
Nagyapa mesél az Európai Unió előtti időkről
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Az I. világháború befejeződése után alig húsz évvel kitört
rettenetes II. világháborút követően az emberek azt mondták:
ilyesmi nem történhet meg még egyszer.

A korábbi háborús ellenfelekben, Németországban és
Franciaországban megérlelődött az elhatározás, hogy az
ellenségeskedésnek örökre véget kell vetni, és szövetkezni kell. A
két ország vezető politikusai meg is valósították ezt az
elgondolást.

ha a szén- és acéltermelés nemzetközi
felügyelet alatt van, az egyes államok
nem tudnak miből felfegyverkezni.

Tudtad-e, hogy az Európai Szén- és Acélközösséget más 

néven Montánuniónak nevezzük? Alapító tagjai: 
Franciaország, NSZK, Olaszország, Belgium, Hollandia, és 
Luxemburg. A szervezet 1952 és 2002 között működött.

Az ESZAK létrehozását Jean Monnet francia közgazdász
ötlete alapján Robert Schuman német származású
francia külügyminiszter javasolta 1950. május 9-én, a
Schuman-tervben.

A mai EU előfutáraként 1951-ben megalapították az
Európai Szén- és Acélközösséget (ESZAK), amelynek célja a
szénkészletek közös kezelése volt.

Cél:
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A Montánunió hat tagja tovább erősítette az 
együttműködést, 1957-ben létrehozták az 

Európai Gazdasági Közösséget, mely során az 
együttműködésüket 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. 
Ezzel egy időben létrehozták az Európai 
Atomenergia Közösséget (Euratom) is.

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 középiskolásoknak

Nézz utána, hogy mely európai
országok alkották az EGK-n

kívül rekedt EFTA-t!
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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


Érdekesség: Nagy-Britannia, a vonakodó európai

Annak ellenére, hogy Nagy-Britannia kezdeményezte az EGK
riválisának számító EFTA létrehozását, már 1961-ben kérte felvételét
az EGK-ba. A csatlakozási tárgyalások több mint egy évig tartottak,
de a belépési kísérlet kudarcba fulladt. A brit befolyás erősödésétől
félő francia elnök, de Gaulle megvétózta a brit tagságot.
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1952/58 1973 1981 1986 1995 2004 2013

Olaszország
Franciaország, NSZK, 
Belgium, Hollandia, 

Luxemburg

Dánia
Írország

Egyesült Királyság

Görögország Spanyolország
Portugália

Ausztria
Finnország
Svédország

1990-ben Németország 
újraegyesült, ezzel a 
volt NDK területe és 

lakossága is EU-s taggá 
vált.

Ciprus, Csehország,
Észtország, 

Lengyelország, 
Lettország,

Litvánia, 
Magyarország, 

Málta, Szlovákia, 
Szlovénia

Horvátország

Tudtad-e, hogy már ennyi tagja van az 
Európai Uniónak? Számold össze, mennyi 

ez pontosan! 

2007

Bulgária
Románia
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2004. május 1-jén Magyarország az 
Európai Unió tagjává válik.

Mire jó az EU?

Politikai Gazdasági

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

Szabad 

utazás

Schengen

Egészségesebb 

környezet

Fogyasztói 

jogok

alapismeretek középiskolásoknak

Magyar föld és 

mezőgazdaság

Magyar 

tudomány és 
kutatás 

fejlesztés

Tudtad-e, hogy az 
Erasmus csereprogram 
1987-es elindítása óta 
összesen több mint 3 
millió diák tanult 
külföldön az EU pénzén?

Külföldi tanulás és munkavállalás

A nemzetközi munkamegosztásba való bekapcsolódás Importverseny alakul ki

A szakképzett fiatal munkaerő kiáramlása az országból

Politikai és gazdasági kockázat: hirtelen tőkeáramlás

Vámszínvonal csökkenése, költségvetési kiadások növekedéseTámogatások az EU-tól

A munkaerő-vándorlás csökkentheti a munkanélküliséget

Az EU tagság vonzó lehetséges beruházók szemében

Kattints 
a képre!

https://www.youtube.com/watch?v=aTJ4MfD-xTg
https://www.youtube.com/watch?v=aTJ4MfD-xTg
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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 

(Európai Unió Tanácsa)

Bizottság

Parlament

Bíróság

Kattints!

A tagállamok és az EU vezetői az Európai tanács keretében határozzák 
meg az átfogó uniós prioritásokat.

Az Európai Parlament közvetlenül megválasztott képviselői az 
európai állampolgárokat képviselik.

Az EU egészének érdekeit az Európai Bizottság képviseli, amelynek 
tagjait a tagállami kormányok nevezik ki.

A tagállami kormányok érdekképviseleti intézménye az Európai Unió 
Tanácsa.

Elősegíti a jogszabályok érvényre jutását.

Donald Tusk

?
Kattints!

Nézz utána, hogy mi az EU jelmondata, és
hallgasd meg az Európai Unió himnuszát, mely
Ludwig van Beethoven IX. szimfóniájából
származik!

Tudtad-e, a csillagok az európai 
népek közötti egység, szolidaritás és 

harmónia eszményét jelképezik? Nincs 
összefüggés a csillagok száma és a 

tagállamok száma között.

Az Európai Unió zászlaja kék háttéren 
tizenkét ötágú aranycsillag alkotta körből áll.
A zászló megjelenik az euro bankjegyeken, 

külön a csillagok pedig az érméken.

május 9. – Európa nap

Melyik intézmény 
elnöke Donald Tusk?

Az EU három pillérre 
épül:

https://www.youtube.com/watch?v=tBnDzmn4sPY
https://www.youtube.com/watch?v=tBnDzmn4sPY
https://www.youtube.com/watch?v=dZVwI5BiZQM
https://www.youtube.com/watch?v=dZVwI5BiZQM
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Meddig bővíthető az 

Európai Unió?

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 

Az Európa Tanács a cselekvési

programjában célként az USA gazdasági

erejéhez való felzárkózást jelölte meg.

A gazdasági növekedéshez szükség van új

piacok meghódítására. Az új befektetési

lehetőségek az EU tagállamok számára

komoly hasznot hoznak, és

munkahelyeket teremtenek.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

adatai szerint 2014-ben, 31 500 magyar

tartózkodott legalább egy évig,

életvitelszerűen, elsősorban Nyugat-

Európában. A valós számok ennél

magasabbak lehetnek.

A Magyarországot elhagyók 77%-a 20-

39 év közötti. A kiüresedő generáció

bevételi problémákhoz vezethet, az

államnak egyre kevesebb adó- és

járulékbevétele keletkezik, a belső
fogyasztás szempontjából nagyon fontos,

aktív keresőréteg jelentős része eltűnik

a rendszerből. Mindez kedvezőtlen

hatással van a nyugdíjrendszerre.



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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