
Jean Monnet francia politikus felismerte,
hogy egy országnak két dologra van
szüksége ahhoz, hogy háborút indíthasson:
vasra az acélgyártáshoz, valamint szénre,
amely a gyárak és a vasút energiaforrása.
Annak érdekében, hogy megszűnjön a
háborúskodás, azt javasolta, hogy
Franciaország és Németország hagyjon fel
saját szén- és acéliparának működtetésével,
szervezzék mindezt közösen.

Nagyapa mesél az Európai Unió 
előtti időkről

Bizonyára hallottátok már, sőt tanultatok is arról, hogy a 20. században
két pusztító háború is indult Európából. Ez a két világháború több
millió ember halálát okozta, és romba döntötte Európát.

Meggyőzte minderről barátját, Robert Schumant, aki a francia kormány
egyik minisztere volt. Közösen dolgozták ki a híres Schuman-tervet,
amely 1950.05.09-én lett a nyilvánosság elé tárva. Azóta is ezt a napot
tartják az Unió születésnapjának. Hat európai ország (Belgium,
Franciaország, Hollandia, Luxemburg, NSZK /Németország/ és
Olaszország) ebből a fontolásból döntött úgy, hogy egyesíti szén- és
acéliparát. Így jött létre 1951-ben az Európai Szén- és Acélközösség.
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A Montánunió hat tagja tovább erősítette az 
együttműködést, 1957-ben létrehozták az 

Európai Gazdasági Közösséget. A „gazdasági” 
kifejezés azt jelenti, hogy az együttműködést 

kiterjesztették a pénzügyeket, a 
vállalkozásokat, a munkahelyet és a 
kereskedelmet érintő területekre is.

Na de mi volt a céljuk?
A fő cél egy „közös piac” létrehozása volt. 

Ennek eredményeként olyan tagállami 
akadályokat szüntettek meg, mint a 

határellenőrzések (Schengeni Egyezmény),
vámok – mintha a tagok egyetlen közös 

országot alkottak volna.  

Az évek során egyre több ország 
csatlakozott az EGK-hoz. 

Együttműködésük egyre több területre 
kiterjedt, például a környezetvédelemre, 

valamint Európa-szerte jobb minőségű 
úthálózatok kialakítására.  

Az évek múlásával a szervezet igen 
megváltozott. 1992-re befejeződött az 

„egységes piac” kialakítása. Új alapokon 
működő, szorosabb együttműködést 

fogalmaztak meg, melyet a Maastrichti 
Szerződésben rögzítettek. Ebben úgy 
döntöttek, hogy Európai Unióra (EU) 

változtatják az EGK nevét.

Mindeközben az EU határain túl is nagy változások 
történtek. A közép- és kelet-európai országok 1989-ben 
megszabadultak a kommunista diktatúrától. A Kelet- és 
Nyugat-Európát kettéosztó „vasfüggönyt” lebontották.

alapismeretek általános iskolásoknak
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A szocializmusban 
mindenkinek kötelező volt 

dolgoznia, de a munka mellett 
a pihenésre is bőven jutott 

időnk. 

A szocialista országokba viszonylag 
egyszerű volt az utazás, ám oda is inkább 

utazási iroda által szervezett módon, 
csoportosan lehetett kijutni. Nyugatra, 

például Ausztriába azonban már csak 2-3 
évente, külön engedéllyel utazhattunk, 
korlátozott költőpénzzel a zsebünkben.

Magyarországon a vállalatok mind 
állami kézben voltak, így az üzletek 

polcaira csak az kerülhetett ki, 
amit ezek a cégek gyártottak. 

Viszonylag szerény volt a választék.

A Vasfüggöny mögött hazánk 
a Varsói Szerződés valamint a 
KGST tagjaként az ún. keleti 

blokk része volt. 

Tudtad-e, hogy ez a Magyar Népköztársaság címere? 

A Magyar Népköztársaság Magyarország államneve volt 1949. augusztus 20. 
és 1989. október 23. között.

Keress rá, hogy milyen
főbb jellemzői voltak
ennek az időszaknak!

Kattints!

https://www.youtube.com/watch?v=ryzKhgc5qSU
https://www.youtube.com/watch?v=ryzKhgc5qSU


Magyarország 1988-tól nyitni kezdett a nyugat,
a szabad világ felé, és felvette a kapcsolatot az
Unió elődjével, az Európai Gazdasági
Közösséggel. 10 év múlva a rendszerváltást és
a piacgazdaság bevezetését követően egyre
közelebb kerültünk a vágyott nyugathoz.
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2004. május 1-jén Magyarország az 
Európai Unió tagjává válik.

Az EU előnyei
értékközösség

béke, biztonság, stabilitás
a jólét alapjainak megteremtése
közös fejlődés – felzárkózás

életminőség javítása
a világ legnagyobb belső piaca

Stabil demokratikus 

intézményrendszer

Az emberi és kisebbségi 

jogok érvényesülése, 

védelme

Működő piacgazdaság

Képes legyen megbirkózni 

az Unión belüli 

versenyhelyzet nyomásával 

és a piaci erőkkel

Olcsó repülés

Erasmus cserediák program

Szabad utazás

Schengen

Egészségesebb 

környezet

Munkahelyek, 

vállalkozások, 
jogok

Közös pénz: az euró
Kiküszöbölheti az árfolyam ingadozást és az átváltási 
költségeket, megkönnyíti a határokon átnyúló kereskedelmet, 
a fogyasztók számára nagyobb választási lehetőséget biztosít.
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Európai Unió

Európai 
Közösségek

vámunió
egységes 

piac
közös mező-

gazdasági 
politika,

strukturális, 
gazdasági és 

pénzügyi 
politika

Közös kül-
és 

biztonság-

politika

Bel- és 
igazságügyi 

együtt-
működés

Az EU intézményrendszere

Fő szervei:

Európai Tanács
Tanács (Miniszterek Tanácsa)
Bizottság
Parlament
Bíróság

Nézz utána, kiket képvisel az Európai
Parlament!

Meddig bővíthető az 

Európai Unió?

Hogyan csökkentheti versenyhátrányát az USA-val, 

Japánnal és a feltörekvő ázsiai gazdaságokkal 

szemben?

Bevándorlás és belső
migrációs kérdések

Hogyan kezelhetők a 

rendkívül sokszínű
kontinens társadalmi, 

gazdasági 

konfliktusai?

Továbbtanulási 

lehetőségek az EU-ban

Munkaerő-piaci trendek az EU-ban 

Kattints!

https://www.youtube.com/watch?v=iIWbqymeKEg
https://www.youtube.com/watch?v=iIWbqymeKEg
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A jelmondat egyrészt a béke
és a jólét megteremtése
érdekében létrehozott Európai
Unióra, másrészt a kontinenst
gazdagító kulturális, nyelvi és
hagyománybeli sokszínűségre
utal.

„Egyesülve a sokféleségben” Európai Uniós zászló

A kört alkotó tizenkét csillag
az európai népek közötti
egységet, szolidaritást és
összhangot jelképezi.

Az EU himnusza

Az Európai Unió
eszméje mögötti
gondolatokat először
1950. május 9-én
fogalmazták meg az
Unió szülőatyjai. Ezért
fontos ünnepnap az
Unió számára.

Európa-nap

Az Unió jelképéül
szolgáló dallam Ludwig
van Beethoven 1823-
ban komponált IX.
szimfóniájából
származik.

alapismeretek általános iskolásoknak

Tudod-e, hogy az Európai Unió 28 tagállama közül hányan használják az 

eurót hivatalos fizetőeszközként?

Kattints!

https://www.youtube.com/watch?v=dZVwI5BiZQM
https://www.youtube.com/watch?v=dZVwI5BiZQM


Ha tudásodat tovább mélyítenéd és szeretnél trénereinktől tanulni az Európai Unióról, 

akkor az alábbi gombra kattintva megtekintheted E-learning videóinkat. Ha pedig játszva 

tanulnál a pénzügyekről azon belül az EU pénzügyeiről, akkor látogass el 

Élményportálunkra, a www.sulibank.hu-ra!

Kattints!

http://www.oktavoktatas.hu/tananyagok/elearning/videok.html
http://www.oktavoktatas.hu/tananyagok/elearning/videok.html
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