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2004: az EU eddigi legnagyobb bőv2004: az EU eddigi legnagyobb bővítéseítése

Jelenleg 15 tagország
2004-ben 10 csatlakozó ország
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Tizenötökből HuszonötökTizenötökből Huszonötök

21 9104523973EU-25

11 15074739Új 10

24 0103783234EU-15

GDP/fő*
(euró, 2002)

Népesség (millió 
fő, 2002) 

Terület
(1000 km2)

* vásrlóerő-paritáson



Intézményesülő évezredes kötődés Intézményesülő évezredes kötődés 

• 1000-1945 Az európai folyamatok szerves 
részeként
– 1945-1990: korlátozott kapcsolatok Nyugat-

Európával. De még ekkor is: 
– 1973: csatlakozás az Általános  Kereskedelmi és 

Vámtarifa Egyezményhez (GATT)
– 1988: magyar-EGK kétoldalú gazdasági-

kereskedelmi együttműködési megállapodás 



Intézményesülő évezredes kötődés Intézményesülő évezredes kötődés 

• 1989: Rendszerváltás: nyitás a fejlett Európa felé
– 1989: tagság az Európa Tanácsban
– 1991: társult tagság az OECD-ben (Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet)
– 1991: EU-magyar társulási szerződés (Európai 

Megállapodás) aláírása
– 1994: formális tagfelvételi kérelem az Európai Unióba
– 1996: tagság az OECD-ben
– 1998: tagfelvételi tárgyalások kezdete
– 1999: tagság a NATO-ban
– 2000: az EU-magyar kereskedelem mintegy 90 

százaléka már vám- és korlátozás mentes
– 2002: lezárják az EU-magyar csatlakozási 

tárgyalásokat



Intézményesülő évezredes kötődés Intézményesülő évezredes kötődés 

• 2003. április 12. : Magyarország 
népszavazással dönt az EU-csatlakozásról

• 2003. április 16. : Csatlakozási okmány aláírása
• 2004. május 1. : Magyarország az Európai 

Unió tagja



Érdekérvényesítés Érdekérvényesítés –– magasabb szintenmagasabb szinten

• Nem tagként: 
– passzívan az EU-val való együttműködésben, a 

ráhatás esélye nélkül 
– egyedül szembesülve a globális kihívásokkal

• Tagként - az unión belül: 
– egységes, átlátható szabályok szerinti 

érdekérvényesítés 
– az ország népességi arányát meghaladó 

szavazati súly 
– vétójog az állam- és kormányfők szintjén

• Tagként - az unión kívül:  
– a világpiac legnagyobb gazdasági csoportulása

részeként, annak ernyője alatt szembesülve a 
külső kihívásokkal



Bővülő piac, támogatások, felzárkózásBővülő piac, támogatások, felzárkózás

• A tartós növekedés feltételei: források, know-
how, nagy és bővülő piac

• Magyar piac: 10 millió fő, az egy főre jutó GDP 
13 600 euró

• EU-huszonötök piac: 453 millió fő, az egy főre 
jutó GDP 21 910 euró

• A csatlakozással adottság:
– egyenlő hozzáférés az unió teljes piacához
– részvétel a szabad áru- tőke- szolgáltatás és 

munkaerő-áramlásban
– a jelentős pénzügyi támogatás (2004-2006 között 

nettó 1,39 milliárd euró)



Bővülő piac, támogatások, felzárkózásBővülő piac, támogatások, felzárkózás

• Felzárkózási példa:
– Magyarország egy főre jutó nemzeti jövedelme 

az EU-átlag 57%-a (2002)
– Portugália csatlakozásakor (1986) az EU-átlag

55%-án állt, tíz évvel később (1996-ban) 73%-on 
volt



Bővülő piac, támogatások, felzárkózásBővülő piac, támogatások, felzárkózás

EU 25EU 25--ök piacaök piaca
450 millió fő,450 millió fő,

GDP/fő: 21 900 euróGDP/fő: 21 900 euró 10 millió fő,10 millió fő,
GDP/fő: 13 600 euróGDP/fő: 13 600 euró



Határok nélkül a kontinens nagy részénHatárok nélkül a kontinens nagy részén

• Áruk és szolgáltatások számára az EU-n belül 
megszűnnek a határok: Pécstől Stockholmig, 
Miskolctól Portóig egy térség

• Személyek számára 2007-ig könnyített átlépés 
az EU bővítés előtti határain + (új típusú) 
személyi igazolvánnyal lehet utazni az EU 
egész területén

• 2007-től virtuálisak Magyarország nyugati és 
északi határai (Schengen-tagság)

• A keleti-déli határok nagy része hamarosan 
formálissá válhat. Addig is: Szeged és  
Debrecen lesznek az EU új keleti kapui

• Erősebb gazdasági és kulturális 
együttműködés, könnyebb kapcsolattartás a 
szomszéd országokban élő magyarokkal



Határok nélkül a kontinens nagy részénHatárok nélkül a kontinens nagy részén



Kulturális örökségünk megőrizhetőKulturális örökségünk megőrizhető

• Európa kincse a kulturális és nyelvi sokszínűség
• Az Unió ezt erkölcsileg és anyagilag is 

támogatja. (Kultúra 2000 program)
• A magyar is az EU hivatalos nyelvévé válik
• Az EU jelmondata: „Egység a sokféleségben”



Fejlődő vidékFejlődő vidék

• Az EU-modell lényege: 
– támogatás a vidéki életforma, a vidéki népesség, 

a vidéki természetes környezet megőrzésére, 
– támogatás az alternatív fejlődési formák számára 

(például: vidéki turizmus, erdősítés, biokultúrák
kifejlesztése)

– védelem a külső kihívásokkal szemben
• Az EU-modell eszközei: 

– az évi mintegy 100 milliárd eurós közös 
költségvetés közel felét a közös mezőgazdasági 
politikára és a vidékfejlesztésre fordítják

– a több mint 80 ezer oldalnyi EU joganyag közel 
fele e területet szabályozza



Fejlődő vidékFejlődő vidék

• Az EU-modell és a magyar tagság
– 1,5 milliárd euró (közel 400 milliárd forint) 

támogatás a magyar mezőgazdaság és vidék 
számára 2004-2006 között. 

– az agrártámogatás egyharmadát 
vidékfejlesztésre kell fordítani



Fejlődő vidék Fejlődő vidék –– agráragrár--és vidékfejlesztési támogatások a és vidékfejlesztési támogatások a 
csatlakozóknál 2004csatlakozóknál 2004--20062006
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Figyelem az életminőségreFigyelem az életminőségre

• Környezetvédelem
– Magyarország a tagság első 15 évében több mint 

2500 milliárd forintot kell, hogy fordítson az EU 
környezetvédelmi szabványainak átvételére

• Fogyasztóvédelem 
– Minimális elvárások, hivatkozási jogcím, ellenőrzés, 

tájékoztatás
• Közbiztonság

– A szabadság, az igazságosság és a közbiztonság 
közös térségét célzó program

• A dolgozók munkahelyi védelme
– Minimális elvárások, hivatkozási jogcím, ellenőrzés, 

tájékoztatás
• Egészségügy  

– Egyenlő jogok a társadalombiztosításban, uniós 
„egészségügyi kártya”



Magyar fiatalok EurópábanMagyar fiatalok Európában

• Korlátlan lehetőség utazásra, tanulásra, tanulás
idején szabad letelepedésre EU-szerte

• Közösségi programokhoz való hozzáférés
– Socrates oktatási, 
– Leonardo da Vinci szakképzési 
– Fiatalok (Youth) ifjúsági témakörökben. 
– Felölelik az oktatás valamennyi szintjét, a nyelvi 

képzést, a távoktatást, az egyéni és az 
intézményi diákprogramok. Évente átlag 4 millió 
fiatalt érintenek.

• Kapcsolatok más országok fiataljaival
• Megnyíló európai munkaerőpiac



Bővülő gazdasági lehetőségekBővülő gazdasági lehetőségek

„Az európai gazdasági modellnek három elvre kell „Az európai gazdasági modellnek három elvre kell 
épülnie: az ösztönző versenyhelyzetre, a megerősítő épülnie: az ösztönző versenyhelyzetre, a megerősítő 
együttműködésre és az egyesítő szolidaritásra.”együttműködésre és az egyesítő szolidaritásra.”
JacquesJacques DelorsDelors (1925(1925--), ), 
az Európai Bizottságaz Európai Bizottság
volt elnökevolt elnöke



Csatlakozás előtti helyzetünkCsatlakozás előtti helyzetünk

• Kapcsolatfelvételtől „majdnem tagságig”:
– 1991: EU-magyar társulási szerződés aláírása + 

kereskedelmi fejezet életbe lép
– 1994: életbe lép a teljes társulási szerződés +  

formális tagfelvételi kérelem az EU-ba
– 1998: a tagfelvételi tárgyalások kezdete
– 2000: az EU-magyar kereskedelem mintegy 90 

százaléka (az iparcikkek 100 %-a, az  
agrárforgalom több mint 80 %-a) vám- és 
korlátozásmentes

– 2002: lezárják az EU-magyar csatlakozási 
tárgyalásokat

– 2003: a magyar export 75%-a az EU-ba megy, 
importunk 56%-a az EU-ból érkezik.



Csatlakozás előtti helyzetünkCsatlakozás előtti helyzetünk

• Előcsatlakozási támogatásokból kapott EU-
pénzek (2000-2006)
– PHARE: 96 millió euró (25 md. Ft)/év

(csatlakozásra felkészítő programokra a 
társadalmi, gazdasági élet minden területén)

– ISPA: 88 millió euró (22,8 md Ft)/év -
(közlekedési és környezetvédelmi projektekre)

– SAPARD: 38 millió euró (9,8 md. Ft)/év
(mezőgazdasági és vidékfejlesztési projektekre)



EUEU--csatlakozásunkcsatlakozásunk hatásaihatásai

• Maradék vámok és mennyiségi korlátok 
felszámolása 

• Egyes szektorok számára átmeneti védelem 
• Nő a befektetési bizalom a stratégiai befektetők 

körében
• Növekvő pénzügyi támogatások

– Közös Agrárpolitika 
• piaci intervenciós intézkedésekre (taggá 

válástól azonnal, 2006-ig 367,5 millió euró)
• vidékfejlesztésre (taggá válástól azonnal, 

2006-ig 534,4 millió euró)
• közvetlen támogatásra (fokozatosan növekvő 

mértékben, 2006-ig 580,8 millió euró)



EUEU--csatlakozásunkcsatlakozásunk hatásaihatásai

• Növekvő pénzügyi támogatások
– Strukturális Alapok 

• Nagy része olyan régiónak, amelyben az egy 
főre jutó GDP 1994-1996 között nem érte el 
az EU-átlag 75%-át. 2006-ig valamennyi 
magyar régió, összesen 1,853 milliárd euró 
(kötelezettségvállalás)

– Kohéziós Alap 
• Közlekedésfejlesztési és környezetvédelmi 

programokra, lényegében az ISPA 
kiterjesztése, 2006-ig 994 millió euró 
(kötelezettségvállalás)



EUEU--csatlakozásunkcsatlakozásunk hatásaihatásai

Mire elég 2,8 mrd. euró?

650 km autópálya

vagy

3 új budapesti
metróvonal



Várható nehézségekVárható nehézségek

Egyes területeken kezdetben számos megoldásra 
váró gond érezhető majd :

1. A felzárkózás költségei (főként: közlekedés, 
környezetvédelem, egyes agrárszektorok)

2. Mezőgazdasági kistermelők 
3. Közösségi támogatások elnyerésének a 

kitapasztalása („tender-gyakorlat”)
4. A Brüsszelbe vonuló szakértők, köztisztviselők 

pótlása



Egységes piac, egységes szabályokEgységes piac, egységes szabályok

• Amit az egységes piac kínál:
– fizikai, adminisztratív, pénzügyi korlátoktól 

mentes, gyors árumozgás
– a legtöbb szektorban akadálytalan szolgáltatási 

expanzió
– szabad munkavállalás, ezzel járó szociális és 

letelepedési jog (a most csatlakozóknak részben 
csak fokozatosan bevezetve)

– egységesülő, kiszámítható és átlátható piaci 
szabályozás



Egységes piac, egységes szabályokEgységes piac, egységes szabályok

• Az EU-tag Magyarország az egységes belső 
piac része 
– tekintettel a tagság előtt nyitottságra (az EU-

magyar kereskedelem 90 %-a már a csatlakozás 
előtt is szabad kereskedelmen alapult),  
gazdaságilag nem jár sokkoló hatással

– egyszerűsít viszont az ügyletek bonyolításában: 
az általános szabályok a csatlakozás után 
megegyeznek Magyarországon és az EU többi 
országában 



Az euró: egységes alap az együttműködésbenAz euró: egységes alap az együttműködésben

• A csatlakozás feltételei: Árstabilitás – A 
kamatok konvergenciája – Az árfolyamok 
stabilitása – Stabil kormányzati pénzügyi 
pozíciók 

• Az egységes pénz megszünteti az 
árfolyamkockázatot és az átváltási költségeket



Összességében: Magyarország a kibővült Összességében: Magyarország a kibővült EUEU--banban

• Az EU súlypontja keletre tolódik
• Intenzívebb kapcsolatok a velünk együtt 

bekerülő új tagokkal
• Intenzívebb tőkeáramlás, áruforgalom, bővülő 

munkavállalási lehetőségek valamennyi EU-tag
viszonylatában

• Plusz források, támogatási lehetőségek
• Gazdasági, szociális felzárkózás
• „Hídszerep” Kelet-Európa és a Balkán felé



Fejlődő vidékFejlődő vidék

„A lisszaboni kertem egyszerre található „A lisszaboni kertem egyszerre található 
Lisszabonban, Portugáliában és Lisszabonban, Portugáliában és 
Európában. Az egyetlen jó Európában. Az egyetlen jó regionalizmusregionalizmus
azt jelenti, azért szeretni ezt a kertet, mert azt jelenti, azért szeretni ezt a kertet, mert 
Európában található.”Európában található.”
FernandoFernando PessoaPessoa, , 
portugál költő (1888portugál költő (1888--1935)1935)



Az EU mezőgazdasági politikájának céljai és Az EU mezőgazdasági politikájának céljai és 
eszközeieszközei

• AZ EU MEZŐGAZDASÁGI POLITIKÁJÁNAK CÉLJAI
– Az Unió fogyasztóinak biztonságos és színvonalas 

ellátása
– Fölöslegek kialakulásának kerülése
– Olyan jövedelem szavatolása a farmereknek, ami 

megtartja őket az agrárszektorban
– Az uniós termelők védelme a külpiaci kihívásoktól
– A vidéki életforma megőrzése és a környezet 

megóvása 
• AZ EU MEZŐGAZDASÁGI POLITIKJÁNAK ESZKÖZEI:

– Piaci intervenciós intézkedések 
– Közvetlen kifizetések
– Vidékfejlesztés



A Közös Agrárpolitika hatása MagyarországonA Közös Agrárpolitika hatása Magyarországon

Az EU-magyar agrármegállapodás: 
támogatások Magyarországnak, 2004-2006
(millió euró, 1999-es árakon)

1 482,7658,8596,2227,8Mezőgazdaság 
összesen

534,4190,8179,4164,2Vidékfejlesztés

580,8315,9264,90,0Közvetlen kifizetések

367,5152,0151,963,6Piaci intézkedések

2004-2006200620052004Közös agrárpolitika



A felzárkózás forrásai I.A felzárkózás forrásai I.

• Vidékfejlesztési támogatások Magyarországnak, 2004-
2006 (millió euró, 1999-es árakon)

373,6534,42004-2006 összesen

185,4190,82006

127,2179,42005

61,0164,22004

Tervezett kifizetésKötelezettségvállalás

Megjegyzés: 
1. kötelezettségvállalás: az ilyen jogcímen tervezhető összegek 
nagysága
2. kifizetés: az adott jogcímen, adott kötelezettségvállalás alapján 
megkezdett tényleges kifizetés



A felzárkózás forrásai II.A felzárkózás forrásai II.

• Magyarország 2004-2006 között leköthető támogatási 
keretösszegei területfejlesztésre (millió euró, 1999-es 
árakon)

Kohéziós Alap                                                   994,0

26,8EQUAL (esélyegyenlőség előmozdítása)

60,9INTERREG (határokon átnyúló 
együttműködés)

Közösségi kezdeményezések

1765,4Strukturális politika 1. cél (elmaradott régiók 
támogatása) 

Strukturális Alapok



A A fefelzárkózáslzárkózás programja: a nemzeti Fejlesztési programja: a nemzeti Fejlesztési 
Terv operatív programjaiTerv operatív programjai

1. Gazdasági versenyképességi OP (GKM)
2. Környezetvédelmi és infrastruktúra 
fejlesztési OP (GKM)
3. Humán erőforrás fejlesztési OP (FMM)
4. Agrár- és vidékfejlesztési OP (FVM)
5. Regionális fejlesztési OP (NTRH)



A Nemzeti Fejlesztési Terv/ Közösségi Támogatási Keret A Nemzeti Fejlesztési Terv/ Közösségi Támogatási Keret 
intézményrendszereintézményrendszere

• Irányító Hatóságok
– Közösségi Támogatási Keret Irányítóhatóság –

NFH
– Gazdasági versenyképesség OP – GKM 
– Humán-erőforrás Fejlesztés OP – FMM
– Környezetvédelem és Infrastruktúra OP – GKM
– Agrár- és Vidékfejlesztés OP – FVM 
– Regionális fejlesztés OP –NTH

• KTK és OP Monitoring Bizottságok
• Kifizető Hatóság(ok) (alaponként)
• Közbenső Szervezetek, Végső 

Kedvezményezettek



Szabad munkavállalás és vállalkozásSzabad munkavállalás és vállalkozás

• Régi tagoknak mindenütt, az új tagoknak kezdetben csak 
egyes országokban:
– Minden EU-polgár szabadon vállalhat munkát vagy 

vállalkozhat bármely EU-tagországban
– 3 hónapnál rövidebb tevékenység esetén semmilyen 

engedélyre nincs szükség
– Hosszú távú munkavállaláshoz egyszerű regisztráció



Az uniós munkavállalók jogaiAz uniós munkavállalók jogai

• Régi tagoknak mindenütt, az új tagoknak 
kezdetben csak egyes országokban:
– Adott országban azonos jogok minden uniós 

munkavállaló számára
– A fogadó ország állampolgáraiéval azonos 

szociális jogok
– Jogosultság a munkanélküli segélyre
– A diplomák és képzettségek kölcsönös 

elismerése
– Letelepedési jog a közvetlen családtagoknak is



Magyaroknak: fokozatosan megnyíló Magyaroknak: fokozatosan megnyíló 
munkaerőpiacmunkaerőpiac

• Két év után minden olyan országban, amelyik
nem jelzi a nemzeti rezsim fennntartásának 
szándékát, automatikusan életbe lép az EU-
szabály

• További három (összesen öt) év után már csak 
akkor tartható fenn még két évig a nemzeti 
szabályozás, ha ennek szükségességét 
részletesen indokolják

• A magyar munkaerőpiac megnyitása a 
viszonosság elve alapján történik



Harcban a munkanélküliség ellenHarcban a munkanélküliség ellen

• A Lisszaboni Folyamat fő célja a gazdasági 
növekedés és a versenyképesség fokozása a 
minél szélesebb körű foglalkoztatottság elérése 
érdekében

• Európai Foglalkoztatási Stratégia 
• Európai Foglalkoztatási Szolgálat 
• Európai Szociális Alap 
• Biztosított jogokkal nem kiszolgáltatott a 

munkavállaló



Munkanélküliség az EU 15Munkanélküliség az EU 15--benben
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Munkanélküliség a csatlakozó 10Munkanélküliség a csatlakozó 10--eknéleknél
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Tanulási lehetőség 25 országbanTanulási lehetőség 25 országban

• Szabad iskolaválasztás, tanulási és a tanulási 
idejére letelepedési jog EU-szerte

• A tartózkodási engedély feltétele:
– beiratkozás egy helyi iskolába 
– megélhetést igazoló anyagi fedezet
– érvényes egészségügyi biztosítás

• Uniós ösztöndíjak, támogatások
• EUROPASS: „határtalan”  lehetőségek a 

szakképzésben: szakmai képzések igazolására 
szolgáló európai okmány



Uniós keretek Uniós keretek –– nemzeti szabályoknemzeti szabályok

• Nincs uniformizált „EU-tananyag”, „EU-
iskolarendszer”: az oktatás formai és tartalmi 
meghatározása a nemzeti hatáskörben marad 

• Vannak viszont nemzeti oktatási programokat 
támogató közösségi programok

• Nincs egységes uniós érettségi vizsga 
• Van viszont megállapodás nemzeti érettségik 

kölcsönös elismeréséről
• A magyar taggá válással: 2004-2006 között 

65 mrd Ft EU-támogatás vehető igénybe 
oktatásfejlesztésre



A diplomák kölcsönös elismeréseA diplomák kölcsönös elismerése

• A diplomák elismerése nem EU-szinten történik, 
hanem - EU-keretek között - a tagországok által 

• A legtöbb szakmában a tagállamok elismerik 
egymás diplomáit (így taggá válás után a 
magyar képesítést is)

• Engedélyhez kötött szakmák: külön eljárás 
szükséges a képzettség elismeréséhez. 
Például:
– tanárok 
– jogászok
– mérnökök esetében.



A felsőfokon túl: részvétel az EU kutatási A felsőfokon túl: részvétel az EU kutatási 
programjaibanprogramjaiban

• Az uniós kutatások már a csatlakozás előtt sem 
ismeretlenek a magyar szakemberek számára:

• Magyar részvétel az EU 5. kutatási 
keretprogramjában: 614 támogatott projekt, több 
mint 65 millió euró EU-támogatás

• EU-tagként teljes joggal vehetünk részt bármely 
uniós kutatási programban

• EU-pénzekkel bővül a kutatásra fordítható 
összeg



A felsőfokon túl: részvétel az EU kutatási A felsőfokon túl: részvétel az EU kutatási 
programjaibanprogramjaiban

• Az EU 6. Kutatási és Technológiai Fejlesztési 
Keretprogramja (2002-2006) 
– támogatási összeg: 17,5 milliárd euró
– három fő cél:

• Az európai kutatás integrálása és 
koncentrálása 

• Az Európai Kutatási Térség strukturálása 
• Az Európai Kutatási Térség alapjainak 

megerősítése 



Az Az EUEU--ráfordításokráfordítások megoszlása a 6. keretprogram megoszlása a 6. keretprogram 
kutatási területei közöttkutatási területei között
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Közös európai értékek, jórészt nemzeti szabályokKözös európai értékek, jórészt nemzeti szabályok

• „Európai Szociális Modell”: a piaci verseny 
érvényesülése mellett erős szociális védelem 

• Az EU tagjai többet fordítanak szociális 
kiadásokra, mint az USA, vagy Japán

• Egységes  szociálpolitika nincs, de a nemzeti 
politikák összehangolása fontos

• Kötelező érvényű szabályozás: néhány 
területen



EUEU--munkajogmunkajog -- magyar adottságokmagyar adottságok

• Az EU munkajogának fő célja a munkavállalók 
védelme 

• Három fő terület:
– A foglalkoztatás alapfeltételei, a munkavállalók 

alapvető jogai
– A munkavállalók egységes védelme 

tulajdonosváltás, csőd, csoportos leépítés esetén
– A rugalmas foglalkoztatási formákhoz 

kapcsolódó szabályok
• A magyar joganyag már teljesen megfelel a 

követelményeknek



Célkitűzések az egészségesebb életértCélkitűzések az egészségesebb életért

• az egészséges életévek számának 
megnövekedése

• a születéskor várható átlagos életkor 
meghosszabbodása

• a súlyos, rokkantságot okozó megbetegedések 
gyakoriságának csökkenése

• az életveszélyes balesetektől való nagyobb 
védelem

• az életminőség javulása
• a jövő nemzedékek egészsége
• a fenntartható fejlődés megszilárdítása
• a munkavállalók és családjaik szociális és 

gazdasági biztonságának növekedése



Szolidaritás és esélyegyenlőségSzolidaritás és esélyegyenlőség

• „Szociális Európa”: 
– cél a legelesettebbek segítése, az esély-

egyenlőség megteremtése 
– 5 év alatt 75 millió euró a szegények, a 

hátrányos helyzetűek kirekesztése ellen
– Tilos a nemzeti, az etnikai, a vallási, a nemi 

hovatartozáson alapuló hátrányos 
megkülönböztetés



Nyugdíjasként EurópábanNyugdíjasként Európában

• A magyar nyugdíjellátás folyamatos marad, a 
csatlakozás ezt nem érinti

• Az öregségi nyugdíj iránti igény bármely 
tagországban benyújtható 

• A nyugdíjjogosultság és a nyugdíj összegének 
megállapítása
– az egyes tagállamokban eltöltött biztosítási és 

tartózkodási időszakok alapján történik 
– a nyugdíjjogosultságnál figyelembe vett évek 

összeadódnak
• A nyugdíjat bármely tagállamban felvehetjük



Bővülő Európa Bővülő Európa -- bővülő intézmények bővülő intézmények 

„Az emberek nélkülözhetetlenek a „Az emberek nélkülözhetetlenek a 
változáshoz, az intézmények pedig a változáshoz, az intézmények pedig a 
változások véghezviteléhez.”változások véghezviteléhez.”
JeanJean MonnetMonnet (1888(1888--1979),1979),
az Európai Szénaz Európai Szén-- és Acélközösség és Acélközösség 
első elnökeelső elnöke



Szélesedő Európai BizottságSzélesedő Európai Bizottság

• Az EU mindennapi munkáját végző szerve. Fő 
szerepe a javaslattétel, a döntések 
előkészítése, de ellát ellenőrző, képviseleti és 
végrehajtó feladatokat is.

• Az Európai Bizottságnak jelenleg 20 tagja van, 
2004 májusától a tagok száma 25-re emelkedik, 
minden országból - így Magyarországról is - egy 
biztos kerül be a testületbe.

• A biztosok munkáját közel 20 000 tisztviselőből 
álló szakértői és hivatali apparátus segíti.



Bővülő Miniszterek Tanácsa (Tanács)Bővülő Miniszterek Tanácsa (Tanács)

• A tagállamok érdekeit egyeztető fórum. Ülésein 
a témában érintett miniszterek, vagy képviselőik 
vesznek részt

• Az EU fő döntéshozó szerve, amely esetek 
elsöprő többségében a Bizottság 
kezdeményezése alapján, a Parlamenttel együtt 
hoz döntéseket. Egyes esetekben (pld. 
külpolitika) önállóan is dönthet

• A Tanács döntéseit a tagállamok közötti 
alacsonyabb szinteken egyeztetés előzi meg 
(szakdiplomaták munkacsoportja, majd az 
állandó képviselők - nagykövetek - tanácsa)



Bővülő Miniszterek Tanácsa (Tanács)Bővülő Miniszterek Tanácsa (Tanács)

• EU-tagként Magyarország is szavazati joggal 
részt vesz a Tanács munkájában 

• Súlypontozott szavazás: a Nizzai Szerződés 
szerint 25 ország összesen 321 szavazatából a 
magyar szavazatok száma 12. A blokkoló 
kisebbséghez 90 szavazat kell, ez a „visegrádi 
négy”, valamint Szlovénia és egy nagy 
tagország koalíciójából már összejön



A csúcs: az Európai Tanács A csúcs: az Európai Tanács 

• Az Európai Tanács tagjai a tagállamok állam- és 
kormányfői

• Nincs joghatállyal bíró döntéshozói mandátuma. 
Feladata a politikai döntések meghozatala nagy 
horderejű, stratégiai kérdésekben 

• Nincs többségi szavazás, mindenről 
konszenzussal döntenek (csúcs-szintű vétójog)

• A csatlakozási szerződés aláírása után 
Magyarország meghívott volt, tagként 
egyenrangú résztvevő



Megújuló Európai ParlamentMegújuló Európai Parlament

• Ötévente, az EU állampolgárai által közvetlenül 
választják 

• Tagjai nem országonként, hanem politikai 
csoportonként alkotnak frakciót 

• A Tanáccsal együtt döntéseket hoz, 
jogszabályokat alkot, s a két szerv együtt 
fogadja el az EU költségvetését is. Jóváhagyja 
az Európai Bizottság kinevezését, s felügyeli 
annak munkáját

• Nem szuverén törvényhozó, mert nem alkothat 
saját kezdeményezésre törvényt. Viszont az 
EU-törvények több mint 80 százaléka nem is 
születhet meg végső egyetértése nélkül

• 2004 júniusa után 732 képviselő alkotja, ebből 
24 magyar



Az EP frakciói 1999Az EP frakciói 1999--20042004

• Európai Néppárt és Európai Demokraták – 37%
• Európai Szociáldemokrata Párt – 29%
• Liberális Demokrata és Reform Párt – 8%
• Zöldek/Szabad Európai Szövetség – 7%
• Az Európai Egyesült Baloldal Konföderációja/Északi 

Zöld Baloldal – 7%
• A Nemzetek Európájáért Unió – 4%
• A Demokráciák és Sokféleségek Európájáért – 3%
• Függetlenek Technikai Csoportja – 3%
• Függetlenek – 2%



A Huszonötök első EP választásaA Huszonötök első EP választása

• 2003. áprilisa óta 24 magyar megfigyelő az EP-
ben

• 2004. június: Magyarországon Ön dönt, hogy  ki 
képviselje az EP-ben!

• Listákra lehet szavazni, Magyarország egy 
választókerület

• Bármely tagországban urnához járulhatunk



Magyarország súlya az EU intézményeibenMagyarország súlya az EU intézményeiben

• Magyarország a hozzá hasonló népességű 
országokkal azonos mértékben vehet részt az 
EU intézményeiben

• Kis és közepes államok kedvezőbb szavazati 
súllyal szerepelnek
– a Tanácsban Magyarországnak 12 szavazat jár, 

a nyolcszor népesebb Németországnak 29
– 24 magyar EP képviselő, a négyszer nagyobb 

népességű Lengyelországnak  54
• Fontos döntéseknél adott a csúcs-szintű vétójog


