
6.  FEJEZET 

Rácz Péter

Európai Uniós ismeretek

Bevezetés: Miért jött létre az Európai Unió?

A„Közös Európa” ötlete már több száz évvel ezelôtt is megjelent egyes gondol-
kodók fejében, mégis csak a második világháború után indult el az integrá-
ciós folyamat Európában. Ennek oka, hogy a II. világháború vége romokban

és megosztottan találta Európát. Történelmi esélyt használtak ki a nyugat-európai
országok, mikor feledve a viszályt leültek a tárgyalóasztalhoz, és pár konkrét
együttmûködés, javaslat mentén tervezni kezdték a kontinens békés jövôjét. 

Stabil elképzelésük szerint a béke fenntartása csak úgy oldható meg, hogy gazda-
ságaikat összekapcsolják. Egyfajta kölcsönös függôség és munkamegosztás kialakítá-
sa volt a cél, hogy elkerülhetôek legyenek a különutas politizálások, valamint az eset-
leges újabb próbálkozások az egyeduralomra. Nyilvánvalóvá vált a segélyakciók ré-
vén, hogy a nemzetközi rend, s benne az Egyesült Államok (lásd Marshall-segély) is
egy integrált és békés Európát kíván. Ezen kívül, a nyugat-euró-
pai országok aggódó figyelemmel tekintettek az
akkor már egyre inkább kibontakozó ke-
let-európai kommunista blokk felé. 

Nem szabad elfelejteni, hogy az
európai összefogás komoly politi-
kai tartalommal bír, ámde a
legfontosabb kapocs mégis a
gazdasági együttmûködés.
Hosszú utat kellett a nyu-
gat-európai országoknak
bejárni, együttmûködésü-
ket türelmesen és óvato-
san kellett elmélyíteniük
ahhoz, hogy vezetô szere-
pet tölthessenek be a vi-
lággazdaságban. Az Euró-
pára jellemzô szociális
gondoskodás magas költ-
ségei, a magas munkabé-
rek rontják az európai
áruk versenyképességét.
Ezt ellensúlyozandó a
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megoldás az üzemi méretek növelése, a sorozatgyártás és a specializáció lehetett, ami
alapján minden ország más termék gyártását vállalja. Viszont így tágabb felvevô pi-
acra volt szükség, amelynek méretben nagyobbnak kell lennie, mint bármelyik euró-
pai ország területe. A kutatási költségek nagysága szintén elgondolkodásra kénysze-
ríthette az országokat, ugyanis jó pár iparág hatalmas mennyiségû kutatási pénzt igé-
nyel, amit az egyes államok önállóan képtelenek lettek volna megfizetni. Ugyanakkor
az integráció lehetôsége adott volt a földrajzi közelség miatt, így a határok megszün-
tetésével a vállalatok egy sokkal nagyobb piacra jutottak a nemzeti piacok mellett. 

Megkezdôdött a politikai unióra való felkészülés? 

Amennyiben egy Európai Egyesült Államok létrejöttét képzeljük el, akkor a válasz
valószínûleg: nem. Ám kérdéses, hogy például egy közös európai haderô létrejötte
mit jelent, mit jelent Mr. Európa, aki már napjainkban is kvázi európai külügymi-
niszterként járja a világot? 

A politikai unióhoz való út egyik lehetôsége lett volna az „Európai Alkotmányos
Szerzôdés”, amit azonban eredeti formájában elutasítottak több európai országban. 
A szerzôdés elkészülte pedig sokéves munka eredménye volt. Az EU jövôje szempont-

Mi az integráció, és milyen 

fokozatai vannak?

Az integrációnak különbözô fokozatai, amelyeket
nyomon követhetünk az EU fejlôdésén, sôt, elsô-
számú tankönyvi példának tekinthetünk, hiszen
soha, semmilyen államok közötti együttmûködés
nem ért el magasabb szintre, mint a jelenlegi Eu-
rópai Unió. Az úgynevezett szabadkereskedel-
mi övezetbôl (amikor a tagországok között
nincs vám, de minden tagország fenntartja saját
vámjait a nem tagországokkal szemben) alig tíz
év alatt jutottak el a nyugat-európaiak a vám-
unióhoz, amikor is a tagországok között nincse-
nek vámok, továbbá közös vámrendszerük, vám-
tarifájuk van a nem tagországokkal szemben is.
Európában a vámunió kialakítása gyors és egy-
szerû volt, elônyeit pedig kézzelfoghatóan lehe-
tett érzékelni, de a tôke- és a munkaerô szabad
áramlása elôtti akadályok szívósabbnak bizonyul-
tak. A következô fokozat így az, ami képes bizto-
sítani a termelés és szolgáltatás szabad áramlá-
sát: a termelési tényezôk is szabadon áramolnak;
szabad munkaerô és tôkeáramlás van. Ez például
annyit jelent, hogy a tagországok állampolgárai

ott vásárolnak földet, ahol csak akarnak. Az egy-
séges belsô piac 1992. évi létrehozása végül
igazán nagy vívmány volt. Ekkortól beszélünk va-
lóban egységes európai piacról, hiszen sem fizi-
kai, sem elméleti akadályok nincsenek többé, és
például már közös szabványrendszert alkalmaz-
nak a tagállamok.

Mindezzel még korán sincs vége a lehetôsé-
geknek. Már napjainkban is valóság az EU-ban
az úgynevezett valutaunió, amikor is a tagor-
szágokban bevezetik az egységes valutát. Ez
ugyebár a mindannyiunk által jól ismert euró
pénznem bevezetését jelentette, ami nem csak
egységes érméket, de egy egységes pénzügyi
rendszert is megkövetel, amelyben a tagállamok
egyeztetik a gazdaságpolitikáikat. Az EU tehát
jelenleg „Gazdasági és Monetáris Unió”-ként is
mûködik. Hogyan lehet tovább lépni? Elmélet-
ben létezik még az úgynevezett politikai unió
is, ahol a közös gazdaságpolitika mellett közös
a honvédelem, a külpolitika. Ekkor a tagorszá-
gok tulajdonképpen szövetségi országokká vál-
nak, valahogy olyan rendszerbe kerülnek, mint
az Amerikai Egyesült Államokban a szövetségi
államok.
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jából minden fontos téma megvitatására egy úgynevezett Konventet hívtak össze. 
A döntés-elôkészítési, de nem döntéshozatali jogkörrel felruházott Konvent létszáma
megközelítette egy kis ország parlamentjéét, feladata az EU jövôjével kapcsolatos
kérdésekre adható válaszok megfogalmazása és a tagállamok elé terjesztése volt.

Konvent után kormányközi…

aláírás… ratifkáció… 

francia-holland bukta…

Függetlenül az Alkotmányos szerzôdés kudarcá-
tól és attól, hogy milyen szerephez juthat a jövô-
jében, érdemes megvizsgálni az alapötletet és a
leglényegesebb vívmányait. A történelemben
már az elsô alkotmányokban is helyet kapott az
alapvetô emberi jogok felsorolása. Az alkotmány,
mint egy állam legfontosabb alaptörvényeinek
gyûjteménye, arra hivatott, hogy lefektesse a leg-
fontosabb alapelveket, amelyek szerint az adott
társadalom élni fog. Az európai alkotmányról
tudni lehetett, hogy a 2000-ben elfogadott
„Alapvetô jogok európai chartája” nevû doku-
mentum belekerül majd. Ez a Charta hat fô pont-
ban foglalja össze azokat az alapvetô értékeket,
amelyek az alkotmány elfogadása esetén kötele-
zô érvényûek lehettek volna minden uniós intéz-
mény és polgár számára, de amelyeket napjaink-
ban is minden európai ország elfogad. 

Az elsô fejezet az emberi méltóság kérdé-
sét járja körül. Leszögezi, hogy mindenkinek jo-
ga van az élethez, és ennek kapcsán megtiltja a
halálos ítéletek bírósági meghozatalát és a ki-
végzés gyakorlatát. Ezzel összefüggésben az EU-
ban tilos a kínzás, az embertelen bánásmód a
hatóságok részérôl, de például nem teszi majd
lehetôvé az emberi klónozást sem. 

A második fejezet a szabadságjogokat ve-
szi számba. Ennél a pontnál sokunk
számára szinte magától értôdô
jogokat sorol fel a dokumentum,
mégis fontos belegondolni,
hogy ezek a feltételek sok más
országban nem adatnak meg az
embereknek. Ilyen a magánélet-
hez, a családalapításhoz való
jog, a lelkiismereti és vallássza-

badság vagy a gyülekezési szabadság. A Charta
védi a személyi adatokat: a hatóságok, illetve
más személyek nem rendelkezhetnek személyes
adatainkkal, a dokumentum biztosítja a tanulá-
si-elhelyezkedési szabadságot: ott tanulhatunk
és azt, amit akarunk, ott dolgozunk majd, ahol
akarunk. 

A harmadik fejezet az egyenlôség elveit
taglalja. Minden uniós állampolgár, férfi vagy nô,
muszlim vagy keresztény, jobb- vagy baloldali
politikai beállítottságú, zsidó vagy afrikai szár-
mazású, francia vagy magyar ajkú, bármilyen
nemzeti kisebbséghez tartozó, egyenlô jogokkal
és kötelességekkel bír majd. Az EU-ban mind a
munkahelyeken, mind a kulturális életben egyen-
lô feltételek, egyenlô lehetôségek állnak majd az
emberek elôtt – és a szellemi vagy testi fogyaté-
kosok is a társadalom megbecsült tagjai lesznek. 

A negyedik fejezet gyûjtôszava a szolidari-
tás. A munkásoknak, alkalmazottaknak joguk-
ban áll érdekeiket képviselni, szakszervezeti vé-
delmet élvezni, illetve – törvényesen – akár
sztrájkolni is. A munkakörülmények és munka-
idôk méltányosak, emberiek lesznek. Minden
uniós állampolgár élvezheti a társadalombiztosí-
tás és az egészségügyi ellátás szolgáltatásait.

Az ötödik fejezetben az állampolgári jo-
gokról van szó. Minden polgár szavazati joggal
bír, és maga is indulhat képviselôként a válasz-
tásokon. Az EU területén abban az országban
telepedhetünk le, amelyikben jónak találjuk, és
valamennyi uniós dokumentumhoz hozzájutha-
tunk az általunk kért nyelven.

A hatodik, egyben utolsó fejezetben az
igazságszolgáltatás kapcsán a Charta arról
rendelkezik, hogy a pártatlan bíráskodáshoz, a

védelemhez és az esetleges bûncse-
lekmény elkövetésekor az ará-
nyos és nem túlzó büntetésre
mindenkinek joga lesz.���
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Átvezetés az értékrendekrôl az intézményi mûködésre

A nyugati demokráciákban az államhatalom három nagy ágra oszlik: a törvényho-
zásra (parlament), a végrehajtásra (elnök és a kormány), valamint az igazságszol-
gáltatásra (bíróságok). A három szervezet egymástól külön mûködik és egymás
munkáját felügyeli. A parlament jelentôségét az adja, hogy tagjai (a képviselôk)
közvetlenül az ôket megválasztó embereknek felelnek tetteikért, a másik kettô ág
csak a parlamentnek. 

Európai Parlament: az Unió 

demokratikus és mégsem elég

népszerû intézménye

Az Európai Parlament az egyetlen európai testü-
let, amelynek tagjait az emberek – hasonlóan
saját nemzeti parlamentjeikhez – közvetlenül
választják meg, érdekes módon azonban nem
népszerûbb intézmény bármelyik más európai
szervezetnél. Mivel a „nép” küldöttei vannak je-
len, elvileg a parlament tükrözi a leginkább, mit
is gondolnak a közemberek az EU egyes lépései-
rôl. Ahogy a magyar törvények az Országgyûlés-
ben, az EU jogszabályai is – legalábbis egy jelen-
tôs részük – annak parlamentjében születnek. 

A parlament kifejezés minden bizonnyal a
„parler” francia szóból származik, amelynek je-
lentése „beszélni”. Az elsô, ilyen néven nevezett
gyûlések a középkorban az uralkodó tanácskozó
testületeiként szolgáltak, ahol a tanácsosok fon-
tos dolgokról „beszélgettek”. Ha az ember be-
kapcsolja a televíziót és belenéz a parlamenti
közvetítésekbe, ma is hangosan vitatkozó, érve-
lô képviselôket lát, s ha a stílus néha mellbevá-
gó is, a testület nagyon fontos intézménye a de-
mokráciának, az emberek „követei” döntenek a
társadalom életét jövôben meghatározó törvé-
nyekrôl, intézkedésekrôl.

Az Európai Parlament különleges testület:
egyrészt az egyetlen nemzetközi szervezet, ame-
lyet szavazópolgárok választanak és nem politi-
kusok, „fontos emberek” jelölnek ki, másrészt
pedig egy olyan gyûlés, amelyben több nemzet
küldöttei foglalnak helyet úgy, hogy viszonylag
fontos dolgokról tárgyalnak (napjainkban
ugyanis lépten-nyomon találkozhatunk nemzet-

közi gyûlésekkel és intézményekkel, ám egy ré-
szük inkább csak ismerkedés egymással, sem-
mint komoly munka helyszíne). 

Érdekes, hogy az egységes Európa létrehozói
kezdetben nem terveztek nagy közös parlamentet
létrehozni, nem szerették volna ugyanis, ha a
gyûléssel járó „macerák” (viták, egyeztetések) to-
vább lassították volna az amúgy is nehézkes dön-
téshozatalt a tagországok között. 1952–1962-ig
Közgyûlés néven találkozhatunk a szervezettel, és
1970-ig csupán tanácsadással foglalkozott. Ezt
követôen a már Európai Parlamentnek (EP) neve-
zett testület szép lassan erôsödött, például bele-
szólhatott abba a lényeges kérdésbe, hogy milyen
költségvetést fogad el a közösség. 1979-ben va-
lósult meg az, hogy az Unió polgárai közvetlenül
választhattak képviselôket a parlamentbe. A vá-
lasztás már akkor sem volt és azóta sem egysze-
rû kérdés, hiszen a tagállamok mind saját szabá-
lyokkal rendelkeznek a választás lebonyolítására
(van ahol több napon át szavaznak, van ahol csü-
törtökön, van ahol vasárnap stb.). A lényeg: min-
den ötödik évben EP-választásokat rendeznek,
amelyen az egyes országok nemzeti pártjai indul-
nak, azok képviselôjelöltjei megválasztásuk ese-
tén már az EP tagjai lesznek. 

Az Európai Parlament a franciaországi
Strasbourg városában tart plenáris ülést, bizott-
ságai az Unió székhelyén, Brüsszelben dolgoz-
nak. A parlamentnek vannak elnökei, alelnökei,
üléseinek elôkészítésében bizottságok vesznek
részt, tehát nagyon hasonló elven mûködik, mint
a nemzeti parlamentek. A parlament minden hó-
napban egy hetet ülésezéssel tölt, amelyeken a
viták, szavazások, vagyis a döntések zajlanak.
Az ülések anyagainak elôzetes megvitatását,
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A Bizottság: az Európai Unió nem létezô „kormánya” 

Az embereknek néha elegük van a politikából, és ezt nemcsak a népszerû István, a
király rockoperából tudhatjuk, hanem elég kimenni az utcára, és máris fülünkbe jut
egy-egy politikus vagy párt szidalmazása. Az is megfigyelhetô, hogy az emberek
többsége nem a parlamentet szidja ilyenkor, hanem a kormányt. Ennek legjobb ma-
gyarázata az, hogy a döntéshozatalban kétségkívül a kormány hatásköre a leglát-
ványosabb. Az Európai Bizottság felállása és jogkörei nem hasonlítanak egy nem-
zeti kormányéhoz, ám mûködésében és fontosságában megfigyelhetô bizonyos pár-
huzam. Szóval, az európaiak is inkább szidhatják a Bizottságot, mint a Parlamentet.
Ezt különben meg is teszik, ha mással nem, már azzal is, hogy az EU kormányának
becézik. Az EU-t ellenzôk és az EU-ról kevesebbet tudók sem véletlenül mutogat-
nak mindig Brüsszel felé („Brüsszel parancsol”, „Brüsszel olyan, mint Moszkva”, a
„brüsszeli vízfej”), hiszen Brüsszel a Bizottság központja. 

Az Európai Bizottság független intézmény, amelynek fô feladata a közösségi ér-
dekek képviselete. Felmerülhet a kérdés, hogy a közösségi érdekeket miért nem a

szakmai elôkészítését az egyes bizottságok vég-
zik, amelyet az ülésen egyik képviselôjük ismer-
tet a többi képviselôvel. 

Az Európai Parlament az 1987 óta létrejött
uniós szerzôdések alapján egyre erôsebb EU-in-
tézménnyé növi ki magát: bár a nemzeti parla-
mentekkel ellentétben az EP nem bír önálló
törvényhozó erôvel, mégis egyre inkább nélkü-
lözhetetlen szervvé válik az Unió döntéshozata-
lában, egyre több olyan kérdés van, amely el-
döntéséhez a beleegyezése szükséges. Látni
kell, hogy az Európai Unióban az intézmények
között nagy tülekedés folyik a hatáskörökért,
vagyis azért, hogy milyen kérdésben dönthetnek.
Az Európai Parlament beleszólhat az Unió költ-
ségvetésébe (vagyis, hogy mire mennyit költ az
EU), adott esetben még el is utasíthatja azt. Az
uniós jogszabályok megalkotásában is részt
vesz, de ebben együtt kell mûködnie a kormá-
nyok képviselôibôl álló Miniszteri Tanáccsal.
Harmadik fontos terület, ahol az EP hatalmat
gyakorol, az EU „kormányának”, az Európai Bi-
zottságnak az ellenôrzése – a Bizottság kijelölé-
se az ô dolga, és ha a „kormány” rosszul végzi
a munkáját, az európai parlamenti képviselôk
2/3-ának szavazatával a Bizottság leváltható. 

A parlamenti vitákban a nemzeti országgyû-
lésekhez hasonlóan politikai pártok mérik össze

erejüket, azonban érdekes módon a pártok nem
országonként, hanem politikai irányzatonként
állnak fel. A jelenleg legnagyobb csoportosulás
az Európai Néppárt, amely az európai konzerva-
tív pártok különbözô nemzetiségû tagjait tömö-
ríti. Ebbe a frakcióba tartozik hazánkból a Fidesz
– Magyar Polgári Szövetség és a Magyar De-
mokrata Fórum (MDF). Másik frakció az Európai
Szocialisták Pártja, amelynek tagjai a Magyar
Szocialista Párt (MSZP) küldöttei. A Liberális De-
mokrata és Reformpárthoz tartoznak a liberális
pártok, így a magyar Szabad Demokraták Szö-
vetsége (SZDSZ) is. Rajtuk kívül persze több tö-
mörülés is megtalálható az EP-ben, például zöl-
dek, eurószkeptikusok. 

Európai parlamenti képviselônek lenni nagy
felelôsség, hiszen politikai csoportja érdekein túl
saját hazájának érdekeit is képviselnie kell az il-
letônek. Szakmai hozzáértés és nyelvtudás is
szükséges, és természetesen a munkával az ott-
hontól való 5 évi távollét jár együtt (na persze
viszonylag sokat lehet hazautazni). A képviselôk
megítélése változó, sokak szerint legtöbbjük
karrier-politikus, mások éppen arra mutatnak rá,
hogy a nemzeti politikában bukott politikusok
menekülnek az EP-be. Fizetésük mindenesetre
általában jóval nagyobb, mint otthoni képviselô-
társaiké. 
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Parlament képviseli? Míg a Parlamentben az egyes képviselôk saját vagy hazájuk,
régiójuk véleményét képviselik, addig a Bizottságban senki nem képviseli a saját or-
szágát. A közösségi érdek, így mint egységes egész, mint az EU érdeke jelenik meg.
A Bizottságnak elôkészítési szerepköre van törvényekrôl, politikákról, programok-
ról. Vagyis innen indulnak ki a tervek, hogy aztán a Tanács és a Parlament bólin-
tása után megint a Bizottság feleljen azok végrehajtásáért. Ily módon az Európai
Unió egész mûködése szorosan összefügg a Bizottság létével. 

A Bizottságnak kettôs jelentése van. Egyrészt jelenti azt a 20 fôs testületet,
amelynek tagjai felosztják egymás között a közösségi politikákat, és állampolgársá-
guktól függetlenül kötelesek elôsegíteni területüket az EU érdekében. Másrészt je-
lenti a 20 fôs testületet kiszolgáló intézményt, amelyet nagyon gyakran kritikával
illetnek túlzott bürokratizmusa miatt. Minden politikai területhez tartozik egy-egy
fôigazgatóság, ahol több százan is dolgoznak. A pozíciók kinevezési rendje is rend-
kívül szabályozott. A tisztségviselôket, hivatalnokokat, fordítókat, adminisztrátoro-
kat az egyes országok népességszáma szerint választják ki, többnyire szigorú és ne-
héz felvételi eljárás során. 

A Bizottság minden lépésével felelôséggel és adott esetben beszámolással tartozik a
Parlamentnek. Minden törvényjavaslatában az összeurópai érdeket kell szem elôtt tar-
tania. Az sem mellékes ugyanakkor, hogy olyan javaslatokkal kell elôállni a testület-
nek, amelyeket érdemes vagy szükséges EU szinten szabályozni. Azokban az esetek-
ben, amikor a nemzeti szabályozás elegendô, a Bizottságnak háttérbe kell szorulnia. 

A Bizottság az Európai Bírósággal együtt ôrködik az európai jogszabályok be-
tartásán. A versenyjogi biztos például folyamatosan rettegésben tartja a nagyobb
vállalatokat. Az is gyakori, hogy egy ország elmarasztaló levelet kap a Bizottság-
tól, amiért megsérti a közösségi jogot. Ilyenkor az adott országnak rövid határidôn
belül magyarázatot kell adni a „félrelépésért”. Ha nem sikerül rendezni az ügyet, ak-
kor a Bizottság „feljelenti” a tagországot a Bíróságnál. 

Demokratikus deficit

Mi nekünk, állampolgároknak a lényeg? 
Mostanra bizonyára már felmerült bennünk a kérdés, hogy mire jó ez az egész? Miért
költünk mindannyian euró milliókat az intézményekre, mire jó az Unió azon túl, hogy
alapvetô állampolgári jogainkat garantálja, és hogy fenntartja a békét Európában?

A válasz: ezer gyakorlati elôny miatt is. 
Az Európai Unióban bárhol vállalhatunk munkát, bárhol vásárolhatunk lakást,

bárhol megvehetjük új kanapénkat, bárhol nyithatunk kávéházat – az EU-ról szóló
népszavazás idején hallhattuk a szlogeneket, amelyek nagy vonalakban természe-
tesen igazak, csakhogy a lényeg mindig a részletekben rejlik. Az egységes Európa
létrehozásának nagy célja éppen az volt, hogy egy nagy, közös piaccá váljon, ahol
nem kellenek útlevelek, ahol nem kell vámot fizetni egymásnak, vagyis ahol az
áruk, a személyek, a tôke és a szolgáltatások korlátozások nélkül mozoghatnak.
Az alábbiakban ezeket a területeket vizsgáljuk meg. 

Az egységesülés fô akadálya az volt, hogy az egyes országok különbözô törvények-
kel szabályozták e területeket, és leginkább olyan jogszabályaik voltak, amelyek ter-
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Az áruk szabad mozgása 

Az Európai Unió piaca úgy mûködik, mint egy
nemzeti piac. Egy rendszer, belsô elválasztó fa-
lak nélkül. Az árukat, bármilyen tagállamból is
érkezzenek, ugyanolyan feltételek mellett árusít-
ják a spanyol vagy az osztrák piacon; egyik or-
szágban sem vetnek ki rájuk nagyobb adót, mint
az adott állam saját áruira. Maradva a példák-
nál: a magyar sertéshúst Madridban ugyanakko-
ra adó fogja terheli, mint a spanyol húst, Bécs-
ben pedig akkora, mint az osztrák húst. (A ma-
gyar húsipari vállalkozó pedig eldöntheti, hova
érdemesebb szállítani.) A más tagországból
származó árukra csak bizonyos esetekben lehet
kivetni magasabb adót: ha az import közérdeket
sért, vagy ha például a beszállított állatok te-
nyésztése, az élelmiszerek termesztése nem fe-
lelt meg egészében az egészségügyi elvárások-
nak.  Ezen a ponton válik jobban érthetôvé, mi-
ért kéri az EU többek között tôlünk is (vagy a
most csatlakozott Romániától), hogy fejlesszük
az állategészségügyi ellenôrzéseket, az élelmi-
szerbiztonságot. Nemcsak az egészségünkrôl
van szó, hanem a kereskedelmünk érdekérôl is!

Az uniós tagállamok között
nincs vámfizetés, a kívül-

rôl érkezô árukra
azonban

egységesen meghatározott vámot vetnek ki,
bárhol is lépjen be az EU területére, Szicíliában
vagy az észak-francia partoknál. Egy tunéziai ke-
reskedônek a szicíliai vámhivatalnál befizetett
vám után már szabad útja van bármelyik uniós
tagállam piacára újabb befizetések nélkül. 

A személyek szabad mozgása 

Az unió egyik legfontosabb szerzôdésében, a
„Maastrichti szerzôdés”-ben az áll, hogy min-
den uniós állampolgár alapvetô joga az EU terü-
letén a mozgásszabadság. Nem mindegy azon-
ban, hogy milyen céllal teszi ezt a büszke polgár.
Ugyanis más szabályok vonatkoznak a más or-
szágokba utazókra, más szabályok a külföldön
munkát vállalókra és egy kicsit mások a külföld-
ön céget alapítókra. 

Az uniós szabályok kimondják, hogy minden
más tagállamból jövô munkavállalónak ugyan-
olyan jogai vannak, mint a helyi dolgozóknak. Ez
nagyon fontos elv, mivel ez teszi lehetôvé, hogy
például egy magyar bányász spanyolországi bá-
nyákban is munkát kapjon, s ráadásul nem ala-
csonyabb fizetésért,
hanem ugyan-
annyiért,

mészetesen saját érdekeiket védték a többi államéival szemben. Ahhoz, hogy egyenlô,
de mégis mindenki számára elfogadható feltételek alakuljanak ki, minden tagállamnak
fel kellett adnia az áruk, a személyek, a tôke és a szolgáltatások beáramlását korláto-
zó szabályait, és nyitottá kellett válnia. A lebontott korlátok helyére az EU új joganya-
got helyezett, amely már egységesen szabályozta a kérdéses viszonyokat. Ez a folya-
mat persze nem ment gyorsan, egészen pontosan már közel négy évtizede szakadatla-
nul tart, és a bennünket is érintô uniós bôvítéssekkel sem ér még véget.
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mint egy helyi munkás. A munkaadó is jól jár,
mert külföldrôl esetleg képzettebb emberekre
tesz szert ugyanannyi bérért. A külföldi munka-
vállalás fogas kérdése a társadalombiztosítási
járulékok ügye, vagyis, hogy egy több országot
megjárt és nyugdíjba vonuló bányásznak melyik
ország nyugdíjbiztosítójától érkezik majd pihenô
éveiben a nyugdíja. A válasz, amelyen az uniós
szakemberek napjainkban is dolgoznak: mind-
egyiktôl, az adott munka és az adott TB-rend-
szer kifizetései alapján. 

Vannak olyan foglalkozásúak, akik nem alkal-
mazotti munkakörben próbálnának szerencsét
egy másik tagállamban (orvosok, kereskedôk,
kézmûvesek…), számukra a letelepedéssel lehe-
tôség nyílik a vállalkozások alapítására. Az egye-
düli akadály a diplomájuk, képesítésük adott or-
szágban történô elfogadása lehet, de ez sem je-
lent már manapság megoldhatatlan problémát: a
tagállamok a legtöbb területen már kidolgozták
a diplomák honosítását. A cégalapításnak, fenn-
tartásnak is lehetnek akadályai: ha valaki mérge-
zô anyagokból szeretne olcsón vegyi termékeket
elôállítani vagy pénzmosására mûködtet „ali-
bicéget” egy másik országban, akkor ezentúl se
a nemzeti diszkriminációra gyanakodjon, amikor
a helyi hatóságok fellépnek ellene. 

Általános szabály, hogy bármely uniós állam-
polgár három hónapig engedély nélkül utazhat
az unió területén. Ennél hosszabb tartózkodás-
nál (tanulás, munkavállalás, letelepedési szán-
dék) már tartózkodási engedélyre van szükség –
ennek megszerzése sem nehéz, ha az illetô ké-
pes elfogadható indokot és jövedelmet felmutat-
ni a hatóságoknak. 

A tôke szabad mozgása 

Valamennyi közül talán ez a legegyértelmûbb: mi
értelme lenne szabadon letelepednem, szabadon
munkahelyet választanom, ha az abból fakadó
vagyonomat nem vihetném magammal egy
újabb költözködéskor? A tôke szabad mozgásá-
nak elvét 1990-ben fogadták el, azóta a gazda-
sági unióhoz nem is lehet csatlakoznia olyan ál-

lamnak,
amely ezt a
feltételt nem
fogadja el. Érthe-
tô azonban, hogy e te-
rületen is megmaradtak bizo-
nyos esetekre a korlátozások: az adott
állam nem tárhatja szét a kezét, ha egy más tag-
államból érkezô vállalkozó adót csal vagy pénz-
mosásban vesz részt. Ilyenkor a jogtalanul szer-
zett tôkét bizony a helyi hatóságok megállíthat-
ják a határon, a banki átutalásnál. 

Jelenleg is komoly változásokon megy át a
tôke szabad áramlásának ügye. Ilyen például a
banki szolgáltatások egységesítésének kérdése.
A pénzügyi szolgáltatások jelentôs része, köztük
a lakossági banki szolgáltatások piacai az EU-
ban távol vannak az egységes piactól elvárt jel-
lemzôktôl. Egyes tagállamokban aggályokat kelt
a bankok tartósan magas jövedelmezôsége, a
nagyfokú piaci koncentráció, valamint a piacra
való belépést egyértelmûen akadályozó ténye-
zôk együttes jelenléte. 

A Bizottság ezért terjesztette elô javaslatát
az egységes fizetési térség létrehozására. Ennek
célja az, hogy a határokon átnyúló – hitelkár-
tyás, betéti kártyás, elektronikus banki utalásos,
közvetlen terheléses vagy más módon történô –
fizetési mûveletek ugyanolyan könnyûek, olcsók
és biztonságosak legyenek, mint a tagállamokon
belüli „nemzeti” fizetési mûveletek. A szolgálta-
tók így talán majd képesek lesznek egymással
versenyezni és szolgáltatásaikat EU-szerte kínál-
ni. A Bizottság által javasolt irányelv biztosítaná
a fizetési piacokhoz való tisztességes és nyílt
hozzáférést, valamint növelné és egységesítené
a fogyasztóvédelmet. A hatékonyabb és ver-
senyképes fizetési piac révén az európai polgá-
rok kevesebbet is fizetnek a banki alapszolgálta-
tásokért.
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Európass és a Képesítési Keretrendszer (EKKR)

Mint láttuk, a személyek szabad mozgásának lehetôsége adottság Európán belül,
de a gyakorlati megvalósulása már nehezebb ügy, hiszen munkát kell találni egy
idegen nyelvû országban, vagy felvételiznünk kell egy eltérô oktatási rendsze-
rûben. 

Hogyan tudom munkavállalóként bizonyítani képességeimet? Hogyan tudok kül-
földi egyetemre és szakmai képzésre jelentkezni? 

Az Európass gyakorlatilag egy tanulmányi-szakmai önéletrajz vagy inkább iga-
zolványcsomag. Használata nem kötelezô, papíralapú és internetes változatban is
létezik. http://www.europass.hu Lényege, hogy egy „csomagba” fogja össze va-
lamennyi oktatási-képzési eredményünket, nyelvvizsgánkat és munkatapasztala-
tunkat – az európai szabványnak megfelelô önéletrajzot, a nyelvi képesítéseket rög-
zítô nyelvportfoliót, az elvégzett tanulmányokat regisztráló MobiliPasst –, elvileg
megkönnyítve például a saját államunkon kívüli munkavállalást. 

Ez a dokumentumgyûjtemény azonban nem teszi lehetôvé a képzettségek szint-
jének összehasonlítását, így nem oldja meg az oktatási és szakképesítések legna-
gyobb problémáját, nevezetesen azt, hogy ezeket a dokumentumokat (nyolc szak-
ma kivételével) nem ismerik el automatikusan egy másik államban. Egy középisko-
lai, egyetemi diploma másik tagállambeli honosítása gyakran iszonyatos bürokrati-
kus küzdelemmel jár, rengeteg ideig tart és nem is olcsó. 

Az egész életen át tartó tanulás keretében jön létre az úgynevezett Európai Képesí-
tési Keretrendszer (EKKR). Az EKKR a képesítések leírásának közös nyelve, amely se-
gíti a tagállamokat, a munkaadókat és a polgárokat, hogy összehasonlíthassák az EU
különféle oktatási és képzési rendszereiben megszerezhetô okleveleket.  Az EKKR-re
azért van szükség, mert az emberek túlságosan gyakran szembesülnek akadályokkal
képzettségük elismertetése ügyében egy másik tagállamban – akár munkakeresés köz-
ben, akár tanulmányaik folytatásának tervezésekor. Egy francia munkaadót például
elriaszthat egy magyar alkalmazott felvételétôl, ha nem érti, milyen szintû képesítés-
nek felel meg a jelölt által bemutatott iskolai bizonyítvány. 

A szolgáltatások 

szabad mozgása 

Végül essék szó a szolgáltatásokról is, amely te-
rület bizonyos értelemben megfoghatatlan. Mi
számít szolgáltatásnak az uniós téma szempont-
jából? Az a tevékenység, amelyet valamilyen
anyagi ellenszolgáltatás ellenében végez egy
olyan ember vagy cég, aki/amely idôszakosan
egy másik tagállamban adja el termékét. Van-
nak szolgáltatások (például a mobiltelefonos cé-
geké, bankoké), amelyek korlátozás nélkül ver-
senyeznek egymással, a helyi szolgáltatókkal
azonos helyzetben vannak. Vannak azonban

olyan területek, például a villamosenergia- és a
gázszolgáltatás, ahol az állam védeni akarja a
lakosokat, és nem hagyja (egyelôre) a piac teljes
felszabadítását. 

Nemcsak a szolgáltatás nyújtóját nem lehet
akadályoztatni, de annak igénybevevôjét sem:
nem lehet megtiltani egy holland vesebetegnek,
hogy egy híres német magánkórházba menjen
kezeltetni magát. Az Unió szakemberei ezen a
területen még sok orvosolni valót látnak, új uni-
ós jogszabályokkal próbálják feloldani a szolgál-
tatások szabad áramlását akadályozó jogi prob-
lémákat, amely a tagállamokat is rendkívül mó-
don megosztja. 
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Az Európai Képesítési Keretrendszer központi eleme az a nyolc referenciaszint,
amely azt írja le, amit a tanuló tud, megért és képes megtenni. Egyszóval a tanuló
tanulási eredményeit fejezi ki tekintet nélkül arra a rendszerre, amelyben az adott
képesítést megszerezték. Az EKKR referenciaszintjei így eltolják a hangsúlyt a ha-
gyományos megközelítésrôl, amely a tanulás formai elemeit részesítette elônyben,
a tanulási eredmények értékelése irányába. Az EKKR felöleli a köz- és felnôttokta-
tást, a szakoktatást és -képzést, valamint a felsôoktatást. A nyolc szint a képesíté-
sek teljes skálájára kiterjed a kötelezô oktatás végén megszerzettektôl egészen a fel-
sôfokú és szakmai oktatás és képzés legfelsô szintjén kiadottakig. 

Az EKKR nem fogja helyettesíteni az Európasst, hanem sokkal inkább kiegészíti
azt.  Az Európasst a Bizottság ígérete szerint olyan irányban fejlesztik majd tovább,
hogy az EKKR rendszerét is figyelembe vegye. Az Európass diplomamelléklete ezen-
túl például be fogja sorolni, hogy az illetô által elvégzett egyetem vagy fôiskola mi-
lyen EKKR-szintnek felel meg.

Némán Bábelbe?

Mondani sem kell, hogy az EU-ban minden or-
szág a saját nyelvét használja a hétköznapok-
ban. Mivel azonban az integráció éppen arról
szól, hogy közeledünk egymáshoz, ezért a nyelv-
használat fontos kérdéssé fejlôdött több szem-
pontból is.  Egy uniós polgárnak ugyan nem kö-
telezô, de nem árt, ha tud valamely jelentôsebb
világnyelven társalogni. Mostani összeállítá-
sunkban megvizsgáljuk a magyarok nyelvtudá-
sát az európaiakhoz viszonyítva. Arról is szó-
lunk, hogy az EU politikai életében mit jelent a
10 új tagország nyelvének hivatalossá válása. 

Sajnos a magyar fiatalok a leginkább hátrá-
nyos helyzetûek nyelvi szempontból Európában.
Egy friss felmérés szerint a 15 éven felüliek kö-
rében hazánkban beszélnek a legkevesebben
idegen nyelvet. A felmérés során nyolcadikos di-
ákoknak mondatokat kellett lefordítani, mint
például a „kérek egy pohár vizet” vagy „egy
csoporttal vagyok itt, de eltévedtem”. Még ki-
mondani is rossz, de minden harmadik diák
szomjan halna, ha ezen múlna az élete. 

„Nyelvtudás nélkül nem mész semmire az
Európai Unióban” – talán nem egyszer fejedhez
vágta már ezt a mondatot az osztályfônököd
vagy a nyelvtanárod. Nos, ez egyszer biztos: iga-
zuk van. Az EU-ban ugyan valamennyi tagország
nyelve hivatalos nyelv, ám a gyakorlatban az

egyenlô nyelvek között is vannak egyenlôbbek,
amelyeket munkanyelvekként jelölnek meg. Az
angol és a francia a legfontosabb, néha a német
és a spanyol is jól jöhet azért. (Talán nem meg-
lepô, hogy még ezek között is az angol viszi el a
pálmát). Az ifjú EU-polgároknak különösen nem
árt, ha beszélnek ezek közül egyet-kettôt. Ez se-
gítheti az utazásukat, a tanulásokat és a munka-
vállalásukat. 

A diákévek egyik rossz emléke a nyelvtanu-
lás, hiszen az idegennyelv-oktatás gyakran ala-
csony színvonalú, és a nyelvvizsga közeledô idô-
pontja álmatlan éjszakákat okozhat addig, amíg
nagy nehezen sikerül túllenni rajta. Elmondható,
hogy az EU nem szabályozza egységesen a
nyelvvizsgákat, tehát nem létezik hivatalos 12
sárga csillagos bizonyítvány. Sôt, még a tagor-
szágok között is csak egynéhány szabályozza ál-
lami szinten a nyelvvizsgázást. Attól tehát nem
kell tartani, hogy elvárnak majd tôlünk valamifé-
le „európai nyelvvizsga-papírt”. 

Az érem másik oldala viszont az, hogy az eu-
rópai gyakorlatban a felhasználók, vagyis a fel-
sôoktatási intézmények és a munkáltatók hatá-
rozzák meg, hogy milyen bizonyítványokat fo-
gadnak el. Az is elôfordul, hogy semmilyen pa-
pírra nincs szükség, ugyanis inkább a tényleges
nyelvtudást próbálják felmérni saját rendszereik
alapján. Persze elsô körben szükség lehet papí-
rok beküldésére is (például külföldi egyetemre
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E-government az EU-ban

Az elektronikus kormányzati rendszerek létrehozása és fejlesztése világszerte lehe-
tôséget jelent a közigazgatás modernizációjára. Csökkenthetôek a közigazgatás
költségei, gyorsabbá és kényelmesebbé válhatnak az ügyintézések, hatékonyabb le-
het az állampolgárok és vállalkozások kommunikációja az állami intézményekkel.
Az európai integráció szempontjából még további elônyök mutatkoznak: a modern
közigazgatási szolgáltatások közötti átjárhatóság nagy részben hozzájárulhat Euró-
pa versenyképességének a növeléséhez.

Fontos leszögezni, hogy a tagállamok nem rendelkeznek egységes közigazgatási
rendszerrel. A gyakran történelmi hagyományok alapján mûködô közigazgatási be-
rendezkedések harmonizálása azonban elkerülhetetlen folyamat az EU alapelvei mi-
att, a közös politikák célkitûzései pedig sok tekintetben megkívánják a tagállamok-
tól a közel hasonló megoldásokat és eredményeket. Ennek ellenére az unió terüle-
tén mozgó állampolgárok, az egységes piacon mûködô vállalkozások napjainkban
is adminisztratív akadályok tömegével találkozhatnak ügyintézéseik során. Egy vál-
lalkozás beindításakor például eltérô feltételeknek kell megfelelni az egyes tagál-
lamokban. 

Közös uniós célkitûzésként fogalmazódott meg tehát, hogy a tagállamok azonos
elektronikus kormányzati szolgáltatásokat nyújtsanak, ezek mindegyike hasonló el-
ven mûködjön, és ideális esetben Európa-szerte használhatóak legyenek egy másik
tagországból is. Az EU a lisszaboni célkitûzésekhez hasonlóan 2010-et jelölte meg
céldátumként az e-kormányzati rendszerek harmonizálására és bôvítésére. Ekkorra
a tervek szerint évente több százmilliárd eurót lehet majd megtakarítani a szolgál-
tatások által, miközben általános értelemben véve is javul az államigazgatás és az
ügyintézés színvonala. 

való jelentkezéskor), szóval ilyenkor nem árt, ha
van valamilyen dokumentum. Sajnos valószínû-
síthetô, hogy ennek a követelménynek a magyar
állami nyelvvizsga nem felel majd meg, hanem
inkább egy nemzetközi szinten elismert vizsga-
papír lehet a befutó (például cambridge-i vagy
Goethe intézeti). Ezeknek pedig se szeri, se szá-
ma, tehát, aki sok helyre jelentkezik, annak
elôbb-utóbb sokféle papírra lesz majd szüksége. 

Éppen a zûrzavar elkerülése miatt az Európai
Unió felkérte a tagországokat, hogy az Európa
Tanács (ET) ajánlásait alkalmazva vizsgálják meg,
hogyan lehet a különféle országokban, különféle
vizsgaközpontokban letett nyelvvizsgákat össz-
hangba hozni. (Az Európa Tanács egy regioná-
lis nemzetközi szervezet, amelynek székhelye
Strasbourg. Jelenleg 47 tagja van, de nyitva áll
bármely olyan európai állam elôtt, amely elfogad-

ja a jogállamiság intézményét és garantálja ál-
lampolgárai számára az alapvetô szabadság és
emberi jogokat. A Tanács egyik legfontosabb
eredménye az Emberi Jogok Európai Egyezményé-
nek 1950-es elfogadása volt. Ennek keretében ál-
lították fel az Emberi Jogok Európai Bíróságát,
amely az emberi jogok legfôbb európai bírói fóru-
ma. Az Európa Tanács laza, kormányközi együtt-
mûködés keretében jött létre, és – szemben az
Európai Tanáccsal és az Európai Unió Tanácsával
– nem az Európai Unió intézménye.)

Az ET hatfokozatú vizsgarendszert ajánl kü-
lönben. A feladat tehát magyar részrôl nem
más, mint az eddigi három fokozatot (alap, kö-
zép, felsô) átvariálni 6 fokozatosra, amitôl már-
is európaibb lenne a magyar rendszer is. A lé-
nyeg úgyis az, hogy tudjad és beszéljed a nyel-
vet, és ne csak papírod legyen róla. 



Az Európai Bizottság 2005-ben végzett közvélemény-kutatása arról tanúskodik,
hogy az európai állampolgárok szerint az e-közigazgatás elterjedéséhez az ügyinté-
zési lehetôségek népszerûsítésére lenne szükség, és arra, hogy a szolgáltatásokat
eleve úgy alakítsák ki, hogy azok mindenki számára elérhetôek és használhatóak le-
gyenek. Az úgynevezett Páneurópai e-kormányzati szolgáltatások (PEGS –
PanEuropean e-Governments) az Európai Unió szempontjából leginkább kiaknáz-
ható szolgáltatásokat foglalja magában, tehát azokat, amelyek például az uniós ál-
lampolgárok egyik államból a másikba való költözésekor jelentkeznek. Szintén fel-
mérték, hogy mik a prioritásai azoknak a vállalkozásoknak, amelyek ténylegesen az
egységes piacra léptek termékeikkel és szolgáltatásukkal. A hasznosság szerinti sor-
ba állításakor az alábbi tényezôket vizsgálták: kereslet, hasznosság (idô és költség-
megtakarítás), a szükséges erôfeszítés mértéke, amellyel a kormány által megvaló-
síthatóvá válik a szolgáltatás, technikai megvalósíthatóság.

A Törpe és az Óriás

Napjaink térképein közel kétszáz önálló államot van módunkban megszámolni. Ezek
ezernyi szállal kötôdnek egymáshoz. A világgazdaság globalizálódása gyökeresen meg-
változtatta a nemzetállamok gazdasági berendezkedését, sôt a külpolitikák újraértelme-
zését is szükségessé tette. A specializáció és a munkamegosztás kölcsönös függôséget
eredményezett. A globális világgazdaság fontos szereplôi a transznacionális (multinaci-
onális) vállalatok, amelyek keretében a nemzetközi együttmûködésbôl nyerhetô elônyök
kihasználásának új lehetôségei nyíltak meg a közvetlen külföldi tôkebefektetéseken, a
közös vállalkozásokon, az alvállalkozói kapcsolatokon és a koncessziókon keresztül.
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A világgazdaságot alkotó nemzetgazdasági rendszereknek több nagy centruma
van: az Amerikai Egyesült Államok, Japán, Kína, Oroszország és közöttük az Euró-
pai Unió. Ezek tartják kezükben a termelés és a nemzetközi kereskedelem túlnyomó
részét. Jelentôs hatáskörrel rendelkeznek, így körülöttük rendezôdnek a közepesen
fejlett vagy elmaradott országok is. 

Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájáról azért érdekes beszélni, mert
több „nagy ember” híressé vált mondata is hozzá kapcsolódik. Henry Kissinger volt
amerikai külügyminiszter gunyoros kérdése feledhetetlen az európaiaknak: „Kit kell
felhívnia, ha Európával akar beszélni?”. A magyarázathoz nem kell más, mint meg-
érteni a közös politika sanyarú sorsát. 

A külpolitika és a külgazdasági politika igen sok területen érintkezik. Erre jó pél-
da a rendszerváltó országokkal, köztük hazánkkal létrehozott „Európai megállapo-
dások” még az 1990-es évek elején, ami egyben jelentett politikai közeledést hazánk
felé, ugyanakkor a gazdasági együttmûködés alapköveit is lerakta. És ha már a bôví-
tésnél járunk, arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy minden egyes új bôvítés növel-
te a közösséget érintô külügyi kérdések számát. Tegyük fel ugyanis, hogy Spanyol-
ország nem EU-tag. Ebben az esetben az EU-nak köze nem lett volna ahhoz a törté-
nethez, amikor Spanyolország és Marokkó egy focipályányi szigetecske (csak kôbôl)
miatt majdnem háborút indított egymás ellen. De mivel Spanyolország EU-tag, azért
innentôl kezdve az EU-ra is tartozott a sziget-ügy békés rendezése. 

A közös kül- és biztonságpolitika létrehozását két szempont vezérelte. Elôször is
90-es évek elején végbement geopolitikai földindulás: a kommunista rendszerek s
ezzel együtt az úgynevezett bipoláris (kétpólusú: kelet–nyugat) rendszer felbomlá-
sa, Németország újraegyesítése, a Szovjetunió felbomlása mind-mind új kérdéseket
vetett fel. Az Európa közepén magukra maradt rendszerváltó országoknak is nyúj-
tani kellett valami biztonságot az átmeneti idôszakban. Másodszor, az Európai Unió
közben felpörgött gazdaságilag, közös pénzzel rendelkezik már, és a világ vezetô
gazdasági hatalma. Kérdésként merült fel, hogy miként lehet egy gazdaságilag erôs
térség viszonylag gyenge külpolitikailag. Hogy egy újabb nevezetes elszólást idéz-
zünk, emlékezzünk meg Jacques Delors toposszá vált véleményérôl, amely az Uni-
óról, mint „gazdasági óriásról és politikai törpérôl” beszélt. 

A 27 tagú EU a világ legnagyobb kereskedôje

Magyarország egy olyan politikai-gazdasági közösség tagja, amely a világ legna-
gyobb gazdasági, kereskedelmi és befektetôi tényezôje. A világkereskedelem mintegy
egyötödét az EU bonyolítja le, aktív befektetô a világ minden táján, és a fejlôdô
országok számára is az Unió adja valamennyi nagy állam(szövetség) közül a legtöbb
segélyt. A közös vámunióval védett európai közösség a külsô államokkal közös ke-
reskedelempolitikát folytat, amelyet a tagállamok nevében leginkább az Európai Bi-
zottság irányít. 

A közös kereskedelempolitika alapja az, hogy az Unió közös vámhatárral rendel-
kezik, ezért területére bármelyik határmenti tagállamba lépjen is be a külföldi keres-
kedô, ugyanazt a vámot kell kifizetnie.  A másik fontos elv, hogy az Unió kereske-
delmi megállapodásait nem külön kötik meg a tagországok egy harmadik állammal,
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hanem közösen – az Európai Bizottság által és az Európai Tanács jóváhagyásával.
Ugyanígy a Bizottság irányításával közösen határoznak az uniós gazdasági-kereske-
delmi irányvonalakról, tervekrôl. Például a Bizottság lép fel akkor is, ha egy külföldi
árút az uniós piacon az ottani árnál olcsóbban kezdik árusítani, vagy ha olyan mér-
tékû támogatás van egy külföldi árun, amely megsérti az Unió vámszabályait. 

A közös pénz, az euró

Magyarországon még nem használjuk, tôlünk
nyugatra viszont már szinte csak euróval fizet-
nek. Immáron 5 éve, hogy a közös európai pénz,
az euró elindult hódító útjára, létrejöttével kife-
jezvén Európa egységét. 2002. január. 1-jén az
Európai Unió tizenegy országában jelentek meg
az új, fényes pénzérmék és ropogós papírban-
kók, hogy aztán pár hónapos átmeneti idô után
véglegesen meghódíthassák Európa pénztárcáit.
Habár fél évtized nem hosszú idô, fôleg nem a
gazdaságban, mégis ma már mi sem természe-
tesebb annál, hogy mindenhol, mindenért
euróval kell fizetni az uniós országok
többségében. Sôt, a sikeren felbuz-
dulva most már az eddig kimaradó
országok is játszanak a belépés
gondolatával. Némelyik kimaradó
országban (például Svédország) új-
ból és újból elôjön az euró-övezethez
való csatlakozás terve. A 2004- és 2007-
ben csatlakozott országok pedig a belépésük al-
kalmával vállalták, hogy amint a gazdaságuk
megengedi, belépnek az eurózónába. 

Az euró igazi szimbólumává vált az európai
együttmûködésnek. Hidakat emelt a résztvevô or-
szágok közé, ablakot nyitott egy közös Európa ké-
pére. Nem véletlenül jelennek meg éppen ezek a
szimbólumok a papírpénzeken. Az összefogás té-
nye vitathatatlan, de azért az érmének van egy má-
sik oldala is. Nem mindenki örült a nemzeti pénzek
eltûnésének, mert vélekedések szerint ezzel a
brüsszeli európai uniós vezetés egy újabb szeletke
„saját" történelmet és döntéshozást vett ki a tag-
államok kezébôl. Éppen ezért – kiengesztelésül –
minden eurós ország maga alkothatta meg az ér-
mék egyik oldalának képét. Így még egy jó kis já-
ték is elindult: lehet gyûjtögetni az érméket. 

Hogy mikortól kerülhetnek be a gyûjtemé-
nyekbe a magyar euró-érmék?

Ennek egyik alapfeltétele
az, hogy Magyarország meg-
feleljen bizonyos követelmé-
nyeknek, amelyek biztosítják
egy ország megfelelô gazda-
sági és pénzügyi teljesítését.
Mert azért az eurót sem azért talál-
ták ki, mert „jól mutat majd” a közös pénz, ha-
nem nagyon komoly gazdasági okai vannak létre-
jöttének. Az elkövetkezô években még sokat fog-
juk hallani az alábbi fogalmakat az euró beveze-

tése kapcsán: maastrichti kritériumok, kon-
vergencia, államháztartás. Az euróval fi-

zetô országok csoportját tekintsük egy
olyan klubnak, ahova csak akkor ke-
rülhetünk be, ha kölcsönösen betar-
tunk bizonyos szabályokat, csak úgy,

ahogy tesszük azt a magánéletben, a
baráti társaságunkban. A játék-

szabályok elfogadása és be-
tartása teszi lehetôvé a köl-
csönös bizalmat egymás
gazdasága iránt, és azt a
biztonságot, hogy egy or-
szág rossz teljesítménye
nem nyomja rá a bélyegét az
euró összteljesítményére. Ha a
baráti társaság példájánál maradunk,
akkor gondoljunk csak bele, hogy milyen követ-
keztetéseket vagyunk hajlamosak levonni egy 10
fôs társaságról már akkor, ha csak egyikôjük nem
megfelelô módon viselkedik.  

A feltételek között szerepel például, hogy az
árak emelkedése (infláció) nem lehet túl magas
(itt a legjobbakhoz viszonyítanak), a kamatok
sem lehetnek túl magasak, a belépés elôtt a
nemzeti valutának stabilnak kell lennie (nem le-



6
Magyarország, mint kohéziós nagyhatalom

Folyamatosan csökkennek, de még mindig jelentôsek a különbségek az Európai
Unió egyes régiói között a gazdaságot és az állampolgárok életszínvonalát tekint-
ve. A magyar régiók még mindig az EU fejletlen térségei közé tartoznak, ráadásul
az utóbbi években nôttek is közöttük a jövedelmi különbségek. A különbségek fel-
számolásában segíthet, hogy Magyarország 2007–2013 között 25,3 milliárd euró
felzárkóztatási támogatást hívhat le az EU strukturális és a kohéziós alapjaiból (ez
forintban közel 8000 milliárd, így minden magyar állampolgárra körülbelül 800
ezer forint fejlesztési pénz jut a következô hétéves ciklusban. Hazánk ezzel, Bulgá-
riával és Romániával is számolva a 27-tagú Európai Unióban a felzárkóztatási for-
rások hatodik legnagyobb kedvezményezettje lesz ebben az idôszakban, maga mö-
gé utasítva olyan a múltban kiemelten támogatott államokat, mint Portugália és
Görögország. 

Ezt a rengeteg pénzt azonban nem arra költhetjük, amire csak akarjuk. A meg-
felelô felhasználás érdekében a Bizottság nemzeti fejlesztési terveket kér be minden
országtól. Az úgynevezett Új Magyarország Fejlesztési Tervrôl már megállapodás
született a magyar kormány és a Bizottság között. Brüsszel a terv prioritásairól, a
források éves elosztásáról és az operatív programok listájáról is dönt.

het egyik nap 200 forint 1 euró, másnap pedig
már 400 Ft), az államadósság nem haladhatja
meg a GDP 60%-át, a költségvetés hiánya
(amennyivel többet költ az állam, mint a bevéte-
lei) sem haladhatja meg a GDP 3%-át.   

Felmerül a kérdés, hogy érdemes-e teljesíte-
ni ezeket a feltételeket? Egyrészrôl a klubba va-
ló belépésnek kétségkívül vannak elônyei. Meg-
szûnik az árfolyam-ingadozás miatti folyamatos
aggódás, ami leginkább a kereskedônek lenne
jó, hiszen nem kell azon aggódniuk, hogy egy
termék euróban kifejezett értéke melyik nap
hány forintért szerezhetô be. És akkor azt még
nem is számoltuk, hogy az átváltás banki költ-
sége milyen veszteséget okoz a magyar keres-
kedônek vagy szolgáltatónak. Az árfolyam sta-
bilitása kihat a teljes gazdaságra, így az átlagos
kamatláb is csökken, ami több beruházást tesz
lehetôvé (jobban lehet hitelt felvenni). A beru-
házások növekedése pedig együtt jár a gazda-
sági fellendüléssel, ami végsô soron már az ál-

lampolgároknak is jó lehet, hiszen növekedhet-
nek például a bérek. 

Másrészt Magyarország esetén nem mutat-
kozik könnyû feladatnak a kritériumok teljesíté-
se, így könnyen elôfordulhat, hogy az utolsók
között csatlakozunk az eurózónához. Habár az
elônyök egyértelmûek, azt senki nem akarhatja,
hogy a feltételek teljesítését bármi áron érje el
az ország, például tovább nôjön az államadós-
ság, vagy a költségvetési hiány csökkentése ér-
dekében minden állami tevékenységet megszün-
tessünk (rendôrség, egészségügy, nyugdíjak). Az
elmúlt évek belpolitikája megmutatta, hogy
mennyire kényes kérdésrôl van szó, amikor azt
feszegetjük, hogy miként lehetne a gazdaságot
a kívánatos pályára terelni (az adók növelésével
vagy csökkentésével például?). Az euró beveze-
tésének szüksége még éveken át meghatározza
majd a magyar gazdaság irányvonalait, ám nem
egyedüli tényezôként, hiszen megannyi más fel-
adata is lesz mindig az aktuális kormánynak. 
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Felzárkóztatási források

Az operatív programok biztosítják a különbözô területek fejlesztésének ellenôrzé-
sét, mégpedig oly módon, hogy pályázatokat írnak ki, és vélhetôen a legéletképe-
sebb és leginkább szükséges fejlesztéseket választják ki. Éppen az életképesség mi-
att a legtöbb esetben önerôre is szükség van, amelyet a magyar állam ad hozza az
uniós forrásokhoz, vagy adott esetben a pályázati kiírás alapján a pályázónak kell
biztosítania. Azt tudni lehet már
most, hogy a foglalkoztatás bôvítése
és a tartós növekedés feltételeinek
megteremtése érdekében több kiemelt
területen indítanak el összehangolt
állami és uniós fejlesztéseket: a köz-
lekedésben, a társadalom megújulása
érdekében, a környezet és az energe-
tika területén, a területfejlesztésben
és az államreform feladataival össze-
függésben.

Nagy feladatok állnak még Ma-
gyarország elôtt!
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2007–2013 között rendelkezésre álló források a strukturális és kohéziós alapokból (millió euró)

Kiegészítés
(* Lásd 27. oldal)
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