit azt jelenti, hogy „távozás” vagy „út kifelé”. 

A szavazás a demokrácia fontos része.



36 37

További feltételek az EU-tagsághoz

Láthattátok, hogy az uniós országoknak 
demokratikusnak kell lenniük, követniük kell a 
jogállamiságot és tiszteletben kell tartaniuk az 
emberi jogokat. 

Az EU-taggá válás előtt azonban más 
feltételeknek is teljesülniük kell. Ezek közül 
néhány meglehetősen összetett és elvont:

 ● Az országnak politikailag stabilnak kell 
lennie;  

 ● Az ország lakosságának bele kell egyeznie 
abba, hogy az ország az EU része legyen; 

 ● Az országnak piacgazdaságot kell 
alkalmaznia, nem pedig u.n. központi 
tervgazdaságot;

 ● Az országnak bizonyos szabályokat 
követnie kell az államháztartás irányítására 
vonatkozóan; 

 ● Az ország elfogadja az EU céljait; 

 ● Az országnak minden részletében el 
kell fogadnia az uniós jogszabályokat. 
Ezeket a szabályokat együttesen Acquis 
communautaire-nek nevezik, ami franciául 
„közös vívmányokat” jelent. Ezek az élet 
minden területére vonatkozó szabályokat 
tartalmazzák: kereskedelem, utazás, 
banki ügyek, média, mezőgazdaság, 
élelmiszerbiztonság, adózás, 
igazságszolgáltatás

Gondolkodj! 

Fentebb azt mondtuk: 

„Egy országnak poli-
tikailag stabilnak kell 
lennie.” 

Mit jelenthet ez?

Gondolkodj! 

Van elképzelésed arról, 
hogy mi lehet a  
„piacgazdaság”  
a „központi tervgazda-
sággal” szemben?

Az Európai Unió

Az EU tagjai 

Az Európai Unió

Az EU tagjai 

Egy uniós országnak demokratikusnak kell lennie. A polgároknak lehetővé kell tenni, hogy 
szabadon elmondhassák a véleményüket. Az államnak minden tevékenységében (beleértve 
például a rendőrséget is) védenie kell az emberi jogokat.
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Az Európai Unió

Az EU tagjai 

Az Európai Unió

Az EU tagjai 

Mi a demokrácia? 

A demokrácia szó a görög demos és 
kratos szavakból származik. A demos 
‚nép’, a kratos pedig ‚hatalom’ 
jelentéssel fordítható. A demokrácia 
tehát azt jelenti: „A nép hatalma”.

Többség és kisebbség 

A demokrácia alapgondolata az, 
hogy a döntéseket az emberek 
akarata szerint hozzák meg. 
De az emberek különböző 
dolgokat akarnak. Az emberek a 
választásokon szavazással fejezik 
ki, hogy mit akarnak, hogy a 
kormányuk úgy cselekedhessen, 
ahogyan az emberek megszavazták. 

Ezt nevezik többségi döntésnek. 

A többség véleménye fontos. A 
kisebbség véleménye is fontos. 

Egy ország akkor is lehet nem 
demokratikus, ha az emberek 
többsége egyetért a politikai 
döntésekkel. A jó demokráciának 
figyelembe kell vennie a kisebb 
csoportok (kisebbségek)  
véleményét is.

A polgárokat egyenlő 
bánásmódban kell részesíteni

Egy demokráciában minden 
polgárt egyenlő bánásmódban kell 
részesíteni.

Egyenlő bánásmódban részesülnek, 
még akkor is, ha a kormánytól vagy 
a többségtől eltérően gondolkodnak.

Minden vallású emberrel egyformán 
bánnak. Azokkal is, akik nem 
vallásosak. 

Szólásszabadság

Mindenkinek joga van nyilvánosan 
kifejezni a véleményét. 

(A valóságban ennek vannak 
korlátai. A legtöbb országban 
például nem szabad nyilvánosan 
bűncselekmények elkövetésére 
felszólítani másokat, gyűlöletkeltő 
beszédet, vagy gondolatokat 
megfogalmazni).

A kormányok változtathatnak

Egy demokráciában lehetséges, 
hogy a kormány megváltozik. 
Választásokat általában négy-
ötévente tartanak. A polgárok más 
parlamentet választanak, és az új 
parlament új kormányt alakít. 

A hatáskörök szétválasztása    

Fontos demokratikus elv a hatalmi 
ágak szétválasztása. Ez azt jelenti, 
hogy egy demokratikus országban a 
kormány, a parlament és a bíróságok 
különállóak. Egymástól függetlenül 

működnek. A kormány nem 
mondhatja meg a parlamentnek 
vagy a bíróságoknak, hogy mit 
tegyenek. Sajátos és egyedi 
szerepük van. 

Vannak bizonyos módjai annak, 
hogy ezek az intézmények 
hogyan tudnak (és hogyan kell) 
együttműködni egymással. A 
Parlament törvényeket hoz, 
amelyeket a kormánynak 
alkalmaznia kell. A kormány új 
törvényeket javasolhat, amelyeket 
a parlament elfogadhat. Az 
állampolgárok kérhetik a 
bíróságokat, hogy ellenőrizzék, hogy 

amit a kormány tett vagy tenni fog, 
összhangban van-e a törvénnyel. 

Az e szervek közötti kölcsönhatás 
meghatározott és korlátozott.

Ez az elv a legtöbb eureopai 
országban megtalálható. Az uniós 
országok esetében ez kötelező.   

Ennek ellentéte egy önkényuralmi 
hatalom  lenne, aki azt tesz, amit 
akar, akár a bíróságoknak is 
megmondhatja, hogyan hozzanak 
döntéseket, például, hogy bizonyos 
embereket másképp kezeljenek.   

   

A hatalmi ágak szétválasztása azt jelenti: a jogalkotás, a kormányzás és a joghatóság 
elkülönül egymástól.
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Az Európai Unió

Az EU tagjai 

Az Európai Unió

Az EU tagjai 

Mi a jogállamiság?
A jogállamiság azt jelenti, hogy 
minden állampolgár egyenlő 
bánásmódban részesül. Senki sem 
áll a törvények felett. A kormánynak 
is követnie kell a törvényt. 

Minden állami hatóságnak, például a 
rendőrségnek, a helyi hatóságoknak 
és a bíróságoknak is be kell tartania 
a törvényt. 

A bíróságokon jogi szakértők 
dolgoznak (bírák, ügyészek, 
jogászok/ügyvédek). Ők értelmezik 
a jogot, és ők döntenek arról, hogy 
egy személy, egy vállalat vagy akár a 
kormány magatartása jogszerű-e. 

A bíróságok függetlenek a 
kormánytól. Ez azt jelenti, hogy senki 
sem mondhatja meg a bíráknak, 
hogyan döntsenek. A bírákat 
csak a törvény és a szakmájuk 
szabályai kötik. A bírákat nem lehet 
eltávolítani hivatalukból csak azért, 
mert másképp gondolkodnak, mint 
a kormány. 

A jogállamiság azt jelenti, hogy 
a polgárokat a törvény egyenlő 
bánásmódban részesíti. Egy gazdag, 
szegény, erős vagy gyenge emberrel 
egyformán kell bánni.

Mik az emberi jogok?
Az emberi jogok olyan jogok, 
amelyekkel minden ember 
rendelkezik. Az emberi jogokat a 
világ legtöbb országa elismeri. 

Az emberi jogok minden ember 
alapvető jogai. Az emberi jogok az 
emberi történelem több ezer éve 
alatt alakultak ki.

Az emberi jogok közé tartoznak:  

 ● Az élethez való jog; senkit sem 
szabad megölni

 ● Senkit sem lehet megkínozni

 ● A rabszolgaság és a 
kényszermunka tilos.

Az emberi jogokat nemzetközi 
szerződésekben (= országok közötti 
megállapodások) rögzítik

Ezek egyike az Emberi Jogok 
Európai Egyezménye 1953-ból. Az 
egyezményt aláíró országok ígéretet 
tettek/tesznek arra, hogy tiszteletben 
tartják ezeket a jogokat. 

Az EU csak olyan országokat fogad 
el tagállamnak, amelyek tiszteletben 
tartják az emberi jogokat. 

Az emberi jogokról bővebben lásd az 
„Európa Tanács” című részt a 115. 
oldalon.

Emberi jogok az Egyesült Királyságban

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Emberi Jogok Európai 
Egyezményének egyes cikkeit saját nemzeti jogának részévé teszi. Ezeket 
a törvényeket az 1998. évi emberi jogi törvénynek (Human Rights Act, HRA) 
nevezik. A HRA 2000-ben vált törvénnyé. 
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Emberek, parlament és kormány  
Egy demokráciában az emberek 
véleménye fontos a döntések 
meghozatalakor. 

A döntéshozatal időigényes és 
bonyolult lehet. Ezért a polgárok 
olyan embereket választanak, akik 
helyettük járnak el ügyeikben. 
Ezeket a választott embereket 
nevezik parlamenti képviselőknek 
(MEP). Egy nagy teremben, a 
parlament épületében gyűlnek 
össze. Fontos kérdéseket vitatnak 
meg. Szavazással döntenek az új 
törvényekről. 

Egyes országokban a parlamenti 
képviselők választják a kormányt, 
azaz a miniszterelnököt (a 
kormányfőt) és a minisztereket 
(a miniszterek segítőit bizonyos 

munkaterületeken). Így történik ez 
például Németországban.

Más országokban az államfőt 
közvetlenül a polgárok választják 
meg. Franciaországban pl. így 
történik. A polgárok választják meg 
a parlamenti képviselőket is.

Egyes országokban a kormányfőt 
elnöknek nevezik. Más országokban 
miniszterelnöknek. Az elnevezések 
az adott ország hagyományaitól 
függnek.

A parlamenteknek különböző nevük 
van. Németországban a parlament 
neve Bundestag. Lengyelországban 
szejmnek hívják (ami „gyűlést” 
jelent). Magyarországon 
Országgyűlés a parlament neve. Más 
országokban pl. nemzetgyűlés.

Az Európai Unió

Az EU tagjai 

Az Európai Unió

Az EU tagjai 

Gondolkodj! 

Beszéljétek meg, miért nem demokratikusak ezek a dolgok!

Amikor az emberi jogokat megsértik 
Az EU büntetést szabhat ki arra az 
országra, amely megsérti az emberi 
jogok európai egyezményének 
valamely cikkét. 

A büntetés pénzbírságot vagy egyéb 
szankciókat is magában foglalhat.

A bírságok olyan pénzösszegek, 
amelyeket az országnak kell 
kifizetnie. 

A szankció az, amikor a pénz vagy 
más támogatás folyósítását leállítják.  
Például az adott országba irányuló 
és onnan kiinduló kereskedelem 
leállítása.

Egy másik példa arra, hogy az EU 
megbüntethet egy tagországot, lásd 
a következő oldalon 67, fejezet 
„Több ország közös jogszabályai”. 

Mik azok a hatóságok?
Egy modern országban sok 
különböző hatóság van, sokféle 
céllal. Ilyen hatóság például a 
rendőrség.   

Vannak különböző hatóságok, 
amelyek többek között a 
következőkért felelősek:

 ● szociális támogatások nyújtása 
az embereknek,

 ● adók beszedése,

 ● utcák karbantartása,

 ● iskolák működtetése.

A hatóságok a kormányzat 
által működtetett szervezetek. 
Szerepüket törvények határozzák 
meg. A hatóságok a köz érdekében 
fontos feladatokat látnak el. 

Egyes hatóságoknak joguk van 
megmondani az embereknek, hogy 
mit tegyenek. Például a rendőrség 
azt mondja az embereknek, hogy ne 
vezessenek túl gyorsan. 

Nem demokratikus, ha... 
 ● a polgárokkal rosszabbul bánnak, ha más véleményük van, mint a 

kormánynak; 

 ● a rendőrség nem tartja be a törvényt; 

 ● a rendőrség letartóztatja azokat, akik a kormány ellen beszélnek; 

 ● a bíróságokat a politikusok befolyásolják; 

 ● a média (újságok, televízió, internet) csak a kormány álláspontját 
mutatja be; 

 ● a kormány soha nem változik. 
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Mit tesz az EU?

Az EU arról szól, hogy az országok egyeztetnek 
egymással, és közösen hoznak döntéseket. 
Az elképzelés az, hogy minden országra 
közös szabályok vonatkozzanak, és ezen 
keresztül minden polgárra, minden vállalatra 
és így tovább. Egyszóval az EU az élet 
megkönnyítéséről szól. 

Ebben a fejezetben az EU legfontosabb 
munkaterületeit tárgyaljuk.

Mozgás- és utazási szabadság 

Az EU által alkalmazott egyik fontos elképzelés 
az, hogy megkönnyítse az emberek számára a 
mozgást és az utazást.  

Az uniós polgárok az EU területén bárhol 
dolgozhatnak

Például egy lengyel orvos dolgozhat 
Németországban. 

Egy német séf éttermet nyithat Mallorcán. 

Egy osztrák asztalos elvállalhat munkát 
Olaszországban.

Az uniós polgárok az EU-ban bárhol 
élhetnek

Ezt nevezik mozgásszabadságnak. 

A szabad mozgás joga minden uniós polgárt megillet. 
Ez a jog az uniós jogból ered.  

Az Európai Unió Mit tesz az EU?
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Ezt a jogszabályt az EU működéséről szóló szerződés 
21. cikkének nevezik. 

Egyes országokban szigorúbb törvények vonatkoznak 
a mozgásra. 

Az egyéneknek saját jövedelemmel kell 
rendelkezniük, és nem szabad az országot 
gazdaságilag terhelni. 

Ez alól kivételt képeznek a menekültek.  

Az EU országai nyitott határokkal 
rendelkeznek 

Normális esetben, amikor az emberek egy másik 
országba utaznak, fel kell mutatniuk útlevelüket 
vagy személyi igazolványukat. Ezt hívják 
határellenőrzésnek. 

Számos uniós tagállam megállapodott abban, hogy a 
polgároknak nem kell felmutatniuk útlevelüket, vagy 
személyi igazolványukat .

Ezeket az országokat együttesen schengeni 
térségnek nevezik. (Azért, mert az erről szóló 
megállapodást először a luxemburgi Schengen 
városában írták alá.)

Ez megkönnyíti az uniós országokon való átutazást. 
Emellett megkönnyíti az uniós országokban való 
életvitelszerű tartózkodást és munkavállalást is. 

Ez az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
45. cikkében található. 

E jogszabályok révén az uniós polgároknak 
lehetőségük van: 

 ● munkát keresni egy másik uniós országban;

 ● munkavállalási engedély nélkül dolgozni 
másik uniós országban;

 ● e célból ott tartózkodni;

 ● ott maradni a munkaviszony megszűnése 
után is;

 ● ugyanazok a jogok illetik meg őket is, 
mint az adott ország állampolgárait a 
munkakeresés, a munkakörülmények, az 
adózás és a szociális rendszerekből kapható 
segélyek terén. 

Mit tesz az EU?

Mozgás- és utazási szabadság 

Mit tesz az EU?

Mozgás- és utazási szabadság 

A schengeni térség: az ibolya színnel jelölt országok a schengeni megállapodás részei. Az ide 
való utazás széles körben lehetséges határellenőrzés nélkül. A piros színnel jelölt országok részt 
vesznek a megállapodásban, bár nem tagjai az EU-nak. A kék színű országok EU-tagok, de 
még nem részei a schengeni térségnek. 
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Mit tesz az EU?

Mozgás- és utazási szabadság 

Mit tesz az EU?

Mozgás- és utazási szabadság 

Menekültek - védelmet kereső személyek

1 Forrás: Az adatok 2021 novemberében je-
lentek meg, 2022 júniusában nem változtak.

2021-ben világszerte mintegy 84 
millió ember volt menekült.1 Ők 
háború vagy más olyan problémák 
elől menekültek, amelyek 
lehetetlenné tették számukra, hogy 
az országukban maradjanak. 

A menekültek nem akarják elhagyni 
hazájukat. De úgy érzik, hogy nincs 
más választásuk. 

A legtöbb ember azért menekül el 
az országából, mert:

 ● háború van az országukban;

 ● bőrszínük, nemük vagy nemi 
hovatartozásuk, politikai 
nézeteik, vallásuk miatt üldözik 
őket; 

 ● nagyon rossz életkörülményeik 
vannak, és nincs remény arra, 
hogy ezek javulni fognak.

A menekültkérdés a világ minden 
országát érinti. Egyetlen ország 
sem tudja egyedül megoldani 
ezt a problémát. Az EU sem tudja 
megoldani ezt a problémát. Az EU 
azonban valamennyi tagállamának 
együttműködésével többet tehet, 
mintha az egyes országok egyedül 
cselekednének.

Egyesek egyszerű megoldásokat 
kínálnak a menekültek 
problémájára. Ezek az emberek 
azonban csak a probléma egy kis 
részére koncentrálnak. Néhányan 
azt mondják: „Fogadjuk be az 
összes menekültet és segítsünk 
nekik”, de ők is csak a probléma egy 
részét látják. Mások azt mondják: 
„Egyáltalán ne fogadjunk be 
menekülteket”, de ők is tévednek.

Más országba költözés munkavállalás,  
vagy tanulás céljából
Az európai polgárok különböző 
készségekkel, tudással és 
tapasztalattal rendelkeznek.  

Ezek az egyének különböző 
országokban dolgozhatnak, ahol van 
rá kereslet. 

Egyesült Királyság

2021-ben London városa adott 
otthont az olimpiai játékoknak. 
Ehhez rengeteg új építkezésre 
volt szükség, többek között egy 
új stadionra. Mivel az Egyesült 
Királyságban nem volt elég 
építőmunkás, Európából ezrek jöttek 
segíteni. A londoni olimpiai játékok 
nagy sikert arattak.  

Németország

Más országokból, például 
Lengyelországból, Bulgáriából és 
Romániából több ezer építőipari 
munkás érkezett Németországba, 
hogy Németországban dolgozzon. 
Ennek oka, hogy jobb jövedelemhez 
jutnak, mint otthon. Sok 
németországban dolgózó orvos 
és ápoló is az EU más országaiból 
érkezett. Az EU országaiból sokan 
azért költöznek Németországba, 
hogy egyetemi tanulmányokat 
folytassanak.

Magyarország

Sok más országból érkező diák 
végzi egyetemi tanulmányait 
Magyarországon, például azért, mert 
hazájában nem kapott egyetemi 
helyet. Magyarország magas 
színvonalú oktatást kínál, még 
azoknak a diákoknak is, akik nem 
tudnak magyarul. 
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Közös piac

A piac olyan hely, ahol az emberek árukat 
vásárolnak és adnak el. Jó példa erre a termelői 
piac.  

Minden piacnak megvannak a maga szabályai. 
Vannak szabályok arra vonatkozóan, hogy 
mikor lehet felállítani a piaci standokat, 
és mikor kell azokat eltávolítani, milyen 
árucikkeket lehet árulni, és így tovább.

Az árukat egyik országból a másikba is lehet 
értékesíteni. Például Németországból autókat 
adnak el az USA-ba. 

Az USA-ban azonban más szabályok 
vonatkoznak az autók értékesítésére. Például 
az európai autók sárga színűek, de az USA-ban 
pirosnak kell lenniük, ezért a németországi 
autókat másképp kell megépíteni az amerikai 
vásárlók számára. Aki az USA-ban akar 
autót eladni, annak ismernie kell az ottani 
autóértékesítési szabályokat.

Azt mondjuk: „Az USA-ban más a piac. „

Az EU-ban az áruk (autók és minden más 
dolog) eladására, vásárlására és előállítására 
vonatkozó szabályok azonosak. Ezért mondjuk, 
hogy az EU egységes piacot használ. Ezt az 
európai egységes piacnak is nevezik.

Egy németországi férfi és egy franciaországi nő 
között ugyanazok a szabályok érvényesek. Az 
európai egységes piacon kereskednek.

Mit tesz az EU?

Közös piac

Mit tesz az EU?

Közös piac
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Az európai egységes piac
 ● Az árukat egyik európai országból a 
másikba lehet szállítani. A teherautók 
például általában ellenőrzés nélkül 
áthaladhatnak a határokon. 

 ● Az uniós kereskedőknek általában nem kell 
vámot fizetniük. Ez azt jelenti, hogy nem 
kell pénzt fizetniük, amikor áruik egy másik 
országba kerülnek. Amikor az áruk az EU-n 
kívüli országokból érkeznek, mindenhol 
ugyanazok a vámok érvényesek. 

 ● Az EU-ban szabályok védik azokat az 
embereket, akik azért vásárolnak árut, 
hogy azt használják (ezeket az embereket 
nevezzük vásárlóknak). 

 ● Az ilyen szabályok létrehozását és 
érvényesítését/alkalmazását nevezzük 
fogyasztóvédelemnek. A fogyasztóvédelem 
az EU fontos feladata.

Mit tesz az EU?

Közös piac

Mit tesz az EU?

Közös piac

Gondolkodj!
Az európai egységes piac egy másik példa arra, hogy az EU 
olyan jogszabályokat hoz létre, amelyek az EU valamennyi 
országára hatással vannak. Ehhez az EU-nak jó okokra van 
szüksége. Erről korábban már beszéltünk. 
Emlékszel, hogy hívták az elvet?
 A fenntarthatóság elve
 A gyanakvás elve
 A szubszidiaritás elve
 A támogathatóság elve
Ha nem tudod, nézz utána az 81. oldalon.

Kereskedelem az EU-n kívüli országokkal: Többnyire vámokat kell fizetni.

Az EU-n belüli országok közötti kereskedelem: nincsenek többé vámok. 
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Mit kínál az egységes piac?

Az európai egységes piacnak számos előnye 
van. Íme három példa. 

Egyértelmű információk a termékekről

Lengyelországból almalevet lehet vásárolni. 

A palackon van egy címke, ahol megtalálja az 
információt, hogy mi van benne. A címke több 
nyelven van írva.

Ha azt írja, hogy „gyümölcslé”, akkor annak 100 
százalékban a gyümölcsök valódi levéből kell állnia. 

Ha van még valami más is a palackban (cukor vagy 
víz), akkor nem „gyümölcslé”, hanem valami más 
(„gyümölcsléital”, „gyümölcsnektár” vagy hasonló) Így 
pontosan tudod, hogy mit kapsz: valódi gyümölcslé, 
vagy valami más. 

Ezek a szabályok az egész EU-ban ugyanazok. 
Bemehetsz egy portugál szupermarketbe, és 
ugyanazok a szabályok vonatkoznak a termékekre itt 
is. 

Garancia az elektromos készülékekhez

Egy másik uniós szabály a következő: 

Az elektromos készülékekhez két év garancia 
vonatkozik. 

Például veszel egy okostelefont, és néhány hét múlva 
már nem működik. 

Az a hely, ahol az okostelefont vásároltad, köteles 
megjavítani azt, vagy újat adni neked.

Ez az egész EU-ban így van. 

Munka mindenhol 

Több olyan dolog is van, ami az egységes piachoz 
tartozik. Az egyik pl. az, hogy ott dolgozhatsz, ahol 
csak akarsz.

Képzelje el, hogy házat épít, és ezért szüksége van 
egy építőmunkásra.

Az EU bármelyik országából felvehet építőipari 
munkást. 

Ha Ön burkoló, vízvezeték-szerelő, ács, tetőfedő, 
kőműves, villanyszerelő, az EU-ban bárhol dolgozhat, 
és bárhol élhet, ahol csak akar.

Mit tesz az EU?

Közös piac

Mit tesz az EU?

Közös piac
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Közös valuta

A valuta egy másik szó a pénzre

Hagyományosan minden országnak saját 
pénzneme van. 

Az EU minden országának saját pénzneme volt. 
Franciaországnak frankja (₣), Németországnak 
német márkája (DM), Ausztriának schillingje 
(öS), Hollandiának guldenje  (ƒ) Olaszországnak 
lírája (L.). Ha valaki ezekbe az országokba 
utazott, pénzt kellett váltania. Elmentél 
egy bankba, és megvetted az adott ország 
pénznemét. 

Az országokkal való kereskedelem is nehezebb 
volt, mert minden árat újra és újra ki kellett 
számolni. 

Annak érdekében, hogy mindenkinek 
megspórolják ezt a többletmunkát, az EU 
országai úgy döntöttek, hogy feladják nemzeti 
valutájukat és közös valutát használnak. A 
közös valuta neve euró (€). 

Az országok azért egyeztek bele az euró 
használatába, mert sok mindent megkönnyít: 
az utazást, a kereskedelmet és a bankokkal való 
kapcsolattartást.

Az eurót használó országok állampolgárai 
esetében ez azt jelenti, hogy ha nyaralni 
megy ezekbe az országokba, nem kell valutát 
váltania. Ugyanazzal a pénzzel fizethet, amit 
otthon használ, vagyis az euróval.

Mit tesz az EU? Mit tesz az EU?
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Más uniós országok 
pénznemei

Bulgária - bolgár lev - лlv.в

Csehország - cseh korona - Kč

Dánia - dán korona - kr.

Magyarország - magyar forint - Ft

Lengyelország - lengyel złoty - zł

Románia - román lej - lei

Svédország - svéd korona - kr

Egyes nem uniós  
országok pénznemei  

Egyesült Királyság - font sterling  - £

Svájc - svájci frank - CHF

Norvégia - norvég korona - kr, 

Montenegró - Euro - € (igen, eurót 
használnak!)

Az euróval mint valutával sokkal könnyebb az 
EU-n belüli kereskedelem. 

Egy német bútorgyártó vállalat vásárolhat fát 
Finnországból és szerszámokat Olaszországból, 
és eladhatja bútorait Franciaországban. Minden 
lépésnél ugyanazt a pénznemet használhatják. 
Ez időt takarít meg a valuta és az érték 
átváltásával. 

Jelenleg a 27 uniós tagállamból 19 használja 
az eurót. A többi 8 ország még mindig a saját 
valutáját használja: Svédország a koronát, 
Lengyelország a złoty-t, Bulgária a leva-t stb. 
használja.  

Mit tesz az EU?

Közös valuta

Mit tesz az EU?

Közös valuta

Az eurót használó országok lila színűek. Egyes uniós országok nem használják az eurót. Ezek 
kékkel vannak jelölve. Egy ország használja az eurót anélkül, hogy tagja lenne az EU-nak 
(rózsaszín). 
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Közös külpolitika  

Mi a külpolitika?   

Az emberek beszélhetnek egymással, 
megállapodhatnak valamiben, és megoldhatják 
a problémáikat. Az országok is képesek erre. 
Amikor az országok beszélnek egymással, azt 
külpolitikának nevezik. Egy másik kifejezéssel 
ez a külhoni politika.

Az országok képviselői találkoznak és 
beszélgetnek egymással. Ezek a képviselők 
gyakran a külügyminisztereik (más szóval: 
külügyminiszter), vagy az ő segítőik,  
a diplomaták.

Az EU-ban minden országnak megvan a maga 
külpolitikája. 

Az egység előnye 

Európában sok kis ország van, kevés 
állampolgárral, például Luxemburg és 
Észak-Írország. Vannak nagy országok is 
sok állampolgárral, például Németország és 
Franciaország. 

Európa összes országa sokkal kisebb, mint 
az USA vagy Kína, mind területüket, mind 
vagyonukat, mind pedig polgáraik számát 
tekintve. 

Mit tesz az EU? Mit tesz az EU?
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A nagy és erős országok nem valószínű, hogy 
meghallgatják a kisebb és kisebb hatalommal 
rendelkező országokat. 

Ha az országok az EU-ban egyesülnek és 
egységesen szólalnak meg, valószínűbb, hogy 
a nagyobb és erősebb országok a világon 
mindenütt meghallgatják őket, és egyenlő 
bánásmódban részesítik őket. 

Az uniós országoknak együttesen mintegy 
450 millió polgára van. Ez sokkal több, mint az 
USA (330 millió) és Oroszország (145 millió). Ez 
sokkal kevesebb, mint Kína (1400 millió, azaz 1,4 
milliárd); Kína lakossága háromszor több, mint 
az egész EU lakossága.

Az uniós országok egységesen jobb 
eredményeket érhetnek el a külpolitikában. 
Például az EU egységesen jobb szerződéseket 
tud kötni Kínával, Oroszországgal és az USA-val.  

Az egységes EU nagyobb valószínűséggel 
támogatja azt, amit helyesnek tart, például az 
emberi jogokat, vagy az éghajlati katasztrófa 
elleni küzdelmet célzó politikákat. Az EU 
nagyobb valószínűséggel küzd az általa 
helytelennek tartott dolgok, például a háborúk 
és a korrupció ellen is.

Az EU külpolitikai intézményei   

2009-től kezdődően az EU létrehozta saját 
külpolitikai szerveit. Ez lehetővé teszi az EU 
számára, hogy saját külpolitikát folytasson 
anélkül, hogy a tagállamok külpolitikai 
szakértőire (= diplomatáira) támaszkodna.  

A legfontosabbak

 ● Az Unió külügyi főképviselője. Ez a személy 
úgymond az EU külügyminisztere. Ő 
egyben az Európai Bizottság alelnöke is. 
Jelenleg (2022-ben) ezt a posztot a spanyol 
Josep Borell tölti be.    

 ● Az Európai külügyi szolgálat. Ez az EU 
diplomáciai szolgálata, amely egyben az 
EU védelmi és külügyminisztériumának is 
tekinthető. Körülbelül 4000 alkalmazottja van.     

Ezeket a hivatalokat azután hozták létre, 
hogy az EU-tagállamok aláírták az erről szóló 
szerződéseket. Nagy lépés volt a Lisszaboni 
Szerződés, amelyet 2009-ben írtak alá. 

Az EU együttműködik minden fontos 
nemzetközi szervezettel, országszövetséggel, stb. 
Együttműködik például az Egyesült Nemzetek 
Szervezetével (ENSZ) és számos kisebb regionális 
szövetséggel is szerte a világon. 

Az EU-nak nincs saját hadserege. Ehelyett 
az EU felkérheti tagállamait, hogy küldjenek 
hadsereget a világ olyan pontjaira, ahol az EU 
segíteni akar a béke megőrzésében, a biztonság 
megteremtésében és a válságok esetén.

Mit tesz az EU?

Közös külpolitika  

Mit tesz az EU?

Közös külpolitika  
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Célok 

Az EU külpolitikájának céljai a következők:

 ● Az uniós országok közös értékeinek és 
érdekeinek védelme;

 ● Demokrácia, jogállamiság, emberi jogok;

 ● Biztonság;

 ● Béke;

 ● Fenntartható fejlődés;

 ● Nemzetközi kereskedelem;

 ● A környezet védelme;

 ● Segítségnyújtás más országoknak 
természeti, vagy ember okozta katasztrófák 
esetén.

Ezek a célok a Maastrichti Szerződésben 
szerepelnek. Ezt a szerződést 1992-ben írták alá. 
Azért hívják „Maastrichti Szerződésnek”, mert a 
hollandiai Maastricht városában írták alá. 

A külpolitikai célkitűzéseket a 21. cikk 
tartalmazza. 

Elvégzett munka 

Az elmúlt években az EU fontos közös 
külpolitikát folytatott a világ következő részeivel 
kapcsolatban:

 ● Balkán - délkelet-európai országok;

 ● Afrika szarva - Afrika legkeletibb része 
Etiópiával és Szomáliával;

 ● a Száhel-övezet - egész Afrika, a Szahara 
sivatagtól délre eső része;

 ● a Közel-Kelet - az arab országok és 
szomszédaik.

Mit tesz az EU?

Közös külpolitika  

Mit tesz az EU?

Közös külpolitika  

Gondolkodj! 

Fogj egy világtérképet, vagy még jobb, ha egy földgömböt, és 
keresd meg a fenti szövegben említett régiókat: Balkán, Afri-
ka szarva, Száhel-övezet, Közel-Kelet. 

Milyen országokat/régiókat találtál?  

Mit tudsz ezekről a régiókról, például a hírekből?

Ismersz embereket a világ ezen részeiről?
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Több ország közös jogszabályai 

Mi az a törvény?  

A törvények olyan szabályok, amelyeket az 
országok maguk határoznak meg maguknak, 
és amelyeket minden állampolgárnak, de a 
kormánynak is be kell tartania.

Különböző típusú törvények léteznek.

 ● Törvények a bűnözők megbüntetésére és 
remélhetőleg megállítására (büntetőjog);

 ● Törvények, amelyek szabályozzák, hogy az 
emberek hogyan üzleteljenek egymással 
(polgári jog); 

 ● Törvények, amelyek szabályozzák, 
hogy az állam hogyan viszonyul az 
állampolgárokhoz, és hogy a kormányzati 
intézményeknek hogyan kell viselkedniük 
(közjog); és 

 ● Törvények, amelyek szabályozzák, hogy 
milyen intézmények vannak egyáltalán egy 
országban (alkotmány).  

Sok más típusú törvény is létezik. Némelyiket 
másképp hívják, például rendeletek, kódexek 
és sok egyéb elnevezés is létezik. A törvények 
általánosabb elnevezése a „jogszabály”. Egyes 
jogszabályokat az állam más szintjein adnak 
ki. Például a városi önkormányzat adhat ki 
jogszabályt. Ez aztán csak erre a városra 
érvényes.   

Mit tesz az EU? Mit tesz az EU?
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A törvényeket általában írásban rögzítik. Ez 
azért van, hogy mindenki utánanézhessen, 
mi áll a törvényben, és azért is fontos, 
hogy a polgárok követni tudják ezeket a 
jogszabályokat. Ez különösen akkor fontos, ha a 
jogszabállyal kapcsolatban vita alakul ki.   

Hogyan születnek a törvények? 

Egy demokráciában a törvényeket 
demokratikus folyamat során, általában 
a parlament hozza meg. A parlament 
néhány képviselője írja a törvényt, javaslat 
formájában. Az összes képviselő elolvassa, és 
ha értelmesnek találják, akkor a parlamentben 
megszavazzák. Ezután a törvényt közzéteszik, 
hogy mindenki elolvashassa. Ezután a törvény 
hatályba lép, és mindenkinek be kell tartania. 

A kormánynak gondoskodnia kell arról, hogy 
mindenki betartsa a törvényt. 

A törvényjavaslatot a parlamenti képviselők 
helyett kormánytisztviselők is megírhatják. De 
mindenképpen a parlamenti képviselők azok, 
akik szavazással elfogadják vagy elutasítják azt. 

A jogszabályok végrehajtása

Egy demokratikus országban a hatalom három 
ágra oszlik: 

 ● A törvényhozás, a törvények kiadása - 
gyakran ez a parlament.

 ● A végrehajtó hatalom, amely biztosítja a 
törvények betartását - ez a kormány az 
összes alárendelt intézményével együtt.

 ● A bírói hatalom, a jogviták eldöntésére - 
ezek a bíróságok.

Ezt hívják hatalommegosztásnak. 

A kormány feladata, hogy gondoskodjon 
a törvények betartásáról. Ebből a célból a 

Mit tesz az EU?

Több ország közös jogszabályai 

Mit tesz az EU?

Több ország közös jogszabályai 

Ein guter Richter strebt danach, sich nicht von außen bei der Arbeit 
beeinflussen zu lassen. beeinflussen zu lassen .     
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kormánynak különböző intézményei vannak, 
például a közigazgatás, a rendőrség és sok 
más, meghatározott célokat szolgáló szerv. Az 
ilyen pozíciókban a kormány számára dolgozó 
embereket általában köztisztviselőknek nevezik. 

Hogyan lehet a jogvitákat rendezni?

Néha az emberek nem tartják be a törvényt. 

Például valaki ellop valamit. 

Vagy vita van arról, hogy valami jogszerű-e 
vagy sem. (Jogszerű azt jelenti, hogy a törvény 
szerint, ahogy a törvény mondja.) Például 
egy város polgármestere úgy dönt, hogy 
egy földtulajdonostól elveszi a földet, hogy 
új utat építsen. A földtulajdonos kérheti a 
bíróságot, hogy ellenőrizze, jogszerű-e, amit a 
polgármester tesz.

A bíróságok olyan intézmények, ahol a jog 
megértésében magasan képzett emberek 
dolgoznak. Őket nevezik bíráknak. A bírák 
döntéshozók. Az ő feladatuk eldönteni, hogy 
valami megfelel-e a törvénynek, és hogy 
a törvény által meghatározott szabályokat 
hogyan kell részletesen alkalmazni.  

A demokráciákban fontos dolog, hogy a 
bíráknak függetlennek kell lenniük. A kormány 
(és bárki más) nem befolyásolhatja a bírákat a 
döntéseikben. Ezért a bírákat általában egyszer, 
egy életre bízzák meg ezzel a feladattal.   

Mit tesz az EU?

Több ország közös jogszabályai 

Mit tesz az EU?

Több ország közös jogszabályai 
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Egy ország törvényei vs.  
országok közötti törvények 

Eddig az egy országban érvényes törvényekről 
beszéltünk. 

Vannak azonban olyan jogszabályok is, amelyek 
egynél több országra vonatkoznak. Az országok 
úgy döntenek, hogy az ilyen törvényeket 
együttesen adják ki. Ennek számos előnye 
van. Például megkönnyítheti az utazást, a 
kereskedelmet vagy a munkakeresést. 

Emellett mindenkinek könnyebb betartani a 
törvényt, ha a törvény mindenhol ugyanaz.

Az egynél több országra vonatkozó 
jogszabályokat nemzetközi közjognak 
nevezzük.

Az EU ilyen nemzetközi közjogon alapul. 

Minden, amiről az EU dönt, minden tagállamára 
vonatkozik.  

Az EU határozatai különböző módon kerülnek 
átültetésre a nemzeti jogba (= a tagállamok 
egyedi jogszabályaiba). A legfontosabb módok 
a következők:

 ● Rendeletek – Ilyenkor az EU által 
kibocsátott jogszabályok közvetlenül 
alkalmazandók minden tagállamban. 

 ● Irányelvek – Ilyenkor az EU csak egy 
keretrendszert ad ki, és a tagállamok ezt 
hajtják végre, némi mozgástérrel az egyéni 
igényekhez vagy kívánságokhoz igazodva. 

(A rendeletekről és irányelvekről bővebben lásd 
a 80. oldalon található keretes írást.))

Az EU által hozott valamennyi jogszabálynak 
meg kell felelnie az összes ország 
polgárai igényeinek és kívánságainak. A 
jogszabályoknak segíteniük kell az európai 
emberek életminőségét.

Mit tesz az EU?

Több ország közös jogszabályai 

Mit tesz az EU?

Több ország közös jogszabályai 
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Hol az EU felelős, hol nem  

Az EU bizonyos kérdésekben döntési jogkörrel 
rendelkezik. Sok mindenről továbbra is maguk 
az országok döntenek, az EU befolyása nélkül.1 

Pénz

Néhány uniós ország úgy döntött, hogy az eurót 
használja pénznemként. 

Mások más pénznemet használnak; Svédország 
például a koronát, Bulgária pedig a levát. 

Ezek az országok különböző érmékkel és 
bankjegyekkel rendelkeznek. 

Az ország maga dönti el, hogy milyen valutát használ.  

Katonai / Védelmi

Az uniós országok saját hadseregükről döntenek. 

Ők döntenek arról, hogyan szervezik meg 
hadseregüket, haditengerészetüket és légierejüket.

 Ők döntenek arról, hogy mennyi pénzt költenek rá. 
Az EU nem határoz meg katonai szabályokat. 

Ünnepek

Március 15-e magyar nemzeti ünnep. Az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern 
parlamentáris Magyarország megszületésének napja. 

Ez a nap csak Magyarországon ünnep. Más országok 
más napokat választanak ünnepnapoknak. 

1 Erről bővebben lásd a piros doboz alatti szubszidiaritás elvét.

Egyes ügyekben teljes egészében az EU 
dönt. Az ilyen témákban hozott határozatok 
valamennyi uniós országra vonatkoznak.

Vám

A vámok akkor jelentkeznek, amikor 
magánszemélyek, vagy vállalatok árukat, vagy 
szolgáltatásokat adnak el, vagy vásárolnak az 
országon kívül. Ezeknek a magánszemélyeknek, 
vagy vállalatoknak általában pénzt kell fizetniük a 
kormánynak. Ezt a pénzt nevezik vámdíjnak. 

Az uniós országok azonban nem kérnek vámot, 
amikor az uniós országok között kereskednek. 
Mindenki akadályok és többletköltségek nélkül adhat 
el és vehet dolgokat a határokon túl.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemért 
általában vámot kell fizetni. Az EU gondoskodik arról, hogy 
ezek az EU-n belül mindenki számára azonosak legyenek.  

Repülőtéri biztonság 

A repülőtéri biztonságot az EU szabályozza. Minden 
uniós országnak ugyanazokat a szabályokat kell 
alkalmaznia. Az EU valamennyi tagállamának 
valamennyi repülőterén ugyanazok a szabályok 
vonatkoznak az utasok és poggyászuk ellenőrzésére 

A tengeri élőlények védelme

Az EU-nak joga van jogszabályokat alkotni a 
tengerben élő állatok és növények védelme 
érdekében (a tengeri biológiai erőforrások védelme). 
Ezeket a jogszabályokat minden országnak be kell 
tartania. 

További

Több ilyen szakpolitikai terület is van. Az Európai 
Unió működéséről szóló 2012. évi szerződés 3. cikke 
felsorolja őket.

Mit tesz az EU?

Hol az EU felelős, hol nem  

Mit tesz az EU?
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Vannak olyan ügyek, amelyekről az EU és az 
uniós országok egyaránt döntenek. Ez azt 
jelenti, hogy az EU jogszabályokat hozhat. Az 
országok is hozhatnak erről törvényeket, de 
csak arról a területről, amiről az EU nem hozott. 
- Ezt hívják megosztott felelősségnek.

Fogyasztóvédelem

A megosztott felelősség egyik példája a 
fogyasztóvédelem. A fogyasztóvédelem a fogyasztók 
védelmét szolgáló szabályok összessége. A fogyasztók 
olyan emberek, akik árukat és szolgáltatásokat 
vásárolnak. 

Ezek a szabályok segítenek abban, hogy minden 
fogyasztó biztonságban legyen, és ne használják ki az 
eladók. 

Az EU rendelkezik bizonyos fogyasztóvédelmi 
szabályokkal. Egyes országok további szabályokat is 
alkalmaznak. 

Telefonköltségek külföldön    

Az EU szabályozta, hogy az emberek külön díj 
nélkül használhatják mobiltelefonjaikat más uniós 
országokban. 

Ez azt jelenti, hogy az egyén ugyanazokat a díjakat 
fizeti, mintha a saját országában tartózkodna. 

Ezen uniós jogszabály nélkül a telefontársaságok 
magasabb díjat számíthatnának fel az embereknek, 
ha más országokban használják a telefonjukat, 
például nyaraláskor. 

A távközlésnek azonban számos más részlete is van, 
amelyeket az egyes országok szabályoznak, nem 
pedig az EU.

Mezőgazdaság

Az EU a mezőgazdaságra különös hangsúlyt helyez, 
mivel abban érdekelt. Az EU pénzügyileg is támogatja 
a gazdákat, hogy ösztönözze a gazdálkodást és a 
termelést.2 

Az EU arra is igyekszik rávenni a gazdálkodókat, hogy 
óvják a környezetet. 

Az országoknak azonban a mezőgazdaságra 
vonatkozó saját, kiegészítő jogszabályaik és 
szabályaik is vannak. 

Az EU és az uniós országok számos más 
szakpolitikai kérdésben is megosztott 
felelősséggel tartoznak. Ezeket a területeket az 
EU működéséről szóló szerződés 4. cikke (2012-
től) sorolja fel.  

Íme néhány közülük: 
 ● Belső piac
 ● Szociálpolitika
 ● Halászat
 ● Környezetvédelem
 ● Közlekedés
 ● Energia 
 ● Biztonság
 ● Igazságszolgáltatás 
 ● Egészségügy
 ● Turizmus
 ● Oktatás 

2 2014-ben: Az EU költségvetésének 38 százaléka a mezőgazda-
ságra ment el.

Mit tesz az EU?

Hol az EU felelős, hol nem  

Mit tesz az EU?

Hol az EU felelős, hol nem  

Gondolkodj!

Mit jelente-
nek ezek a 
fogalmak? 

Tudsz-e 
konkrét pél-
dákat talál-
ni ezekre a 
szakpolitikai 
területekre? 

Milyen ál-
lampolgári 
és hatósági 
tevékeny-
ségekre 
gondolhat-
nánk?
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Miért van értelme annak, hogy minden 
országban ugyanazok a szabályok legyenek?

Annak előnye, hogy minden uniós országban 
ugyanazokat a szabályokat és törvényeket 
alkalmazzák, az, hogy következetességet, 
stabilitást és méltányosságot biztosítsanak.  

Erre példa: a környezetvédelemre vonatkozó 
jogszabályok. Ennek oka: a szennyezés nem 
áll meg az országhatároknál. Egy ország 
megpróbálhatja megvédeni a környezetét, de 
ez nem igazán segít, ha a szomszédos országok 
folytatják a szennyezést. 

Korábban (oldal 13) arról beszéltünk, hogy 
az EU az egységet és az együttműködést 
segíti elő. Ha minden ország együtt dolgozik 
és összefog, a célok hatékonyabban és 
eredményesebben érhetők el.

A műanyaghulladékra és -felhasználásra 
az egész EU-ban ugyanazok a szabályok 
vonatkoznak. Ezért minden uniós országnak 
ugyanazokat a szabályokat kell követnie a 
műanyaghulladékra vonatkozóan. 

Ezáltal az EU hozzájárul a műanyaghulladék 
csökkentéséhez.

Az uniós országok úgy döntöttek, hogy a 
műanyaghulladékra vonatkozó szabályozást 
uniós szinten kell meghozni. Ez azt jelenti, hogy 
minden uniós országnak be kell tartania ezeket 
a szabályokat.

Gondolkodj!

Mit csinálsz a régi műanyag 
palackokkal és műanyag 
zacskókkal? 

Gyűjtenek-e műanyag hul-
ladékot a városodban? Ho-
gyan?

Tudod-e, mi történik a 
műanyaghulladékkal, miu-
tán begyűjtötték?

Mit tesz az EU?

Több ország közös jogszabályai 

Mit tesz az EU?

Több ország közös jogszabályai 

A műanyaghulladék kiiktatása  
Az európai emberek sok műanyag 
zacskót használnak.

A műanyag zacskók károsak a 
környezetre. 

Sok műanyag zacskót kidobnak, 
és azok a tengerbe kerülnek. Ez 
rossz hatással van a tengerben élő 
állatokra. 

Nem segít, ha az emberek csak egy 
országban használnak kevesebb 
műanyag zacskót. 

 

Ezért az EU úgy döntött: 

„2019 végére az EU-ban egy személy 
évente nem használhat 90 műanyag 
zacskónál többet. 2029 végére pedig 
egy személy évente legfeljebb 40 
műanyag zacskót használhat.”  

Minden országnak lépéseket 
kell tennie a műanyag zacskók 
használatának csökkentése 
érdekében. L

épéseket kell tenniük 
annak érdekében is, hogy a 
műanyaghulladékot ne egyszerűen 
kidobják, hanem valamilyen módon 
újra felhasználják. Ezt nevezik 
újrahasznosításnak.



80 81

Rendeletek és irányelvek
Az EU-ban két különböző típusú 
jogszabály létezik.

Ezeket rendeleteknek és 
irányelveknek nevezik

Ha valamiről rendelet van, az 
országoknak pontosan azt kell 
tenniük, amit az előír. Ha az 
EU rendeletet ad ki, az minden 
tagállamban azonnal jogszabállyá 
válik. Felváltja az ugyanarra a témára 
vonatkozó nemzeti jogszabályokat.  

A rendelet példája a következő  

Az Európai Parlament és a Tanács 
524/2013/EU rendelete (2013. május 
21.) a fogyasztói jogviták online 
rendezéséről.  

A rendelet célja a fogyasztóvédelem 
javítása.

Ha van egy irányelv, az országoknak 
azt kell tenniük, amit az irányelv 
előír. Ugyanakkor az országok 
szabadon, különböző módon 
alkalmazhatják az irányelvet. 
Minden ország úgy alkalmazhatja az 
irányelvet, ahogyan azt az ország a 
maga számára a legjobbnak tartja.  

Az irányelvek nem lépnek azonnal 
hatályba. Az országnak nemzeti 
jogszabályokat kell kibocsátania az 
irányelvben meghatározott célok 
elérése érdekében. E folyamatban az 
országoknak bizonyos szabadságuk, 
rugalmasságuk van. Ennek oka 
az, hogy a tagállamok különböző 

jogi és eljárási rendszerekkel, 
hagyományokkal, terminológiával 
(= más-más szavakat használnak 
dolgokra) rendelkeznek.   

A tagállamok szabadon hozhatnak 
az uniós irányelvnél is szigorúbb 
jogszabályokat. A tagállamok 
azonban nem hozhatnak az 
irányelvnél enyhébb jogszabályokat. 

Ilyen irányelv például a  

2009/20/EK európai uniós irányelv 

amely előírja, hogy az EU kikötőibe 
érkező hajóknak rendelkezniük 
kell bizonyos típusú biztosítással. 
Amikor az irányelvet kiadták, az 
országok a nemzeti jogszabályaikat 
hozzáigazították. 

Mit tesz az EU?

Több ország közös jogszabályai 

Mit tesz az EU?

Több ország közös jogszabályai 

288. cikk:  Az EU jogi aktusai  
Az Európai Unió működéséről szóló 
szerző dés 288. cikke kimondja, hogy 

milyen jogi aktusok vannak az EU-

ban:  

„Az Unió hatáskörének gyakorlása 
érdekében az intézmények 
rendeleteket, irányelveket, 
határozatokat, ajánlásokat és 
véleményeket fogadnak el. 

A rendelet általános hatályú. A 
rendelet teljes egészében kötelező 
és közvetlenül alkalmazandó 
valamennyi tagállamban. 

Az irányelv az elérendő eredmény 
tekintetében minden egyes 
címzett tagállamra nézve 
kötelező, azonban a forma és a 
módszerek megválasztását a 
nemzeti hatóságokra hagyja. 

A határozat teljes egészében 
kötelező. 

Az ajánlások és vélemények nem 
rendelkeznek kötelező erővel.”

A szubszidiaritás elve 

1 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e-
6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF

Néha vita van arról, hogy a 
jogszabályt uniós szinten vagy 
maguknak a tagállamoknak kell-e 
megalkotniuk. 

Van egy jogi alapelv, amely segít 
eldönteni, hogy ki rendelkezik 
döntési jogkörrel. Ez az úgynevezett 
szubszidiaritás elve.

A „szubszidiaritás” szó a latin 
„segítség” szóból származik. 
Azt is mondhatnánk, hogy „a 
segítségnyújtás elve”.

A szubszidiaritás elve azt mondja 
ki, hogy az egyes országokban 

szabályozható dolgokat az egyes 
országoknak kell szabályozniuk, 
nem pedig magasabb szinten. Az 
uniós szinten (= az összes országra 
együttesen) csak akkor lehet 
dolgokat szabályozni, ha annak 
valóban van értelme.   

Ez az elv az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikkéből származik.1

Így néz ki egy uniós irányelv. Az összes irányelv 
és rendelet elérhető az EU honlapján. Bárki 
elolvashatja őket. Az összes uniós nyelven 
rendelkezésre állnak.
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Ki hozza meg a döntéseket 
az EU-ban?

Az Európai Unióban négy olyan intézmény van, 
amelyek a legfontosabbak a döntéshozatalban, 
és különösen az új jogszabályok 
meghozatalában. 

Vannak: 

 ● Az Európai Parlament;

 ● Az Európai Tanács (államfők);

 ● Az Európai Unió Tanácsa (Miniszterek 
Tanácsa); és 

 ● Az Európai Bizottság. 

Most elmagyarázzuk, hogy mi a feladata ennek 
a négy intézménynek, és hogyan működnek 
együtt az Európai Unió jogalkotásában. 

Az Európai Tanács  
A kormányfők találkozója 

Az Európai Tanács az az intézmény, ahol az 
uniós tagállamok vezetői együtt dolgoznak. 
Például Franciaország elnöke, Olaszország 
miniszterelnöke, Németország kancellárja, 
Ausztria kancellárja, Bulgária miniszterelnöke 
és így tovább. 

Az Európai Tanácsban a 27 államfő általában 
háromhavonta ül össze. 

Az Európai Tanács üléseit Belgium fővárosában, 
Brüsszelben tartják. Az EU legtöbb intézménye 
Brüsszelben található.  

Az Európai Tanácsban az államfők az EU-t 
érintő fontos kérdéseket vitatnak meg. Ők 

Ki hozza meg a döntéseket az EU-ban? Ki hozza meg a döntéseket az EU-ban?

A brüsszeli „Európa épület” az Európai Tanács üléseinek helyszíne. 
Itt van az előszoba. Az üveghomlokzat az EU összes országából 
származó épületek régi ablakaiból áll.

1

Az Európai Tanács 
logóját a székhelyül 
szolgáló épület lámpa 
alakú belső része ihlette.

A tárgyalótermek 
ebben a „lámpásban” 
találhatók.  

A bal oldali képen a 
„lámpás” alapja is 
látható.
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határozzák meg az EU általános céljait és 
irányát.  

A Tanács döntéseit a következtetéseknek 
nevezett dokumentumokban rögzítik. Ezeket 
a dokumentumokat bárki elolvashatja. A 
kiadványokat az EU valamennyi nyelvén 
közzéteszik.1 Az Európai Tanács például 2022 
júniusában úgy döntött, hogy Ukrajnának meg 
kell kapnia az EU tagjelölt ország státuszt.

A Tanács munkájának megszervezése 
érdekében a Tanács tagjai (a 27 ország 
kormányfői) megválasztják a Tanács elnökét. 
2019 óta ez Charles Michel, Belgium korábbi 
miniszterelnöke.

1 https://www.consilium.europa.eu/de/documents-publications/
public-register/euco-conclusions/

!
Ne keverjük össze:

Az Európai Unió 
Tanácsa nem 
azonos az Európai 
Tanáccsal (lásd 
a 83. oldalon) 
és nem azonos az 
Európa Tanáccsal  
(lásd a 115. 
oldalon). 

A nevek zavarba 
ejtően hasonlóak, 
de három 
különböző dologról 
van szó. 

Az Európai Unió Tanácsa
Más néven Minisztertanács

Az Európai Unió Tanácsában az uniós 
tagállamok miniszterei üléseznek. Ezért ezt a 
tanácsot Miniszterek Tanácsának is nevezik.

Az Európai Unió Tanácsában a nemzeti 
kormányok miniszterei a hatáskörüknek 
megfelelően üléseznek. 

Például amikor a mezőgazdasággal 
kapcsolatos döntéseket kell meghozni, a 
mezőgazdasági miniszterek ülnek össze. 
Amikor a környezetvédelemmel kapcsolatos 
döntéseket kell hozni, a környezetvédelmi 
miniszterek ülnek össze. 

A Miniszterek Tanácsa fontos szerepet játszik 
annak eldöntésében, hogy mi váljon európai 
uniós jogszabállyá. Az Európai Parlament az 
EU polgárai nevében beszél. A Miniszterek 
Tanácsában a miniszterek a tagállamok 
kormányai nevében beszélnek.

A Miniszterek Tanácsa felelős például az 
Európai Unió költségvetéséről való döntésért. 
Ez azt jelenti, hogy a Miniszterek Tanácsa 
dönt arról, hogy az EU mire és hogyan költi a 
pénzét. Először az EU Bizottsága tesz javaslatot. 
Ezután az Európai Unió Tanácsa (= Miniszterek 
Tanácsa) dönt. Ezután a Parlamentnek is egyet 
kell értenie. 

Ki hozza meg a döntéseket az EU-ban?

Az Európai Tanács  

Ki hozza meg a döntéseket az EU-ban?

Az Európai Unió Tanácsa

A brüsszeli „Európa épület” egyik üléstermében, ahol az Európai 
Tanács ülésezik. 

2

Igen, a logó pontosan 
megegyezik az Európai 
Tanács logójával.

https://www.consilium.europa.eu/de/documents-publications/public-register/euco-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/de/documents-publications/public-register/euco-conclusions/
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Gondolkodj!  

Nézd meg a képet! 

A tagországok miniszterei 
vitatják meg a különböző 
témákat. 

Meg tudod nevezni a 
témákat?

Kik azok a miniszterek?
A miniszterek a kormány vezető tagjai.

A miniszterek általában egy bizonyos 
munkaterületért felelősek. Van például jellemzően 
egy gazdasági miniszter, egy mezőgazdasági 
miniszter, egy külügyminiszter, egy belügyminiszter, 
egy szociális miniszter, egy védelmi miniszter és így 
tovább. 

Manapság egy átlagos kormánynak körülbelül 15-20 
minisztere van. 

Minden miniszter egy nagy bürokratikus szervezet, 
a minisztérium vezetője, ahol gyakran több száz 
szakértő áll a miniszter rendelkezésére, hogy jó 
tanácsokkal lássa el a minisztert, és előkészítse a 
jogszabályokat (= új törvényeket készítsen elő).

Ne feledd:  
Két különböző tanács létezik!

Összefoglalva, két különböző tanács 
van. Mindkettőben az uniós országok 
kormányainak tagjai ülnek.  

1) Az Európai Tanács – a tagállamok 
kormányfőivel (általában elnökök, 
miniszterelnökök vagy kancellárok).

2) Az Európai Unió Tanácsa (= Miniszterek 
Tanácsa) – az egyes témákért felelős 
miniszterekkel.

Ki hozza meg a döntéseket az EU-ban?

Az Európai Unió Tanácsa

Ki hozza meg a döntéseket az EU-ban?

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában mind a 27 tagállam bizonyos témákért felelős miniszterei 
összeülnek, hogy megvitassák a szakterületükhöz tartozó témákat. Ha például a 
mezőgazdasággal kapcsolatos kérdések kerülnek terítékre (lásd a tehenet!), a mezőgazdasági 
miniszterek találkoznak. Más témák esetében más miniszterek találkoznak. 
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Az Európai Parlament
Az EU polgárai választják

Az Európai Parlament képviseli az uniós 
polgárokat. A Parlament a polgárok által 
választott képviselőkből áll. 

Az Európai Parlament Strasbourgban 
(Franciaország) és Brüsszelben (Belgium) 
ülésezik. Hivatalos székhelye Strasbourgban 
van. 

Miért van parlament? 

Az EU-ban mintegy 450 millió ember él. 
Országuk állampolgáraiként az EU polgárai is.

Az EU-ban sok mindenről kell dönteni, és ezek 
közül sok bonyolult. Az EU 450 millió polgára 
nem tud ésszerűen és gyakorlatilag nem tud 
minden egyes témáról vitát folytatni és dönteni. 
Az átlagpolgárnak egyszerűen nincs rá ideje, 

Hogyan jött létre a Miniszterek 
Tanácsa?
Az 1950-es években Belgium, Németország, 
Franciaország, Olaszország, Luxemburg és Hollandia 
kötött szerződést. Megállapodtak: „A szén- és 
acélkereskedelem közös szabályairól akarunk 
dönteni.” Ennek érdekében ezen országok miniszterei 
összeültek. 

Ezután ezek az országok egyre több területen 
kezdtek együttműködni. A mezőgazdaságban, a légi 
közlekedésben, a határellenőrzésben és sok más 
területen is elkezdtek együttműködni

Így jött létre az Európai Gazdasági Közösség (EGK). Ez 
fejlődött tovább, és később az Európai Unió (EU) lett 
belőle.

A mai EU Miniszterek Tanácsa (az Európai Unió 
Tanácsa) 1951-ben az Európai Szén- és Acélközösség 
Tanácsával kezdődött, ahol az illetékes miniszterek is 
üléseztek.   

Ki hozza meg a döntéseket az EU-ban?

Az Európai Unió Tanácsa

Ki hozza meg a döntéseket az EU-ban?

Az Európai Parlament

1951-ben Párizsban az államfők aláírták az Európai Szén- és 
Acélközösség (ESZAK) szerződését.

Az Európai Parlament Strasbourgban. 

3

Az Európai Parlament 
logója a strasbourgi 
Parlament nagy, kerek 
üléstermét tükrözi. 

Lásd a következő oldalon 
található fotókat. 



90 91

és gyakran a tudása és a képességei sincsenek 
meg ehhez.

Emiatt a polgárok megválasztják képviselőiket, 
hogy a parlamentben dolgozzanak értük.

Deshalb wählen die Menschen Vertreter, die 
für sie ins Parlament gehen. Man nennt diese 
Vertreter Abgeordnete.

Mit tesznek a képviselők?

Az európai parlamenti képviselők minden 
országból Strasbourgba (Franciaország) és 
Brüsszelbe (Belgium) utaznak. Ott megvitatják 
az új törvényeket. Ezt az EU polgárainak 
képviselőiként teszik.  

Az európai parlamenti képviselők megvitatják 
egymással, majd szavazással döntenek. 

Ugyanúgy, mint a helyi tanácsban (a város 
parlamentjében) vagy az ország nemzeti 
parlamentjében. 

Az Európai Parlament képviselőit az MEP 
nevezik (Member of the European Parliament).

Az összes európai parlamenti képviselő együtt 
alkotja a Parlamentet. 

Hány európai parlamenti képviselő van?

Minden országból vannak európai parlamenti 
képviselők. 

Az Európai Parlamentben összesen 705 európai 
parlamenti képviselő van.   

A kisebb országok kevesebb európai 
parlamenti képviselőt küldenek. A nagyobb 
országok többet küldenek.

Németország például 96 európai parlamenti 
képviselőt küld. Németország az EU 
legnagyobb országa, mintegy 80 millió 
lakosával. 

Bulgáriának mintegy 7 millió lakosa van. 
Bulgária 17 képviselőt küld az Európai 
Parlamentbe. 

Málta nagyon kicsi ország. Mindössze 500 000 
lakosa van. Málta mindössze 6 képviselőt küld 
az Európai Parlamentbe.

Ki hozza meg a döntéseket az EU-ban?

Az Európai Parlament

Ki hozza meg a döntéseket az EU-ban?

Az Európai Parlament

The European Parliament in Strassburg is where the 705 parliamentarians from the 27 
countries meet to decide on new laws. .  
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Az EU úgy döntött, hogy a kisebb országok 
polgáronként valamivel több képviselőt 
küldhetnek a parlamentbe, mint a nagy 
országok. A kis országoknak körülbelül egy 
parlamenti képviselő jut 100 000 polgárra. A 
nagy országoknak nagyjából 1 millió lakosra 
jut egy parlamenti képviselő. Ezzel a kisebb 
országoknak kívánnak segíteni abban, hogy 
egy kicsit nagyobb befolyással rendelkezzenek. 
Máskülönben a nagy országok, mint például 
Németország, vagy Franciaország, minden 
döntést könnyedén uralnának.   

Mit csinál az Európai Parlament?
 ● Az Európai Parlament a Miniszterek 
Tanácsával együtt dönt az uniós 
jogszabályokról.

 ● Hozzájárulásukat kell kérni, ha az EU 
szerződést akar kötni egy másik országgal.

 ● Beleszólása van az EU költségvetésébe. 
Ha az EU pénzt akar költeni, azt először a 
parlamenttel kell egyeztetnie. 

 ● A parlament azt is ellenőrzi, hogy az EU 
betartja-e a szabályokat, amikor pénzt költ.

 ● Ellenőrzi, hogy az Európai Bizottság 
megfelelően végzi-e a munkáját. (Az 
Európai Bizottság egy másik fontos 
intézmény az EU-ban. Lásd alább, a 97. 
40. oldalon.

Parlamenti képviselőcsoportok

Az Európai Parlament választott képviselői 
(EP-képviselők) parlamenti frakciókban 
dolgoznak együtt, amelyek a hozzájuk 
csatlakozó képviselők általános világnézete 
(meggyőződése, hite, gondolkodásmódja) 
mentén jönnek létre. 

Az Európai Parlament parlamenti 
képviselőcsoportjai többnyire egybeesnek a 
tagállamok hagyományos politikai pártjaival.

Vannak például a következő parlamenti 
képviselőcsoportok

 ● A zöldek

 ● A konzervatívok / kereszténydemokraták 

 ● A szocialisták / szociáldemokraták 

 ● A liberálisok 

Ki hozza meg a döntéseket az EU-ban?

Az Európai Parlament

Ki hozza meg a döntéseket az EU-ban?

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament 705 fafigurával képviselt képviselője 
világnézeti csoportjaik mentén színezve. Ez a bemutató a brüsszeli 
EU látogatóközpontban található.
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 ● A szélsőjobboldaliak és a nacionalisták 
(jelenleg ez a csoport „Identitás és 
Demokrácia” néven fut).

A parlamenti képviselőcsoportok számos 
ország európai parlamenti képviselőit tömörítik. 
Egy másik szó erre az, hogy: transznacionálisak. 

A parlamenti képviselőcsoport 
megalakításához legalább 7 tagállamból (az 
összes tagállam egynegyedéből) legalább 23 
képviselőnek kell lennie. 

 

Kapcsolatfelvétel  
az Európai Parlamenttel 

Az Európai Parlament sok uniós polgár számára 
távolinak tűnhet, különösen, hogy az épületek 
(székhelyek) Strasbourgban és Brüsszelben 
vannak. 

Ezért az Európai Parlament minden egyes 
uniós országban rendelkezik u.n. összekötő 
irodával.  

Az ott dolgozó személyekhez lehet fordulni, ha 
egy uniós polgárnak kérdése van az Európai 
Parlamenttel kapcsolatban.

A polgárok levelet vagy e-mailt is írhatnak 
az európai parlamenti képviselőknek saját 
országukból (vagy bármely más országból).

Ki hozza meg a döntéseket az EU-ban?

Az Európai Parlament

Ki hozza meg a döntéseket az EU-ban?

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament története
1952-től kezdve az Európai Szén- és Acélközösség 
(ESZAK) a tagországok parlamentjeinek 
képviselőiből álló üléseket tartott. Ezt nevezték 
parlamenti közgyűlésnek. A közgyűlésnek csak 
korlátozott jogai voltak. 

1957-ben ez a közgyűlés az Európai Parlament nevet 
adta magának. 

Az Európai Parlament fokozatosan egyre több jogot 
kapott. 

1979 óta az EU polgárai közvetlenül választják 
képviselőiket az Európai Parlamentbe. A 
választásokra 5 évente kerül sor. 

A tagországok pártjai bemutatják jelöltlistáikat a 
polgároknak, és a polgárok szavazhatnak ezekre a 
listákra vagy egyéni jelöltekre.  

Die Bürger können die Büros ihrer Abgeordneten besuchen und 
mit ihnen sprechen.

Tégy így!

Keresd meg a 
kapcsolattartó 
irodád ezen a 
linken:

https://www.
europarl.europa.
eu/at-your-
service/de/
stay-informed/
liaison-offices-in-
your-country

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
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A címek a kapcsolattartó irodákban kérhetők. 
Az interneten is megtalálhatók. 

A polgárok közvetlenül is beszélhetnek az 
európai parlamenti képviselőkkel. 

A pártok saját országaikban is rendelkeznek 
állampolgári fogadó irodákkal.

Sok európai parlamenti képviselő meghívja a 
polgárokat az irodájába, hogy beszélhessenek 
egymással. 

Ha beszélni szeretne az európai parlamenti 
képviselővel, kérdezze meg a pártja irodáját:

„Hol és mikor találkozhatok egy európai 
parlamenti képviselővel?” 

Az Európai Bizottság  
A legfőbb közigazgatási szerv

Az Európai Bizottság az Európai Unió 
közigazgatása. Nevezhetjük az EU végrehajtó 
szervének is. Feladata a többi szerv által 
meghatározott politikák végrehajtása. A 
„végrehajtani” azt jelenti: gondoskodni 
arról, hogy a munkát valóban elvégezzék, a 
döntéseket valóban végrehajtsák.

Összehasonlítható az Európai Bizottság 
tevékenysége egy  helyi önkormányzati hivatal 
osztályvezetőinek munkájával. Ők hajtják végre 
az önkormányzati közgyűlés (amely a helyi 
parlament) döntését. Az Európai Bizottság 
az Európai Parlament és a többi döntéshozó 
testület (Miniszterek Tanácsa és az Európai 
Tanács) határozatát hajtja végre.

Ki hozza meg a döntéseket az EU-ban?

Az Európai Parlament

Ki hozza meg a döntéseket az EU-ban?

Az Európai Bizottság  

Az EP összekötő hivatala

Magyarország 

Budapest, 1024 
Lövőház u. 35.

Tel.: +36 1 411 3540 
Fax: +36 1 411 3560

E-mail: epbudapest@europarl.europa.eu

Web: www.europarl.hu

Facebook: www.facebook.com/EuropaiParlament

Twitter: http://twitter.com/Europarl_HU

Instagram: http://instagram.com/europaiparlament

A brüsszeli Barleymont-Buidling épületében található az Európai 
Bizottság székhelye.

4

Az Európai Bizottság 
logója a brüsszeli 
Barleymonst épület 
formáját mutatja (lásd a 
bal oldali képet). 

mailto:epbudapest@europarl.europa.eu
http://www.europarl.hu
http://www.facebook.com/EuropaiParlament
http://twitter.com/Europarl_HU
http://instagram.com/europaiparlament
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A Bizottság 27 biztosból áll, minden országból 
egy-egy.1

Minden egyes biztos egy bizonyos témakörért 
felelős, például gazdaság, környezetvédelem, 
külpolitika, válságkezelés, kereskedelem, 
közlekedés, szociális problémák, stb.

A Bizottság több ezer alkalmazottja segíti őket 
a munkájukban. Minden országból érkeznek. 
Új törvényjavaslatokat írnak, jelentéseket 
készítenek, információkat gyűjtenek, 
határozatokat készítenek elő, stb. 

Az Európai Bizottság feladatai  
 ● Új törvényeket javasol: Ha új uniós 
jogszabályt kell alkotni, az EU 
Bizottságának kell elkészítenie a tervezetet, 
és azt jóváhagyásra benyújtani a többi 
uniós intézménynek (a Parlamentnek és a 
Miniszterek Tanácsának). 

 ● Irányítja az uniós szakpolitikákat és 
szétosztja az uniós finanszírozást. A 
Bizottság éves költségvetést állít össze, 
amelyet a Parlament és a Tanács hagy jóvá. 

 ● Végrehajtja az uniós jogszabályokat: Az 
Európai Bizottság igyekszik biztosítani, 
hogy minden ország betartsa az uniós 
szabályokat. Ezt a feladatot megosztja az 
Európai Bírósággal (amely az EU különálló 
intézménye). 

1     Amennyiben az EU új tagországokat vesz fel, a biztosok száma 
növekedni fog.

 ● Nemzetközi szinten képviseli az 
EU-t. Az EU Bizottsága az összes 
uniós tagállam nevében felszólal a 
nemzetközi testületekben, különösen a 
kereskedelempolitika és a humanitárius 
segítségnyújtás területén. Az EU Bizottság 
tárgyalásokat folytat az EU nevében 
nemzetközi megállapodásokról is. 

Hogyan kapják a biztosok a 
munkájukat?

Az Európai Bizottság tagjait biztosoknak 
nevezik. 

Minden ország egy-egy biztost küld. Így 27 
tagország esetén 27 biztos van. 

Az ország kormánya javaslatot tehet arra, hogy 
ki legyen az adott ország biztosa. A végső 
szót azonban az Európai Tanács (Miniszterek 
Tanácsa) és az Európai Parlament mondja ki, 
hogy elfogadja-e a javaslatot, és kinevez-e 
valakit biztossá.

Az Európai Bizottság vezetőjét elnöknek hívják. 
Az elnököt az Európai Tanács (az államfők) 
jelöli, majd az Európai Parlament választja meg. 

Az Európai Bizottság jelenlegi elnöke Ursula 
von der Leyen. Korábban védelmi miniszter volt 
Németországban.2 

2 A könyv 2022-ben íródott.  

Ki hozza meg a döntéseket az EU-ban?

Az Európai Bizottság  

Ki hozza meg a döntéseket az EU-ban?

Az Európai Bizottság  

Ursula von der Leyen 
2019-ben lett az Európai 
Bizottság elnöke. 
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Az EU Bizottsága

A 27 biztos 2019-2024-ben

Ki hozza meg a döntéseket az EU-ban?

Az Európai Bizottság  

Ki hozza meg a döntéseket az EU-ban?

Az Európai Bizottság  

Ursula von der Leyen
Elnök
Németország
08.10.1958

Janez Lenarčič
Válságkezelés
Szlovénia
6.11.1967

Virginijus Sinkevičius
Környezet, tengerek, halászat
Litvánia
4.11.1990

Margaritis Schinas
Európai életmód
Görögország
28.07.1962

Josep Borrell Fontelles
Erősebb Európa a világban
Spanyolország
24.04.1947

Johannes Hahn
Költségvetés és igazgatás
Ausztria
02.12.1957

Mairead McGuinness
Pénzügyek
Írország
13.06.1959

Ylva Johansson
Belföldi politika
Svédország
13.02.1964

Dubravka Šuica
A demokrácia és a demográfia 
Horvátország
20.05.1957

Paolo Gentiloni
Gazdaság
Olaszország
22.11.1954

Maroš Šefčovič
Intézményi kapcsolatok 
Szlovákia 
05.08.1971

Helena Dalli
Egyenlőség
Málta
13.02.1964

Valdis Dombrovskis
Kereskedelem
Lettország
05.08.1971

Didier Reynders
Igazságszolgáltatás
Belgium
06.08.1958

Vera Jourová
Értékek és átláthatóság
Csehország
18.08.1964

Frans Timmermans
Zöld New Deal
Hollandia
06.05.1961

Janusz Wojciechovwski
Mezőgazdaság
Lengyelország
06.12.1954

Stella Kyriakides
Egészségügy, élelmiszerbiztonság
Ciprus
10.03.1956

Margarete Vestager
Digitalizálás
Dánia
13.04.1968

Thierry Breton
Belső piac
Franciaország
15.1.1955

Adina Vălean
Közlekedés
Rumänien
16.02.1968

Marija Gabriel
Innováció, kutatás, oktatás  
Bulgária
20.05.1979

Elisa Ferreira
Összefogások és reformok
Portugália
17.10.1955

Olivér Várhelyi
Szomszédság & bővítés
Magyarország
22.03.1972

Nicolas Schmit
Foglalkoztatás & szociális ügyek
Luxemburg
10.12.1953

Kadri Simson
Energia
Észtország
22.01.1977

Jutta Urpilainen
Nemzetközi partnerségek
Finnország
04.08.1975
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Ki hozza meg a döntéseket az EU-ban?

Az Európai Bizottság  

Ki hozza meg a döntéseket az EU-ban?

Az Európai Bizottság  

Példa: törvény a tisztább levegőért

1 A 2010 óta hatályos 2008/50/EK európai uniós irányelv -- Az Európai Parlament és a 
Tanács 2008/50/EK irányelve (2008. május 21.) “A környezeti levegő minőségéről és a 
tisztább levegőt Európának” címmel

Íme egy példa az Európai Bizottság 
által a többi intézménnyel együtt 
végzett munkára.  

A tudósok úgy találják, hogy túl 
sok a légszennyezés. Úgy találják, 
hogy túl sok a finom részecske (por) 
és a nitrogéngázok mennyisége 
(nitrogén-oxidok, más néven NOx) 
a levegőben. Ezek az anyagok a 
benzinnel vagy gázolajjal működő 
autómotorokban keletkeznek. Ezek 
károsak. Károsítják az őket belélegző 
emberek egészségét, például ha egy 
forgalmas utca mellett laknak, és 
így minden nap belélegzik ezeket a 
szennyező anyagokat.

A Miniszterek Tanácsa és az 
Európai Parlament egyetért abban, 
hogy valamit tenni kell ezekkel 
a szennyező anyagokkal. Ezt a 
véleményt osztják az EU polgárai, 
a szakértők és az orvosok is. 
Mindenki azt mondja: „A városok 
levegőjének tisztábbá kell válnia.” Az 
uniós politikusoknak biztosítaniuk 
kell, hogy az uniós polgárok ne 
szenvedjenek kárt. 

Ezért a Miniszterek Tanácsa és az 
Európai Parlament olyan törvényt 
kíván kiadni, amely meghatározza a 
finom részecskék és a nitrogéngázok 
mennyiségére vonatkozó 
határértékeket a levegőben, ahol 
az emberek élnek.1 Az Európai 
Bizottságot (itt a környezetvédelmi 

biztoson keresztül) kérik fel egy ilyen 
jogszabály kidolgozására. 

A törvényt a Bizottság szakértői 
írják. A törvény sok oldalas, és 
sok technikai és kémiai részletet 
tartalmaz. Amikor a tervezet 
elkészül, átadják a Miniszterek 
Tanácsának és a Parlamentnek, 
akik némi huzavona után végül 
elfogadják azt. Így a törvény 
hatályba lép. 

Példánkban ez   « A környezeti levegő 
minőségéről és a tisztább levegőt 
Európának » című, 2008. május 21-i 
2008/50/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv. – Az EU-ban 
a jogszabályoknak gyakran ilyen 
hosszú és bonyolult nevük van. 

Ez a törvény 2010 januárjában lépett 
hatályba.

Az uniós tagállamoknak 
biztosítaniuk kellett, hogy nemzeti 
jogszabályaik összhangban 
legyenek ezzel az uniós 
jogszabállyal. Az országok, ha 
akarnak, szigorúbb törvényeket 
is hozhatnak, de legalább az 
uniós jog által meghatározott 
minimumkövetelményeket be kell 
tartaniuk.

Ha egy országban az EU által 
ajánlottnál több részecske, vagy 
nitrogéntartalmú gáz van a 

levegőben, az 
adott ország 
megsérti az 
uniós szabályt, 
és büntetést 
kaphat. 

Az EU Bizottság 
feladata most 
az, hogy 
ellenőrizze, 
hogy az 
országok 
betartják-e 
az európai 
irányelvet. 

Az EU 
Bizottsága megállapítja: egyes 
országokban még mindig túl sok a 
finom részecske és a nitrogéngázok 
mennyisége a levegőben 
bizonyos városokban, például 
Németországban, Franciaországban, 
Magyarországon, Olaszországban és 
Romániában.

Ezután az EU Bizottsága úgy dönt, 
hogy beperli ezeket az országokat az 
Európai Unió Bíróságán 

Dann verklagt die EU-Kommission 
diese Länder vor dem Gerichtshof 
der Europäischen Union.2 Ez az EU 
legfelsőbb bírósága. Ha a Bíróság 
megállapítja, hogy az országok 
megszegték kötelezettségeiket, 

2 Európai jogi nyelven (= ahogy a jogászok beszélnek) ezt úgy hívják: „A Bizottság a tagál-
lamokat az Európai Bíróság elé utalja”. Hasonlóképpen, a Bíróság döntését helyesen az 
alábbi mondatokban fejezik ki: Az Európai Unió Bírósága úgy döntött, hogy a tagállamok 
megsértették a környezeti levegő minőségéről szóló uniós irányelv (2008/50/EK) szerinti 
kötelezettségüket”. 

akkor pénzbírságot (= sok pénzt) kell 
fizetniük.

Ez egy példa volt arra, hogy mit tesz 
az EU Bizottsága. 

Röviden: a Bizottság új 
jogszabályokat dolgoz ki (amelyeket 
aztán a Tanácsnak (minisztereknek) 
és a Parlamentnek el kell fogadnia, 
és miután egy jogszabály hatályba 
lépett, a Bizottságnak kell 
gondoskodnia arról, hogy az EU-
tagállamok kövessék azt. 
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Hogyan működnek a biztosok?

A biztosok nem annak az országnak az 
érdekeiért dolgoznak, ahonnan származnak. 
Az egész EU érdekében dolgoznak. Az összes 
tagállam és az EU érdekeit kell szem előtt 
tartaniuk.  

Az EU közös érdekeit és elveit kell képviselniük, 
többek között: 

 ● az uniós jogszabályokat,

 ● az EU politikai döntéseit,

 ● az EU olyan értékeit, mint a demokrácia és 
az emberi jogok.

Összefoglaló: a négy nagy intézmény
Sajnos a nagy uniós intézmények nevei kissé zavaróak, mivel némelyikük neve 
meglehetősen hasonló. 

Az előző oldalakon részletesen bemutattuk az intézményeket. Ebben a kék dobozban egy 
rövid összefoglaló található, amely segít az intézmények elkülönítésében.

Milyen uniós intézmények vannak?

 ● Az Európai Parlament: Ez az EU 
legdemokratikusabb intézménye. Minden 
tagországban az emberek választanak 
képviselőket a parlamentbe. A nagy 
országok sok képviselőt választanak (akár 
100-at is). A kis országok csak néhányat 
választanak (6-tól kezdődően). 

 ● Az Európai Tanács: Itt ülnek össze a 
tagországok államfői, hogy döntsenek 
az EU tágabb céljairól. Az „államfők” 
jelentése: a miniszterelnök, az elnök, vagy 
amilyen elnevezéssel illetik az ország 
legmagasabb kormányzati pozícióban lévő 
személyét.

 ● Az Európai Unió Tanácsa, más néven 
Miniszterek Tanácsa: Itt gyűlnek 
össze a tagországok miniszterei, hogy 
megvitassák speciális témáikat. Például a 
mezőgazdasági miniszterek azért ülnek 
össze, hogy megállapodjanak valamilyen, 
a mezőgazdasággal kapcsolatos 
kérdésben. Vagy az energiaügyi 
miniszterek azért jönnek össze, hogy 
döntsenek arról, hogyan kellene a jövőben 
villamos energiát termelni. 

 ● Az Európai Bizottság: Az Európai 
Unió közigazgatása. Nevezhetjük az 
EU végrehajtó szervének is, mivel az a 
feladata, hogy végrehajtsa a többi szerv 
által meghatározott politikákat. 

Hol vannak ezek az uniós intézmények?

Az Európai Parlament főépülete 
Strasbourgban (egy Németország melletti 
franciaországi városban) található. Ez a 
Parlament hivatalos székhelye. A Parlament 
második székhelye Brüsszelben (Belgium) 
található. Mindkét helyen tartanak üléseket. 

A többi nagy uniós intézmény székhelye 
Brüsszelben van. (Belgium). 

Néhány kisebb uniós intézmény az EU 
különböző tagállamainak különböző 
városaiban található. (Az ilyen kisebb uniós 
intézmények listáját a könyv végén találjátok 
az 110. oldalon.

Európa Tanács - valami más, mint az EU!

Van egy másik intézmény, amelynek nagyon 
hasonló a neve, de az EU-tól elkülönül. Ez az 
Európa Tanács. 

Az Európa Tanács az EU-tól független 
szervezet. Földrajzilag az Európához (a 
kontinenshez) tartozó valamennyi országot 
tömöríti. Az Európa Tanácsnak 47 ország a 
tagja. Ez magában foglalja az EU mind a 27 
tagállamát, és még sok mást is. 

Az Európa Tanács feladata az emberi jogok, 
a demokrácia és a jogállamiság biztosítása. 

Mivel az Európa Tanácsnak semmi köze az 
EU-hoz, erről bővebben a könyv végén, a 
következő 115. oldalon olvashat.

Ki hozza meg a döntéseket az EU-ban?

Az Európai Bizottság  
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Az uniós irányelvek és a nemzeti jog
Az EU úgy döntött: az országoknak 
arra kell törekedniük, hogy kevesebb 
finom részecske és nitrogéngáz 
legyen a levegőben. 

Minden ország maga döntheti el, 
hogy ezt pontosan hogyan fogja 
elérni. De valamit tenniük kell. A 
semmittevés, vagy a túl keveset 
tenni nem elegendő. 

Sok szennyező anyag az olyan 
üzemanyagokat, mint a dízelt vagy 
a benzint elégető gépjárművekből 
származik. Az országok különböző 
intézkedéseket tehetnek e 
szennyező anyagok csökkentése 
érdekében. Például:   

 ● Egy ország betilthatja a nagy 
környezetszennyező autók 
közlekedését a városokban

 ● Egy ország biztosíthatja, 
hogy többen használják a 
tömegközlekedést (busz, 
villamos), vagy autó helyett 
kerékpárt használjanak. Az 
ország például jobb busz- és 
villamosvonalakat biztosíthat, 
vagy olcsóbbá teheti a 
buszjegyeket. Minél többen 
használják a tömegközlekedést 
és a kerékpárt a saját autójuk 
helyett, annál kisebb a 
környezetszennyezés, és annál 
jobb a levegő a városokban.

 ●  Egy ország gondoskodhat arról, 
hogy az emberek elektromos 
járműveket használjanak a 
belső égésű motorral működő 
járművek (üzemanyagot égető 
járművek) helyett. 
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Vita az EU-ban

Néha nehéz az együttműködés. Az EU országai 
egyetértenek vagy nem értenek egyet 
egymással, amikor közös döntést próbálnak 
hozni. 

Ezek a nehézségek normálisak, és hasznosak 
lehetnek, mivel lehetővé teszik, hogy sok 
különböző véleményt meghallgassanak. Ez 
a demokrácia a gyakorlatban, az EU egyik 
alapértéke. 

Egy példa: Németország 2015-ben nagyon 
befogadó módon engedte be az országba 
a szíriai menekülteket, és hosszadalmas 
bürokratikus eljárások nélkül engedélyezte 
számukra, hogy Németországban éljenek. A 
német döntést egyes szomszédos országok 
dicsérték, mások viszont bírálták.

Az egyik országban hozott döntés más 
országokra is hatással lehet. Néha nehéz lehet 
az országoknak megegyezni és közös döntést 
hozni. A megállapodás elérése sok időt, pénzt 
és erőforrást igényelhet. Ezért az EU-ban a 
döntéshozatal gyakran évekig tart. 

Ki hozza meg a döntéseket az EU-ban?

Vita az EU-ban

Ki hozza meg a döntéseket az EU-ban?

Vita az EU-ban

A 27 tagállammal rendelkező EU-ban a döntéshozatal hosszú időt vehet igénybe, mivel 
az emberek eltérő véleményen vannak, és sok vitára van szükség ahhoz, hogy végül 
megállapodásra jussanak.
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Ki hozza meg a döntéseket az EU-ban?

Vita az EU-ban

Ki hozza meg a döntéseket az EU-ban?

Vita az EU-ban

§ A polgárok választott képviselői. 

A Minisztertanáccsal együtt döntenek az új törvényekről.

Európai Parlament

Minden ország egy-egy biztost küld.

Minden biztos egy-egy témáért felelős.

Ők gondoskodnak a törvények betartásáról. 

Javaslatokat tesznek új törvények megalkotására.

Európai Bizottság 

A tagországok miniszterei a hatáskörükbe 
tartozó  témák szerint üléseznek. 

Az Európai Parlamenttel együtt döntenek az új jogszabályokról.  

Az Európai Unió Tanácsa
Miniszterek Tanácsa 

A tagországok vezetőinek találkozója.
Ők döntenek az EU nagyobb célkitűzéseiről.

Európai Tanács

Az EU intézményei

jogszabályokról

Döntés a  

Ú
j 
tö

rv
é
n
y
ek

et
 ja

va
sol 

Európai Számvevőszék (ESZ)

Az Európai 
Számvevőszék 
gondoskodik arról, hogy 
az EU elszámolása 
helyes legyen. Ellenőrzi 
a bevételeket és a 
kiadásokat.

Az Európai Unió Bírósága (EUB) 

EUB az EU bírósága. 
Az uniós joggal 
kapcsolatos jogviták 
esetén dönt. A 
nemzeti bíróságok az 
uniós joggal 
kapcsolatos 
kérdéseket az EUB elé 
terjesztik fel. 

Európai Központi Bank (EKB)

Az EKB az eurót 
pénznemként használó 
országok független 
bankja. Ő dönti el 
például, hogy mennyi 
eurót nyomtasson. 

A tagállamok küldik...

Parlamenti képviselők  ( x 10 )

Miniszter (tárgyanként)

Úniós Biztos

Kormányfő

ELAT BE HR CY DK EE FI FR DE IR HU LV LU MT NL PL PT SK SI ESBG ITCZ LT RO SE
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Az EU egyéb intézményei

Ebben a könyvben csak az EU főbb intézményeit ismertettük. Az 
EU-nak számos további intézménye van, mindenféle célokra. Íme 
egy lista azokról a fontos intézményekről, amelyekről már hallhatott 
a hírekben. 

Intézmény Tevékenység Székhely
EKB 
ECB

Európai Központi Bank A közös valuta (euró) védelme Frankfurt

EB 
ECJ

Európai Bíróság Az európai szerződések 
értelmezésével és 
alkalmazásával kapcsolatos 
joghatóság

Luxemburg

ESZ 
ECA

Európai Számvevőszék Évente jelentést készít az uniós 
költségvetés felhasználásáról. 
Európai Parlament általi 
ellenőrzésére használják.

Luxemburg

EKSZ 
EEAS

Európai Külügyi 
Szolgálat

Az EU diplomáciai szolgálata Brüsszel

EGSZB 
EESC

Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság

A civil társadalmat, 
a munkaadókat és a 
munkavállalókat képviseli

Brüsszel

RB 
ECR

A Régiók Európai 
Bizottsága

A regionális és helyi szervek 
(önkormányzatok, régiók, 
megyék stb.) nevében beszél

Brüssel

EBB 
EIB

Európai Beruházási 
Bank

Finanszírozást biztosít az EU 
beruházási projektjeihez. 
Az Európai Beruházási 
Alapon keresztül a kisebb 
vállalkozásokat is támogatja

Luxemburg

Európai ombudsman Meghallgatja a polgárok 
panaszait az uniós 
intézményekben felmerülő 
problémákkal és rossz 
gazdálkodással kapcsolatban

Strasbourg

EDPB 
EDPB

Európai Adatvédelmi 
Testület

Biztosítja az európai 
adatvédelmi jog egységes 
alkalmazását

Brüsszel

Az EU egyéb intézményei Az EU egyéb intézményei
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Az EU kritikája 

Egyesek szerint az EU jó dolog. 

Azonban nem mindenki gondolja így. 

Egyesek kritikusan viszonyulnak az EU-hoz. Minden uniós 
tagállamban vannak olyanok, akik azt szeretnék, ha 
országuk nem lenne tagja az EU-nak. 

Az EU-t erőteljesen ellenző embereket néha 
euroszkeptikusoknak nevezik. Gondolkodásmódjukat 
euroszkepticizmusnak hívják.  

Vannak, akik azt akarják, hogy országuk az EU tagja 
maradjon, de azt akarják, hogy az EU változzon és fejlődjön. 

Egyesek azt szeretnék, ha az EU több hatáskörrel 
rendelkezne. Vannak, akik azt szeretnék, hogy az EU-nak 
kevesebb hatásköre legyen. 

Egyesek azt szeretnék, ha az EU csak a gazdaságra és 
a kereskedelem megkönnyítésére összpontosítana. 
Vannak, akik azt szeretnék, hogy az EU olyan területekkel 
foglalkozzon, mint a kultúra, az oktatás és a tudomány. 

Egyesek azt szeretnék, ha az EU több olyan feladatot 
vállalna át, amelyeket jelenleg a tagállamok irányítanak, 
például a külpolitikát és a hadsereget.  

Egyesek kritizálják, hogyan születnek a döntések az EU-ban. 
Az EU számos döntését minden egyes tagállamnak jóvá kell 
hagynia. Ha valamelyik ország nem ért egyet, a döntés nem 
hozható meg. 27 tagállam esetén a döntéshozatal nehézkes.  

Az EU kritikája 

A lobbisták olyan emberek, 
akiket vállalatok és iparágak 
(de civil szervezetek is) 
alkalmaznak a politikai 
döntéshozók (kormányok, 
parlamentek) befolyásolására.

Úgy értik, hogy az EU-nak 
túl sok bonyolult szabálya 
és jogszabálya van.

Az EU nagyon 
bürokratikus. 

Az EU nem 
demokratikus.

A lobbisták  
túl nagy hatalom-
mal és befolyással 
rendelkeznek az 

EU-ban.

Az EU-nak 
valóban sok szabálya és 

törvénye van, de ez minden 
kormány esetében is így van.  

A lobbistáknak 
valóban nagy befolyásuk 

van az EU-ban. Befolyásuk 
nem mindig nemkívánatos: a 

saját szakterületükön szerzett 
szakértelemmel is rendelkeznek.   
A lobbisták szintén mindenütt jelen 
vannak a nemzeti kormányok 

körül. 

Az EU-nak van 
parlamentje. A parlament 
a nép választott 
képviselöiböl áll
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Az Európa Tanács

Európában (mint kontinensen) körülbelül 50 
ország van. Ezek mintegy fele (27) tagja az 
Európai Uniónak.1 Sokkal többen (47) azonban 
egy másik szervezetnek, az Európa Tanácsnak 
is tagjai. 

Az Európa Tanácsot 1947-ben (a második 
világháborút követően) alapították, hogy 
támogassa az emberi jogokat, a demokráciát és 
a jogállamiságot Európában. 

Az Európai Unióval ellentétben az Európa 
Tanács nem hoz törvényeket a tagállamai 
számára. Inkább bizonyos nemzetközi 
megállapodásoknak szerez érvényt. Ezek 
a megállapodások többnyire az emberi 
jogokra, a demokráciára és a jogállamiságra 
összpontosítanak.  

Emberi Jogok Európai Bírósága  

Az Európa Tanács legismertebb intézménye 
az Emberi Jogok Európai Bírósága. A bíróság 
székhelye Strasbourgban (Franciaország) 
található. Feladata annak biztosítása, hogy az 
országok betartsák az Emberi Jogok Európai 
Egyezményében elfogadott szabályokat.

A polgárok ehhez a bírósághoz fordulhatnak 
segítségért, ha úgy gondolják, hogy az ország, 
amelyben élnek, megsérti az emberi jogaikat. 

1 Mint 2022-ben. Az uniós tagállamok száma idővel változhat. 
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A strasbourgi bírósághoz különösen akkor 
fordulhatnak, ha az országukban működő 
bíróságok nem segítettek nekik.  

Az emberi jogok európai egyezménye  

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye nagyon 
fontos jogokat fogalmaz meg az emberek 
számára. Ezeket 16 cikk (fejezet) írja le az 
Emberi Jogok Európai Egyezményén belül.2 

Íme néhány közülük: 

 ● Mindenkinek joga van az élethez, tehát 
senkit sem szabad megölni. 

 ● Senkit sem lehet megkínozni

 ● A rabszolgaság és a kényszermunka tilos.

2  Az egyezmény teljes szövege itt érhető el:  
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

 ● Az embereknek joguk van a szabadsághoz 
és a biztonsághoz

 ● Az embereknek joguk van a tisztességes 
eljáráshoz. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek 
joga van ahhoz, hogy megvédje magát 
a bíróságon, és hogy ott tisztességesen 
bánjanak vele.

 ● Az embereket nem lehet büntetni, ha a 
tettüket nem tiltja kifejezetten a törvény.

 ● A magánélet és a család különösen védett

 ● Mindenki számára biztosított a gondolat-, 
lelkiismereti és vallásszabadság. A 
kormányok például nem kényszeríthetnek 
egyetlen polgárt sem arra, hogy bármilyen 
vallást kövessen.  

Ezek a jogok számunkra Európában 
„normálisnak” tűnhetnek. A világ más részein 
azonban nem garantáltak. Például Kínában, 
más ázsiai országokban, egyes közel-keleti 
országokban vagy Amerika egyes országaiban. 

Gondolkodj! 

Emlékszel, 
hogy melyik 
uniós intéz-
ménynek 
van Stras-
bourgban 
a főépülete 
és hivatalos 
székhelye?

Az Európa Tanács Az Európa Tanács

Az Emberi Jogok Európai Bírósága Strasbourgban. Ide azok az 
emberek fordulhatnak, akik úgy gondolják, hogy az emberi jogaik 
sérülnek az országukban.

Az emberi jogok európai egyezménye 59 cikkből áll.

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
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Egy másik példa: az USA-ban még mindig 
alkalmazzák a halálbüntetést. Európában (= az 
Európa Tanács tagországaiban) a halálbüntetés 
törvénytelen, mert sérti az élethez való jogot.   

Az Európa Tanács országai

Az Európa Tanácsnak 47 ország a tagja. Ezek 
közé tartozik az Európai Unió mind a 27 tagja. 

Az EU-n kívüli országok közül néhányan a 
nagyságuk miatt, vagy más szempontból 
fontosak. Például

 ● Törökország - 85 millió lakossal;

 ● Svájc - mindössze 8 millió lakosú, de Európa 
közepén fekszik és nagyon gazdag;

 ● Norvégia - mindössze 5,5 millió lakosú, de 
nagyon gazdag, nem utolsósorban a kőolaj 
lelőhelyüknek köszönhetően;

 ● Oroszország - 140 millió lakossal. 
Oroszország 1996 és 2022 között az 
Európa Tanács tagja volt. Tagságáról azért 
mondott le, hogy az Ukrajna elleni 2022-es 
támadására válaszul ne zárják ki.

Az Európa Tanács tagországainak összesen 
800 millió lakosa van (640 millió Oroszország 
nélkül). Az EU tagországainak együttesen csak 
450 millió lakosa van.

Az Európa Tanács Az Európa Tanács

Az Európa Tanácsnak 47 tagállama van. Ezek között van mind a 27 állam, amelyek az Európai 
Unió (EU) tagjai is egyben.
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Térképek
A következő oldalakon újra megjelenítjük a könyvben használt 
összes térképet. Ez lehetővé teszi az európai országok különböző 
közösségeinek összehasonlítását. 

Az Európai Unió jelenleg 27 tagállamból áll. 
Néhányan még csatlakozni akarnak, például 
Ukrajna és a nyugat-balkáni országok (2022-es 
adatok).

Az Európai Unió Eurózóna - az eurót használó országok

A lila színnel jelölt országok pénzneme az 
euró (2022-es adatok). Néhány további ország 
szeretne csatlakozni ehhez a közösséghez.

Térképek Térképek
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Schengeni térség

A Schengeni térség olyan országok közössége, 
amelyek megállapodtak abban, hogy nem 
alkalmaznak határellenőrzést egymás között (nyitott 
határok), és a külső határaikon azonos szabályokat 
követnek.

NATO 

A NATO olyan országok közössége, amelynek célja, hogy 
katonai konfliktus esetén segítsék egymást a külső 
ellenséggel szembeni védelemben. 

Az USA és Kanada is tagja a NATO-nak.

Térképek Térképek
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Európa Tanács Tengerek Európa körül

Az Európa Tanács egy olyan közösség, 
amelyhez szinte valamennyi európai ország 
csatlakozott. Fő célja az emberi jogok védelme.

Térképek Térképek
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Megjegyzések a tanárnak

Ez a könyv azért íródott, hogy tájékoztatást 
adjon az Európai Unióról (EU) - történetéről, 
alapjairól, értékeiről, intézményeiről, a 
jogalkotás módjáról, és általában arról, hogy 
mit jelent az EU a tagországok polgárai 
számára. 

Kinek lehet hasznára a könyv lolvasása? 

Ezt a könyvet nagyon egyszerű nyelven írtuk, 
hogy mindenki használhassa, még a könyvben 
használt nyelv ismeretében gyengébbek is. Ők 
lehetnek olyanok, akik újonnan érkeztek az 
országba és a nyelv még új nekik, vagy olyanok, 
akik az iskolában, vagy a mindennapokban 
akadályokba ütköznek. 

Mégis feltételezzük, hogy az olvasót érdekli 
néhány alapvető tény az Európai Unióról.

Ezt a könyvet a tanárok is használhatják 
a szemináriumok, előadások és feladatok 
megtartásához az órákon. Magánszemélyek is 
használhatják, hogy jobban megismerkedjenek 
az Európai Unió eszméjével, valamint a 
legfontosabb fogalmakkal és terminológiával.

A könyv gyors hivatkozásként is használható, 
ha kétségek merülnének fel az Európai Unióval 
kapcsolatos bizonyos tényekkel kapcsolatban. 

Például használhatjuk egy oktatási célú 
szabadulószobában - ez egy szórakoztató 
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tevékenység, amelynek során mindenki 
tanulhat valamit az EU-ról anélkül, hogy 
felismerné, hogy oktatási célja van -, mint 
opcionális forrást, amelyből az emberek a játék 
során szükség szerint tájékozódhatnak az EU-
val kapcsolatos tényekről. 

A könyv angol, német, spanyol, francia, francia, 
olasz, magyar és svéd nyelven jelenik meg.

Miért gondoljuk, hogy ez  
a könyv hasznos?  

Az Európai Unió eszméjét gyakran úgy 
jellemzik, mint egy olyan eszmét, amelyet 
nehéz megragadni és egyszerűen 
megfogalmazni. Ez szükségszerűen így is van, 
mivel az Európai Unió egy nagyon összetett 
téma. Emellett a legtöbb polgár szemszögéből 
nézve az EU intézményei többnyire külföldön 
vannak, az EU-ban dolgozó emberek általában 
az angol, vagy a francia nyelvet használják 
munkanyelvként, és bonyolultak azok az 
eljárások, amelyekkel az EU döntéseket hoz 
és befolyásolja mindennapi életünket. Az EU 
tehát egy nagyon elvont entitás. Az emberek a 
mindennapokban gyakran nem látják, hogy az 
EU milyen szerepet játszik az életükben, vagy 
hogy ők hogyan játszhatnak szerepet az EU-
ban.  

Ráadásul az EU-ról sok téves benyomás 
terjed, és az elmúlt években az EU-ról szóló 

hamis információkat olyan politikai szereplők 
terjesztették, akik az EU-t el akarják pusztítani, 
vagy legalábbis csökkenteni akarják a 
nemzetközi vagy nemzeti politikában és 
gazdaságban betöltött szerepét. 

Az EU-val kapcsolatos téves információk 
akadályozzák a polgárokat abban, 
hogy a választásokon jó döntéseket 
hozzanak. Az EU-ról sok jó információ áll 
rendelkezésre tudományos, vagy más 
szinten megfogalmazott anyagokban. Amit 
hiányoltunk, az az EU-ról szóló, valóban 
mindenki számára hozzáférhető/érthető 
információ. 

Ezért úgy láttuk, hogy szükség van egy 
olyan információforrásra, amely megbízható 
információkat nyújt az EU-ról a lehető 
legkönnyebben értelmezhető nyelven.

A könyvben használt nyelvezet

A könyvben használt nyelvezetet illetően 
igyekeztünk az úgynevezett egyszerű 
nyelvezet elveit követni. Más kifejezések is 
használatosak: könnyű nyelvezet, egyszerű 
nyelvezet, közérthető nyelvezet, stb. Tekintettel 
arra, hogy ez a könyv 7 európai nyelven jelenik 
meg párhuzamosan, nem ragaszkodhattunk 
egyetlen bevett egyszerű nyelvi modellhez. 
Az egyszerű nyelv fogalmai nagyon eltérőek 
a különböző nemzeti kontextusokban. Egyes 
országokban széles körben használják őket 

Megjegyzések a tanárnak Megjegyzések a tanárnak
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(a befogadói céllal) . Más országokban az 
elképzelés még csak most kezdett el terjedni. 
Ezért azt tettük, hogy megpróbáltunk közös 
szabályokat levezetni azokból az egyszerű 
nyelvi fogalmakból, amelyeket a különböző 
nyelvek számára elérhetőnek találtunk, amikor 
2019/2020-ban elkezdtünk dolgozni a könyvön. 

A könyv megírásának folyamata

Ez a könyv a Have Your Say projekt egyik 
eredménye, amely hét európai ország nyolc 
felnőttképzési szervezetének hároméves 
együttműködése. A projektet 2019-2022 
között az Európai Unió Erasmus+ programja 
finanszírozta (mint „Stratégiai partnerség a 
felnőttképzésben”). A projekt célja az volt, hogy 
új megközelítéseket dolgozzon ki az EU-ról 
való tanuláshoz, amelyeknek egyszerre kell 
tényekre összpontosítaniuk és szórakoztatónak 
lenniük. A könyv a játékok és egyéb tanulási 
tevékenységek támogatására szolgáló oktatási 
segédanyagként szolgál. A könyv a tanulók 
számára az EU-ról szóló, tényszerűen helyes, de 
könnyen olvasható információforrást biztosít. 

A könyv tartalmához különösen a 
Bundeszentrale für politische Bildung 
(BPB, Német Szövetségi Polgári Nevelési 
Központ) által 2018-ban, az abban az évben 
megrendezett európai választások alkalmából 
kiadott brossúra szolgáltatott inspirációt.1 A 

1 Einfach Politik. Europa. Heft in einfacher Sprache. Elérhető a 
BPB-nél, www.bpb.de/shop, rendelési szám: 9366.  
ISBN 978-3-8389-7176-6. 

brossúrát kifejezetten a tanulási nehézségekkel 
küzdő olvasóknak szánták. Ezért erősen 
leegyszerűsített nyelvet használ a német 
nyelvterületen Leichte Sprache néven ismert 
elvek mentén. A gyakorlatban ezt a brossúrát 
más célközönség számára is hasznosnak 
találtuk, például a diákok számára a Második 
Esély osztályokban, ahol a fiatal felnőttek 
érettségi bizonyítványt szerezhetnek.

Ebből a modellből kiindulva, az első angol 
nyelvű fordítás elkészítése után a célközönség 
igényeinek megfelelően átrendeztük és 
frissítettük a tartalmat, és kiegészítettük az 
általunk hiányolt témákkal.  A különböző 
országok különböző szervezetei által kiadott, az 
EU-ról szóló egyéb kiadványokat is figyelembe 
vettük. A szerkesztés és a szerzői munka a 
partnerség munkanyelvén, angolul történt, 
valamennyi partner közreműködésével. Az 
angol nyelvű szöveg végső simítását Joseph 
Karauli (West London Equality Council) és 
Christian Geiselmann (Volkshochschule 
Hannover) végezte. A partnerek ezután az 
angol nyelv alapján elkészítették a könyv helyi 
nyelvi változatait.

A könyv illusztrációit Kseniya Kochkina, Sankt 
Petersburg (nocturne@bk.ru) készítette. Ő 
rajzolta a borítólapok panorámaképét is.
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Egyéb megfontolásra érdemes 
kiadványok

Az Európai Unió Kiadója (2020): Az Európai 
Unió. A szervezet és tevékenységei. 
Luxembourg. Print edition ISBN 978-92-79-
93648-8 (angol nyelvű változat; az összes többi 
európai nyelven is elérhető; PDF formátumban 
is letölthető.) - Az EU-t és politikáit bemutató 
brossúra. Szépen megtervezett. A nyelvezet 
azonban összetett, és túlnyomórészt szakértői 
terminológiát használ  

https://op.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/hu/

Az Európai Unió Kiadója (2021): Let’s Explore 
Europe! Nyomtatott kiadás ISBN 978-92-76-
22840-0 (angol nyelvű változat; az összes többi 
európai nyelven is elérhető; PDF formátumban 
is letölthető.) Célközönség: 12-15 éves 
gyermekek.

https://op.europa.eu/webpub/com/lets-explore-europe/hu/

Daniel Kenealy, John Peterson, Richard Corbet 
(2018): The European Union. How does it work. 
Fifth Edition. Oxford University Press. ISBN 978-
0-19-880749-0. – Rendkívül összetett könyv, 
amely részletesen tárgyalja az EU működését. 
Eligazítást nyújt az uniós politikák hosszú 
távú irányvonalai tekintetében, beleértve a 
hiányosságok józan kritikáját is.
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