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1. fejezet - Az EU létrejöttének 
gazdasági-társadalmi háttere. Az EU 
történelmi fejlődése, bővülése. Az EU 
intézményrendszere, döntési 
mechanizmusa 

1. 1.1 Bevezetés 

2004 óta a magyar mezőgazdaság az Európai Unió (EU) egységes belső piacának, és Közös Agrárpolitikájának 

része. Előtte saját, nemzeti agrárpolitikánk volt, döntéseinket szuverén módon hoztuk, támogatási rendszerünket 

magunk határoztuk meg, és nemzeti költségvetésünkből finanszíroztuk. Mozgásterünket 1973-as csatlakozásunk 

óta hozzá kellett igazítanunk a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) alapelveihez, mely szigorúan megszabja a 

nemzetközi piacokon követendő, elvárt magatartásformákat. 

Az EU működésének, „gondolkodásmódjának” megismerése igen fontos a magyar szakemberek számára, hisz a 

rendkívül szigorú szabályrendszer nélkül sikeres mezőgazdálkodás aligha képzelhető el. Ez egyben a korszerű 

agrárkövetelmények átvételét is megköveteli. 

„Az iparszerű és fenntartható mezőgazdasági fejlődés a technikai haladáson alapul, az ismeretek bővítésén és 

gyakorlatban való alkalmazásán. Nem visszatérést valami sohasem volt archaikus mezőgazdasághoz, az önellátó 

parasztgazdaság ideáljához, hanem lépéstartást a műszaki és biológiai tudományok fejlődésével, s a - 

világméretűvé kiterjedő - piacgazdaság közgazdasági követelményrendszerével. A mind fontosabbá váló 

élelmiszerbiztonság csak és kizárólag a szakszerűségen keresztül érvényesíthető.” (Varga 2005) 

2. 1.2 . Új kihívások az EU mezőgazdaságával 
szemben 

A világ mezőgazdaságára kettős kihívás nehezedik. Eleget kell tenni a világélelmezés növekvő 

követelményeinek akkor, amikor egyre többen ácsingóznak termőterületek „lenyúlására” energiatermelés 

céljából. Az „eszünk, vagy vezetünk” leegyszerűsített kérdés ambivalenciája kísérti jövőképünket. A helyzetet 

árnyalja az egyre nyilvánvalóbb felmelegedési folyamat. 

A növényi energia iránti igény a terméshozamok növelésébe hajszolja a termelőket. Új, egyre gyakrabban 

genetikailag módosított fajták képesek ezeket az igényeket kielégíteni. Technológiai forradalom előtt állunk, 

melyet Kína India, Oroszország fizetőképes élelmiszervásárlásai tovább indukálnak. Új fajtákra, műtrágyákra, 

növényvédő szerekre van szükség, és főként korszerű gondolkodásmódra. A genetika és biotechnológia egyre 

nagyobb szerepet játszik. A maradi eszméket újakkal kell felváltani, és meg kell valósítani a nemzedékváltást az 

agrárvilágban. A szaktudás és információszerzés elemi követelménnyé válik azok számára, akik talpon akarnak 

maradni. 

3. 1.3 . Az EU létrejöttének társadalmi-gazdasági 
háttere 

Európa országait a történelem folyamán a különféle uralkodók többször próbálták egyesíteni, de törekvéseik 

kudarcot vallottak. Rá kellett jönniük, hogy fegyverekkel ez nem sikerülhetett. A második világháború 

befejezése után kialakult történelmi helyzetben azonban időszerűvé, sőt szükségszerűséggé vált Európa 

valamiféle egyesülése, integrációja. 

Melyek voltak a történelmi sajátosságok, amelyek az európai összefogás irányába hatottak? 
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1. A két atomhatalom (Szovjetunió-USA) közötti újabb háború színhelye nyilván Európa lett volna. 

2. Németország esetleges újabb fegyverkezésének csak együttműködéssel, elsősorban az acélgyártásnak, mint a 

fegyverkezés alapjának átláthatóvá tételével lehetett elejét venni. 

3. A fizikailag és erkölcsileg is romokban heverő Európa cselekvési kényszerben volt, hogy visszanyerje méltó 

helyét a világban. 

A második világháború által előidézett technikai fejlődés új korszakot nyitott. A legújabb technológiák 

versenyképessége azonban csak akkor érvényesült, ha nemzetközi méretű igényt elégített ki. Így azután az egyes 

országok szükségleteit messze meghaladó szériák kerültek le a futószalagokról, utat tört magának az a folyamat, 

amelyet ma globalizációnak nevezünk. 

A technika rohamos, megállíthatatlan fejlődése, ehhez kapcsolódóan a telekommunikációs forradalom a 

gazdasági kapcsolatokat olyan mértékben sokszorozza meg, hogy az szétfeszíti a nemzetállam kereteit. A 

termelést nemzetközivé teszi, létrehozza a multinacionális cégeket, melyek kontinensnyi piacokat igényelnek. 

Ezekbe az áramlatokba történő betagozódás elodázható, de nem kerülhető ki végérvényesen. Az Unió bővülése 

tulajdonképpen ezekhez a folyamatokhoz való kényszerű alkalmazkodás. Az EU politikáját éppen ezért ma már 

nem csupán az integráció belső igényei alapján, hanem a globalizáció kihívásainak tükrében kell megítélni. 

A piaci korlátok lebontásában érdekelt tagországok tapasztalták, hogy a közöttük fennálló vámok és mennyiségi 

korlátozások csökkentése illetve megszüntetése bővíti a piacokat, perspektívát nyújt a termelőknek. A piaci 

versenyben az áll helyt, aki legkedvezőbb feltételekkel kínálja az árúját. Ebből az következik, hogy a fogyasztók 

is jól járnak. Itt is objektív, akarattól független folyamatok tanúi vagyunk. A termelő kénytelen piacokat 

szerezni, ezért a legolcsóbban a legjobbat nyújtani. Ehhez korszerű technika és nagy szériák előállítása 

szükséges. Egyidejűleg alapkövetelmény egy olyan piac, ahol a vámok és egyéb korlátozások nem drágítják az 

árut. Példaként vehetjük az USA államait, melyek gazdagságában a tagállamok közötti kontinensnyi szabad piac 

meghatározó szerepet játszik. Nem kell azonban ilyen messzire menni. Elég, ha az Osztrák-Magyar Monarchia 

gazdagságára gondolunk, ahol a piac szintén korlátok nélkül működhetett. Ennek hiányában a kis 

nemzetállamok sorsa megpecsételődött, hiába védték foggal-körömmel vélt érdekeiket. 

Megállapítható, hogy az Európai együttműködés és integráció a termelőerők fejlődésének történelmi 

szükségszerűsége talaján, objektíve, tehát akarattól függetlenül alakult, és tendenciájában ezen az alapon 

fejlődik ma is. Ezen az sem változtat, hogy a folyamatok gazdaságpolitikai befolyásolása, terelése lehetséges, 

sőt ugyancsak kívánatos. 

Az egyes országok kereteit meghaladó termelés, globalizáció kikényszeríti a nemzetek feletti (szupranacionális) 

szervezetek létrejöttét, és a politika csak átmenetileg gátolhatja ezeket a folyamatokat. 

Az uniós tagság előnyei és hátrányai nem mindig számszerűsíthetők, és nem is szerencsés csak ezekből 

kiindulni. Az előnyök között az európai együvé tartozást, a biztonság és a gazdasági stabilizáció erősödését, a 

demokrácia garanciáit kell megemlíteni, melyek a tagországok hosszú távú stratégiai érdekeit fejezik ki. Ezekért 

érdemes áldozatokat is hozni. 

A vám és személyátkelési határok megszüntetése, a közületi megrendelések és beszerzések közösségi szinten 

történő megvalósítása, a közös pénz és pénzügyi szolgáltatások, a méret és szériagazdaságossági előnyök, az 

újfajta munkamegosztás, az ésszerűbb vállalat és termékstruktúra, az élelmiszerbiztonság prioritásai mind az 

integráció mellett szólnak. Közös cselekvést kíván a környezetszennyezés, felmelegedés, terrorizmus egyre 

növekvő veszélye is. Különösen fontos ez a korábban szovjet érdekszférára ítélt országok polgárai, főként 

jelenlegi fiataljai számára. Nekik új lehetőségeket kínál az Európai Unió, lévén eddigi, ötven éves története a 

nehézségek és éles viták ellenére sikertörténet, melyet a béke és fejlődés jellemez. A lehetőségeket azonban nem 

adják ajándékba, kihasználásuk kemény munkát, felkészülést, kompromisszumkészséget, empátiát kíván. 

Az ötvenes években a történelmi szükségszerűség „kitermelte” azokat a személyiségeket, akik mellőzni tudták a 

korábbi súlyos előítéleteket, és tenni akartak valamit egy új Európa érdekében. A korábbi fő ellenségeket, 

Franciaországot és Németországot kereszténydemokrata politikusok vezették akkoriban, így nagyobb volt az 

esély a közeledéshez. Robert Schumann illetve Konrad Adenhauer neve említendő meg elsősorban, de hasonló 

gondolkodású politikusok más nyugat-európai országokban is feltűntek. 
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Az elgondolásokban fontos alapelv, hogy az integrációhoz való csatlakozás önkéntes, semmilyen kényszerítő 

intézkedés nem létezhet. A részt vevő országok népei megtartják nemzeti identitásukat, ezzel téve sokszínűvé és 

élhetővé Európát. 

Napjainkban új kihívások előtt áll az Unió. Piacait nagy vetélytársak ostromolják: Amerikával és Ázsiával kell 

versenyeznie. Az már látszik, hogy Amerikától a lemaradás egyelőre behozhatatlan, legalább Ázsiával kellene 

tartani az iramot. Európa szinte minden fontos makroökonómiai mutató tekintetében az USA után kullog, de a 

többi nagy amerikai ország is egyre inkább vetélytárssá válik. Innovációs erejük, ipari, kereskedelmi és 

szolgáltatási kultúrájuk, rugalmasságuk és húzóágazataik dinamikája révén megelőzik Európát a gazdasági 

világversenyben. Az Unió tagországainak individualizmusa, konzervatív nézetei nagyban elősegítik ezt a 

folyamatot. 

4. 1.4 . Az Európai integráció rövid története 

Az EU kialakulásához vezető első nemzetek közötti szervezetek az ötvenes évek elején alakultak, és mint 

vámuniók működtek. Ezek közül kiemelendő az Európai Szén és Acélközösség, más néven Montánunió, mely 

1952-ben jött létre fél évszázados időtartamra. 2002-ben annak rendje-módja szerint meg is szűnt, mert 

időközben az európai együttműködés messze meghaladta a korábbi elképzeléseket. Ez az integráció a francia 

Jean Monnet és Robert Shumann nevéhez kötődik, akik az acélgyártáshoz szükséges alapanyagok kereskedelmi 

korlátainak eltörlését javasolták a részt vevő hat ország között. (Franciaország, Németország, Olaszország, és a 

Benelux államok. Itt említjük meg, hogy a Benelux vámunió 1932-ben alakult Belgium, Hollandia és 

Luxemburg részvételével.) Ezzel Németország titkos újrafegyverkezését kívánták megakadályozni (emlékezvén 

az első világháború után történtekre), lévén az acélgyártás a fegyverkezés alapja abban az időben. A szervezetet 

egy főhatóság irányította, melyet az Unió vezető intézményei elődjének is tekinthetünk. 

Az ötvenes évek elején hozták létre az Európai Atomenergia Közösség (EURATOM) egyezményt, mely az 

atomenergia felhasználásának ellenőrzésére irányult. 

Az integráció nyitott volt további országok belépésére, de a szovjet befolyás alá került kelet-európai országok a 

legtávolabbi elképzelésekben sem szerepeltek. 

Az Európai Szén és Acélközösség sikeresen működött. Az acélgyártáshoz szükséges anyagok termelésének 

közös ellenőrzése, egymás közötti vámmentes kereskedelmének lehetővé tétele jelentős lökést adott ezeknek az 

ágazatoknak. Értelemszerűvé vált a gondolat, hogy az ipar más területein is hasonlóképpen járjanak el. 

1950-ben Németország és Franciaország elhatározta a már említett Szén és Acélközösség létrehozását, hogy 

„elképzelhetetlenné, sőt kivitelezhetetlenné váljon közöttük a háború”. 1955-ben a hat alapító országban már 

foglalkoztak egy több ágazatra kiterjedő Közös Piac gondolatával. 

1957-ben a Római Szerződéssel létrejött az Európai Gazdasági Közösség, meghatározva a máig is érvényes 

célokat, elveket, módszereket, a közös, „nemzetek feletti” intézkedések elfogadását. Érvénybe 1958. január 1-én 

lépett, és elsődleges jogforrásként működik. 

4.1. 1.4.1 A Római szerződés (Treaty of Rome) 

Az ötvenes évek első felének acélközösségi eredményeire alapozva a már említett hat ország elhatározta, hogy 

az egységes belső piac bővítését intézményesíti, mely a Római Szerződéssel indult 1957-ben. 

A Római Szerződés alapszerződés, az Európai Unió elsődleges jogforrása (mintegy alkotmánya). Lényege az 

egységes belső piac fokozatos megteremtése, annak védelme, illetve a közösségi politika finanszírozásának 

megszervezése. Keretszerződésnek tekinthető, mivel általános elveket fogalmaz meg, és az Unió intézményeire 

bízza, hogy a további részleteket másodlagos jogalkotással, azaz rendeletekkel és irányelvekkel töltsék ki. 

Fontos elem a nemzeti alapon történő bármiféle megkülönböztetés, kizárás, diszkrimináció. A gyakorlatban ez 

azt jelenti, hogy amit egy ország a saját állampolgárának biztosít, azt köteles más EU tagország állampolgárának 

is azonos feltételek mellett megadni. Alapvető követelmény a tisztességes piaci magatartás, mely a verseny 

szabadságát nem korlátozza, nem nyújt a piac szereplőinek egyoldalú előnyöket, nem torzítja az egyenlő 

adottságokat az elfogadottól eltérő támogatásokkal. 
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Az ipari termékek szabad piacának megteremtése kézenfekvő volt, melyre a szén és acéltermékek vámuniója jó 

például szolgált. Kérdésként merült fel viszont, hogy a mezőgazdasági termékek széles köre vajon része lehet-e 

az egységes piacnak? A mezőgazdasági termékeket ugyanis az egyes országok igen eltérő feltételek mellett 

termelik, és különböző mértékű támogatásban részesítették. Mivel a piac szereplőinek azonos feltételeket kellett 

biztosítani, a támogatások egységesítésére volt szükség. 

Nehezítette a közös agrárpiaci szabályozás kidolgozását az, hogy a tagországok mezőgazdasága igen változatos 

képet mutat természeti adottságok, birtokstruktúra és történelmi hagyományok területén. Sokan tették fel a 

kérdést, hogy vajon az egységes feltételeket meg lehet-e teremteni a gazdálkodók számára? A legnagyobb 

mezőgazdasága Franciaországnak van, így érdeke volt termékeinek vámmentes szállítása a többi tagországba, 

rendelkezett is a kellő érdekérvényesítéssel ahhoz, hogy a Közös Agrárpolitikát végül a mezőgazdasági 

termékekre is kiterjesszék. 

1965-67 között létrejöttek az integráció alapintézményei: a Tanács, a Parlament, a „kormány szerepét betöltő” 

Bizottság. 

1973: Az északi bővítés során Nagy Britannia, Írország és Dánia vált taggá. 1981-ben Görögországot vették fel 

a közösség tagjai közé. 1986-ban Spanyolország és Portugália lépett be az EU-ba. Az utóbbi három ország az 

ottani diktatórikus rendszer lerázása után tehette ezt meg. 

1986-ban a sorozatos bővítések hatására indokolttá vált az addigi joganyag, elsősorban a Római Szerződés 

korszerűsítése, mely az Egységes Európai Aktában, mint további elsődleges joganyagban valósult meg. Ebben 

új célokat is megfogalmaztak, mely szerint 1993-ra teljes egészében meg kell valósítani az egységes belső 

piacot. Ez mellett a szociális felzárkóztatás és fejlesztési koncepciók is megjelentek. 

1992-ben életbe lépett a Maastrichti Szerződés, mely jelentős módosításokat tartalmazott. Ebben már szerepel az 

európai állampolgár fogalma, és az új elnevezés: Európai Unió. Innen számítjuk a Monetáris és Gazdasági Unió 

(Euro Övezet) létrejöttét is. 

1994-ben adta be felvételi kérelmét Magyarország. 

1995-ben Ausztria, Svédország és Finnország belépett az Unióba. 

1997-ben újabb elsődleges jogforrás látott napvilágot, az Amsterdami Szerződés. Az Unió a társadalmi kérdések 

felé fordult, a polgárok Európáját, az emberi jogok védelmét helyezte reflektorfénybe. Ugyanebben az évben 

kötötték meg a Shengeni Egyezményt, amely a tagországok közötti határok átjárhatóságáról rendelkezik. 

Magyarországon 2007 december 21-én szűnt meg a határellenőrzés az osztrák, a szlovák és a szlovén határon. 

4.2. 1.4.2 Nizzai Szerződés 

A 2000-ben elindított Nizzai Szerződés új szakaszt nyitott az EU bővítésében, potenciálisan lehetővé téve a 

közép és kelet-európai, mediterrán és balti országok csatlakozását. 

A Nizzai Szerződés, mely szabályozza a fenti országok belépése utáni helyzetet. A rendszerváltozások után a 

volt szocialista országok intenzíven keresték a kapcsolatokat az EU-val, és egyre erősebben fejezték ki belépési 

szándékukat. Időszerűvé vált az EU működési szabályainak átszabása. Összesen 27 taggal számoltak, és ennek 

megfelelően újra osztották az Európai Tanács (az unió legfontosabb döntéshozó szerve) szavazati súlyait, illetve 

a parlamenti helyeket. További technikai megoldásokkal lehetővé tették az ugrásszerűen kibővülő Unió 

működését. 

2004-ben tíz további ország (Lettország, Észtország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, 

Magyarország, Szlovénia, Málta és Ciprus) egyidejűleg lett az EU teljes jogú tagja, 2007-ben pedig Bulgária és 

Románia zárta a sort. További országokkal is folynak tárgyalások (Törökország, Horvátország), de ezek 

csatlakozása a nagyszámú vitás kérdés miatt középtávon aligha valósulhat meg. 

A Nizzai Szerződés felhatalmazza a Tanácsot, hogy négyötödös többséggel, a Parlament jóváhagyásával, és a 

kérdéses tagállam meghallgatását követően kinyilvánítsa, hogy az adott országban fennáll a veszélye az emberi 

jogok megsértésének. Ebben az estben a Tanács ajánlásokat tesz az adott tagállamnak. Az ilyen döntéseket a 

tagállamok egyharmada, a Bizottság és a Parlament együtt kezdeményezheti. 
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Nizzában hirdették ki az Európai Unió Alapvető Jogok Chartáját. Ez az okmány az európai állampolgárok 

politikai, gazdasági, szociális és polgárjogait fekteti le hat cikkelyben. Ezek az emberi méltósághoz, 

szabadsághoz, szolidaritáshoz, polgárjogokhoz és igazsághoz való jogok. A Charta tartalommal való megtöltése 

még nagyon sok kívánnivalót hagy hátra, melyben az európai polgárok egyéni felelőssége is kiemelendő. 

5. 1.5 . Az Európai Alkotmány, majd Lisszaboni 
Szerződés 

Az 2000 után az EU fejlődése egyre inkább megkövetelte egy új alapszerződés létrehozását. Így került sor az 

EU Alkotmány, a „Convention” („Szerződés európai alkotmány létrehozásáról”) tervezetének kidolgozására 

melyben az akkor csatlakozásra váró országok képviselői is részt vettek. A dokumentum egyhangú döntést 

igényelt. Azokban a tagországokban, ahol a nemzeti döntést az adott ország parlamentje hozta meg (például 

Magyarország), ott elfogadásra talált. Ahol viszont népszavazást írtak ki, a siker kevésbé volt szavatolható. 

Franciaország és Hollandia lakossága például nem szavazta meg azt, következésképpen az „Európai 

Alkotmány” nem léphetett életbe. 

Időközben a meghiúsult Alkotmány helyett az Unió egy reformszerződés életbe léptetésén fáradozott. Végül 

2007 júniusában az állam és kormányfők egyezséget kötöttek az alapvető dolgokban. Az elvetélt Alkotmány 

főbb elemei kisebb-nagyobb módosításokkal helyet kapnak az új Szerződésben is. A bizonytalanság ennek 

ellenére megfigyelhető, mivel az érdemi lépéseket 2017-ben fogják bevezetni. 

Átmenetileg az EU intézményi rendszere a Nizzai, illetve a 2010-től bevezetendő Lisszaboni Szerződés alapján 

működik. 

Az új szerződés már 2007-ben megszületett, de ratifikálására 2009 végén került sor. A történelembe Lisszaboni 

Szerződés néven vonul be. Az okmányt abban az ódon Szent Jeromos Kolostorban írta alá a 27 tagország állam 

és kormányfője, melyből valaha a portugál hajósok indultak felfedező útjaikra. „Európa és a világ 

találkozásának színhelye volt ez, és most Európa találkozik önmagával”, mondotta Jose Manuel Barroso, az EU 

Bizottság portugál elnöke. Jose Sokrates, a házigazda miniszterelnök kijelentette, hogy „tovább kell vinni az 

európai tervet, amely a tagországok egyenlőségén alapul, és semmiképpen sem csökkenti a nemzeti identitások 

fontosságát.” A Lisszaboni Szerződés nem egy nemzetek feletti szervezet képét mutatja, hanem egy olyan 

együttműködését, amely korunk nagy kihívásainak: az energiaellátásnak, klímaváltozásnak, globalizációnak, 

terrorizmusnak közös kezelésére vállalkozik. 

A Szerződés az EU-t jogi személyiséggel ruházza fel, ami azt jelenti, hogy nagyobb súllyal léphet fel 

nemzetközi tárgyalásokon, szerződéseket köthet. Új elem, hogy egy záradék formájában először találkozunk az 

Unióból való kilépés lehetőségével 

Fontos szerepet kapott az EU elnöki tisztség is, melyet két és fél évre minősített többséggel választanak meg 

(egyszer meghosszabbítható). Döntési jogköre nem lesz, de az állam és kormányfők csúcstalálkozóit, a Tanácsot 

koordinálja, illetve külföldön képviseli az EU-t. Az erősebb beosztás továbbra is a Bizottság elnökéé marad. A 

beosztásért olyan politikai nagyágyúk versenyeztek, mint Tony Blair volt brit, vagy Jean-Claude Junker 

jelenlegi luxemburgi kormányfő, de belga jelölt lett a befutó. (2009. november 10) 

A Szerződés szövegtervezetében szerepel a külügyminiszteri pozíció, kül- és biztonságpolitikai főképviselő 

néven. A poszt betöltője állandó elnöke lesz a külügyminiszteri tanács üléseinek, illetve az Európai Bizottság 

(az Unió „kormánya”) külügyi kérdésekért felelős alelnöki tisztét is ellátja majd. Ezzel várhatóan erősödik a 

közös kül- és biztonságpolitika. 

Komoly vita volt az alapvető emberi jogok chartájának szövegbe foglalásáról. Az uniós állampolgárok alapvető 

emberi, politikai és szociális jogait felsoroló, mindeddig nem kötelező erejű Alapvető Emberjogi Charta 

bekerült a szövegbe. Ez alól egyedül Nagy-Britannia kért és kapott felmentést (opt-out) foglalkoztatási és 

szociálpolitikai érdekeire hivatkozva. Hasonló felmentést kapott Csehország. 

Érdekes módon a franciák a Szerződésben visszalépést javasoltak a piaci verseny teljes szabadsága illetve 

torzulásmentessége területén, amely a protekcionizmus melletti kiállást jelenti. Az angolok tiltakoznak ellene. 
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A döntéshozatali eljárások szempontjából lényeges előrelépés, hogy harmincnégy területen az egyhangú döntés 

helyébe a minősített többségű döntés kerül. 

A kettős többség fogalma: Az EU fő döntéshozó szervében, a Tanácsban jelenleg használt szavazati rendszer 

bonyolult, ráadásul nem tükrözi kellőképpen a népességi súlyok közti különbséget. A Lisszaboni Szerződés 

mindezt 2014-től egyszerűsíti, a kettős többség elvének bevezetésével. A többség meghatározásához elegendő 

lesz a tagállamok számát és a mögöttük álló népességi súlyt összevetni: az az álláspont szerezheti meg a 

többséget, amelyet a tagállamok legalább 55, illetve 65 százaléka támogat. 

Összefoglalva a Lisszaboni Szerződés főbb rendelkezései az alábbiak: 

• Állandó, két és fél évre választható elnök az állam és kormányfők tanácsában 

• Az EU külügyi főmegbízottja egyben az EU Bizottság alelnöke 

• 34 területen megszűnik az egyhangú döntéshozatal követelménye 

• A büntetőjogi és rendőrségi együttműködés közösségi hatáskörbe kerül 

• Egymillió polgár jogszabályt kezdeményezhet 

• Tagország parlamentje beleszólhat az EU törvényhozásába 

• Bevezeti a kettős többség döntési módszerét 

A Lisszaboni Szerződés elhúzódó viták során valósult meg. 2009 egyik legkritikusabb kérdése a Szerződés 

véglegesítése. Végül a korábban elzárkózó (leszavazó, megvétózó) országok mégis elfogadtatták lakosságukkal 

a Szerződést. Az utolsó akadályt Vaclav Klaus cseh államfő jelentette, aki elzárkózott a már parlament által 

jóváhagyott okmány aláírásától. A Benes Dekrétum húzódott meg a háttérben, melyet hatályon kívül kellett 

volna helyezni. Ez a kitelepített szudéta-németek és magyarok vagyoni kárpótlását vonhatta volna maga után. 

Végül megegyeztek, hogy a Lisszaboni Szerződésben szereplő az Emberi Alapjogi Charta nem lesz kötelező 

Csehországra. Ezután megtörtént a cseh elnöki aláírás. A csehek kénytelenek voltak tudomásul venni, hogy 

egyidejűleg elesnek mindazon jogoktól, amelyeket a Charta biztosít. 

6. 1.6 . A KAP első pillére a mezőgazdaság 

(Jegyezzük meg, hogy a Közös Agrárpolitika két pillére nem tévesztendő össze az EU három pillérével.) 

Az agrártámogatást kezdetben egyfajta ártámogatás jelentette, mely a közösségen belül a világpiaci áraknál 

jóval magasabb mezőgazdasági termelői árszínvonalat biztosított a gazdálkodóknak. Ez érdekeltté tette őket a 

termelés növelésében, melynek eredményeként rövid időn belül megszűnt az élelmiszerhiány ebben a térségben. 

Sőt! A hetvenes évekre már jelentős túltermeléssel kellett szembenézni. A magas árak mellett, a már említett 

közösségi preferencia szellemében erős piaci védelmet biztosítottak a mezőgazdaságnak. Mint ahogy már szó 

volt róla, ez azt jelenti, hogy magas vámokat vetettek ki az EU-n kívüli országokból importált termékekre, 

egyidejűleg támogatásban részesítették azokat, akik termékeket szállítottak ki az EU-ból. Ez sok ország, főként 

fejlődő országok számára szinte elérhetetlenné tette az EU piacát, ugyanakkor az EU exporttámogatása révén 

alacsony (dömping) árakon nyomult be mások piacaira. Ez az a protekcionizmus, melyet a Világkereskedelmi 

Szervezet (WTO) piaci viszonyokat torzító, tisztességtelen magatartásnak minősít. 

Miközben a WTO hangadói erőteljesen követelték a protekcionizmus felszámolását, addig az EU saját érdekeit 

is követve folyamatosan csökkentette a vámokat és az exporttámogatást, ami azt jelenti, hogy lépésről lépésre 

nyitott a piac liberalizálásának irányába. Ehhez különféle reformcsomagok keretében került sor. 

A későbbi reformintézkedések előzménye az 1968-ból származó Mansholt terv, melynek címe „Az Európai 

Közösség mezőgazdaságának reformjáról szóló memorandum”. Ebben az áll, hogy a mezőgazdaságban 

foglalkoztatottak számát tíz éven belül a felére kell csökkenteni, és 7 %-kal kevesebb területet szabad 

mezőgazdasági célra hasznosítani. Egyidejűleg a befektetési támogatásokat csak fejlődőképes formációkra, 

például termelési egységekre, modern agrárvállalkozásokra kell korlátozni. Ez a reformelképzelés a gazdák 



 Az EU létrejöttének gazdasági-

társadalmi háttere. Az EU történelmi 

fejlődése, bővülése. Az EU 

intézményrendszere, döntési 

mechanizmusa 

 

 7  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

tüntetései miatt ugyan nem valósult meg, de előre vetített egy jövőképet, mely hosszú távon a terület, a 

munkaerő, és a költséges túltermelés csökkentését tűzi ki célul. 

A túltermelés a 70-es években már olyan méreteket öltött, hogy megteltek a hűtőházak marhahússal, tejporral, 

cukorral, hegyekben állt az eladhatatlan gabona. A költségvetésbe befolyó pénz jelentős részét raktározásra, 

lejárt szavatosságú termékek megsemmisítésére, és exporttámogatásra kellett fordítani, mely nem véletlenül 

váltotta ki az európai adófizetők ellenszenvét. 

Ennek a helyzetnek a fenntartása az EU-nak sem volt érdeke, mivel a mesterséges védettség nem tette, és teszi 

érdekeltté a gazdálkodókat a hatékonyság növelésében, és a világpiacon is versenyképes, olcsó termékek 

előállításában. Mindenesetre továbbra is maradt a túltermelés, melynek levezetése egyre több pénzt igényelt a 

költségvetéstől. A túltermelés az Unió mezőgazdaságának súlyos gondjává vált, és csökkentése, illetve 

megszüntetése a szabályozás egyik alapvető célja lett abban az időben. 

Az EU intézkedéseiben szinte mindig nyomon követhető az a szemlélet, hogy csak annyit termeljünk, amennyit 

(támogatás nélkül) el tudunk adni. Ennek érdekében kíméletlen intézkedések is napvilágot látnak. (Nem 

véletlen, hogy amikor Magyarország nagy mennyiségű kukoricát jelentett be intervenciós felvásárlásra illetve 

raktározásra, az EU Bizottság úgy reagált, hogy 2006-ban a vegetációs periódusban szigorította meg a 

kukoricaszabványt. Ezáltal kevesebb kukoricánk felelt meg az intervenciós előírásoknak, és csökkennek az EU 

felvásárlási kötelezettségei. A kormány az Európai Bírósághoz fordult ez ügyben, eredményesen. A magyar 

agrárdiplomácia sikere azonban átmeneti. A kukorica fokozatosan lekerül az intervenciós listáról, és előbb utóbb 

csak az étkezési búza marad majd rajta. 

A nyolcvanas évek végére a helyzet tarthatatlanná vált, alapvető változtatásra volt szükség. Ezt célozta az 1992-

ben bevezetett McSherry-féle reform, mely átformálta a KAP szabályozó rendszerét. Lényege az intervenciós 

árak csökkentése volt. Ezzel kevésbé ösztönözték a gazdákat magas termelési szintek elérésére. Mivel azonban a 

Római Szerződés kimondja, hogy a gazdáknak tisztes jövedelmet kell biztosítani, elhatározták, hogy az 

alacsonyabb árak kompenzálására jövedelempótló támogatásokat adnak. Ez a GOFR növényekre, a marha és 

juhhúsra vonatkozott. A sertés és baromfi ágazat jövedelempótló támogatást nem kap, mert azt iparszerű 

tevékenységnek tartják. Szerintük a sertés és baromfihús nem más, mint „gabona alapú termék, iparszerűen 

feldolgozott gabona”. A takarmánygabona árának stabilizálásával (az intervencióval) azonos feltételek 

létesülnek az abrakfogyasztó ágazatok számára. A takarmány a piacon (tőzsdén) is beszerezhető, tehát ezek az 

ágazatok termőterülethez sem kötöttek. Ugyanakkor termelési ciklusuk a kérődzőkéhez rendkívül gyors, így 

termelésük abbahagyása, felfüggesztése, illetve újraindítása viszonylag könnyen megoldható, ellentétben a 

szarvasmarha és juh ágazattal. Így ez utóbbi ágazatokban piaci beavatkozás ritkán fordul elő („puha” 

szabályozás). 

A GOFR növényekre hektáronként fizetett összeget az 1992-t megelőző öt év termésátlaga, illetve három év 

átlagterülete alapján állapították meg. Ez a GOFR növények tonnájára egységesen 63 euro. 5 tonnás termés 

esetén tehát 315 euróról van szó hektáronként, amely jelenleg mintegy 82 ezer forintnak felel meg (260 Ft/euro 

árfolyamon). Ezt az összeget befagyasztották, további emelésére nem került sor. (Megjegyzendő, hogy a 

támogatási összegek az idő elteltével egyre több aránytalanságot hordoznak, mivel azokat történelmi alapon 

állapították meg 15 évvel ezelőtt.) A 2004-től belépett tizenkét ország számára ennek csupán a 25%-át ítélték 

oda, mely minden évben 5%-kal emelkedik. Így jelenleg 35%. Ezt azzal indokolták, hogy egyrészt nincs rá 

fedezet, mert senki sem akar többet befizetni a költségvetésbe. Másrészt ennyi jövedelempótlás az újonnan 

belépőket szerintük nem illeti meg, hisz megélhetésük, gazdaságaik fenntartása jóval kevesebbe kerül, mint a 

korábbi tagoké. Az EU ugyanakkor hozzájárult, hogy ezt az összeget további 30%-kal a nemzeti költségvetésből 

fejeljék meg (top-up). A szegény államkassza miatt ez csak részben sikerült, mert a pénzt a gabonaintervenciós 

EU kifizetés megelőlegezésére kellett átcsoportosítani. 

Az EU a támogatások feltételeként pontos nyilvántartásokat követel az állatlétszámok, illetve a táblák területén 

(parcellaazonosító rendszer). Ahol az adatszolgáltatás nem felel meg a követelményeknek, vétlen, vagy 

szándékos hibákat tartalmaz, ott komoly büntetésekre lehet számítani. Az összeget visszafizettetik, súlyosabb 

esetben a gazdát kizárják a további támogatásból. Ezt nem árt komolyan venni, mert a szankciók elengedését 

nem lehet „elintézni”. 

7. 1.7 . Az EU szervezeti felépítése és jogrendje 
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Az Európai Unióra a konföderációs rendszer a jellemző. Eltérően a föderációtól (USA, Német Szövetségi 

Köztársaság) ez esetben az egyes tagországok magas önállósággal, szuverenitással rendelkeznek, és megőrzik 

nemzeti identitásukat. Az „Európai Egyesült Államok” valamikori eszméje egyre inkább halványul, a nemzetek 

közti szövetség hódít teret, ahol az önrendelkezés és egymásra utaltság sajátos dialektikája érvényesül. 

Az Unió fejlődése során felmerült az igény, hogy a gazdasági együttműködésen túllépjenek. Az Unió az 

elődszervezeteknél egyre szélesebb együttműködést mutat, melynek bizonyos részét a tagállamok egymás 

közötti konzultációi során gyakorolják. Az Unió fejlődése során három pillér kialakulásáról beszélünk. (Nem 

tévesztendő össze a Közös Agrárpolitika két pillérével, melyről később lesz szó.) 

1. Az első pillért a Gazdasági Közösségek (Európai Szén és Acélközösség, EURATOM) képezik, melyek az 

Unió gazdasági alapjai. Ezen a területen vannak érvényben minden tagállamra kötelező szabályok. A másik két 

pillérre az EU intézményeinek hatásköre nem terjed ki. 

2. Második pillér a kül- és biztonságpolitika. Ezen a területen nincsenek kötelező szabályok, minden ország a 

saját politikáját követi. A gyakorlat azonban egyre inkább megköveteli, hogy itt is együttműködésre kerüljön 

sor, mivel a nemzetközi helyzet alakulása (helyi háborúk, feszültséggócok, terrorizmus) elkerülhetetlenné teszi a 

közös álláspontok kialakítását, és az együttes fellépést. Ez tagországok közötti konzultációk révén történik, 

melyek eredménye nem kötelező a felekre nézve, de egyre nyilvánvalóbbá válik a szorosabb együttműködés 

szükségessége. Voltak olyan elképzelések, hogy legyen az EU-nak saját hadserege. Ez nem valósult meg, lévén 

a tagok többsége NATO tag, mely a katonai együttműködést biztosítja. A Lisszaboni Szerződés szerint állandó 

EU külügyminiszter felelős a területért, mely erősíti az együttműködést. Összességében jelenleg is egyre 

szorosabb együttműködés figyelhető meg. 

3. A harmadik pillér a bel- és igazságügyi együttműködés. A személyek szabad mozgása és letelepedése 

különösen az EU többszöri bővítése után egyre inkább megköveteli a rendészeti és igazságszolgáltatási szervek 

működési elveinek összehangolását (határőrizet, kiadatás, vízumpolitika, igazságszolgáltatás). Nem kívánatos 

személyek belépését próbálja megakadályozni az EU országokba a Schengeni Egyezmény (1985). A rendszer 

tizennégymilliós adatbázisra épül (SIS-2), mely tartalmazza a kitiltott, körözött személyek, bűnözők, lopott 

gépkocsik stb. adatait. A rendszer technikája 2008-ra kiépült, így lebonthatták a Magyarország, Ausztria, 

Szlovákia és Szlovénia közötti határállomásokat. (Az egyezménynek Nagy-Britannia és Írország nem tagja, 

viszont Izland és Norvégia igen, bár nem Uniós államok.) 

Az előzőekből következik, hogy különbség van a közös politika, és a közösségi politika között. Közös politika 

esetén az EU jogosultságai kizárólagosak, a tagországok kötelesek az intézkedéseket betartani. Ilyen például a 

kereskedelempolitika, agrárpolitika, vidékfejlesztés, állat és növényegészségügy. A közösségi politika ennél 

bővebb fogalom, kiegészíti a nemzeti politikát a külügy, igazságügy, és biztonságpolitika területén. 

7.1. 1.7.1 A közösségi jog 

A világ országai közötti viszonyt a nemzetközi jog szabályozza. Az EU közösségi joga ettől eltér. Azokkal a 

konfliktusokkal foglalkozik, melyek a közösségi és tagállami jogi, illetve a magánszemélyekkel kapcsolatban 

merülnek fel. Az EU jog hatálya a tagállamok közötti, az EU és tagállamai, illetve polgárai, a tagállamok 

polgárai és más tagállam polgárai között, illetve az EU és harmadik országok és polgárai közötti jogvitákra 

terjed ki. 

Az EU jogalkotása folyamán bizonyos témákban a tagország lemond jogalkotási szuverenitásáról. 

Az EU joganyagok összességének gyakran használt elnevezése a francia „Acquis communautaire” (kiejtve: aki 

komunoteer) kifejezés. Ezek a joganyagok mintegy százezer oldalt tesznek ki (fele a mezőgazdasággal 

kapcsolatos), és több lépcsőt alkotnak. 

7.1.1. Az elsődleges jogforrások legfontosabbika a Római Szerződés, melyet a további szerződések követnek. 

Ezek felülírják a korábbiakat. Ilyenek az Egységes Európai Okmány, az Amsterdami, a Maastrichti, a Nizzai a 

Lisszaboni stb. szerződés, illetve azok függelékei. Ide tartoznak a csatlakozási és nemzetközi szerződések is. Az 

EU intézményei csak az elsődleges jogforrások alapján és azok mértékéig végezhetnek jogalkotói munkát. Ez a 

jogosultságuk viszont széleskörű. 

7.1.2. Másodlagos jogforrások a rendeletek, irányelvek, határozatok, ajánlások. 
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7.1.3. A harmadlagos joganyag, vagyis a közösségi jog harmadik szintjét a harmadik (nem EU tag országokkal) 

és különféle nemzetközi szervezetekkel kötött szerződések. 

7.1.4. A közösségi jog negyedik szintje az Európai Bíróság joganyaga. Ebben jogértelmezések, ítélkezések, 

állásfoglalások találhatók. 

7.2. 1.7.2 A jogalkotás eszközei 

7.2.1. Rendelet (regulation): Nemzetek feletti, általános érvényű, és minden tagország számára kötelező 

jogszabály, nem szükséges hozzá külön nemzeti jogalkotás, azonnal beépül a nemzeti jogba. 

7.2.2. Irányelv (directive): Szintén kötelező érvényű, de a tagországoknak jogában áll a cél elérésének módját 

saját nemzeti jogrendszerükben meghatározni. 

7.3.3. Határozat (decision): Bizonyos konkrét esetekre vonatkozik, azokra kötelező, akiknek címezték. 

Példaértékűnek tekintendők egyéb hasonló esetekre. 

7.4.4. Ajánlások, vélemények (recommendations, opinions): Nem kötelezőek, de célszerű őket figyelembe 

venni, mert vitás esetek eldöntésében szerepet játszanak. 

7.3. 1.7.3 A jogalkotás eszközei 

A három fő intézmény: a Tanács, a Parlament és a Bizottság együttműködésével jönnek létre a közös döntések, 

és jogszabályok. Az Amsterdami Szerződés (1997) óta négy döntési szisztéma működik: 

7.3.1. 1.7.3.1 Konzultációs eljárás. 

Már a Római Szerződésben megjelent. A Bizottság javaslatot terjeszt a Tanács elé, melyet a Parlament és a 

Gazdasági Bizottság is megvitat és véleményez. A döntés végül a Tanács feladata. Ez lehet rendelet, irányelv, 

határozat, ajánlás vagy vélemény. Megtárgyalják a témát a COREPER tagjai és különböző szakértői csoportok 

is. A végső döntést a Tanács hozza minősített többséggel ( pld. Mezőgazdasági kérdések), vagy egyhangú 

döntéssel (pld. adóügyek). 

7.3.2. 1.7.3.2 Együttműködési eljárás. 

A Bizottság javaslatát a Tanácsnak és a Parlamentnek is megküldik. A Tanács csak egyhangú szavazással 

utasíthatja el a Parlament álláspontját. Ha a Bizottság nem ért egyet a Parlament állásfoglalásával, a döntéshez a 

Tanács egyhangú szavazására van szükség. Ez a döntési forma az Egységes Európai Akta életbelépése óta 

(1968) működik. 

7.3.3. 1.7.3.3 Hozzájárulási eljárás. 

Szintén az Egységes Európai Akta vezette be. Ez szerint egy javaslat nem is kerülhet a Tanács elé a Parlament 

egyetértése nélkül. A Parlament nem módosíthat, csak elfogadhat, vagy elutasíthat. Jelentős ügyekben, például 

csatlakozási szerződések ügyében döntenek ilyen módon. 

7.3.4. 1.7.3.4 Együttdöntési eljárás: 

A Maastrichti Szerződés (1998) vezette be. Elsősorban a belső piac, közlekedéspolitika, környezetvédelem vagy 

kutatási programok területén alkalmazzák. Itt a Parlamentnek joga van a Bizottság javaslatának elutasítására. 

Egyébként véleményezi azt, módosító javaslatot terjeszt be, és végül minősített többséggel döntenek. Ha a 

Tanács nem ért egyet, akkor egyeztetési eljárások sorozata indul, melyre külön bizottság is létrejöhet 

(Conciliation Committee). Amennyiben indokolt, a Gazdasági és Szociális Bizottság, illetve a Régiók 

Bizottsága véleményét is kikérik. 

7.4. 1.7.4 A döntéshozatal (törvényhozatal) menete és formái 



 Az EU létrejöttének gazdasági-

társadalmi háttere. Az EU történelmi 

fejlődése, bővülése. Az EU 

intézményrendszere, döntési 

mechanizmusa 

 

 10  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Mivel az egyes tagországokban egymástól eltérő jogrendszerek fejlődtek ki, indokolt azok egymáshoz való 

közelítése. Ezt az uniós követelményt jogharmonizációnak nevezzük. A csatlakozásra való felkészülés során az 

egyik legnagyobb feladat éppen ennek megvalósítása volt. Ki kell hangsúlyozni, hogy a jogharmonizáció nem 

jelenti a nemzeti joganyagok egységesítését, hanem csupán közelítését. Az egyes országok joganyagának az a 

része, amely nem ellentétes a közösségi joggal, életben maradt. Ezt a területet sem szabad elhanyagolni, hisz itt, 

a szuverenitásunkat megőrizve, nemzeti sajátosságainkat és érdekeinket fokozottan érvényesíteni tudjuk. 

8. 1.8 . Az EU intézményrendszere 

Az Unió működtetése politikai és szakmai irányító szerveket igényel, melyek hátterében jelentős adminisztratív 

személyzet dolgozik. 

8.1. 1.8.1 Az Európai Tanács (Council of European Union). 

Az állam és kormányfők testülete. A legfontosabb, elsősorban stratégiai döntéseket hozó szervezet. Hatásköre 

nemcsak a gazdasági együttműködésre, de a másik két pillérre is kiterjed. A 27 tagország első számú vezetői 

(választott politikusok) a tagjai, akiknek azon kívül, hogy az EU egészének céljait szolgálják, lehetőségük és 

országuk által elvárt kötelességük is saját nemzeti érdekeiket képviselni. Gyakran elhangzó kritika, hogy a 

tagországok olyan mértékben helyezik előtérbe saját érdekeiket, hogy ezzel már nehezítik az EU fejlődését. 

Egyesek szerint az Unió önző államok társulása. Ugyanakkor egyre többen ismerik fel, hogy nagyobb 

kompromisszumkészségre lenne szükség, és annak megértésére, hogy nem szabad a közösség kárára nemzeti 

politikát erőltetni, esetenként zsaroló magatartást tanúsítani. 

A Tanács annyiban is speciális szervezet, hogy szakmai kérdések vitatásakor az első számú vezetők helyett a 

szakminiszterek vesznek részt az üléseken. Az első számú vezetők általában évente kétszer ülnek össze (Európa 

Csúcs). A mezőgazdasági miniszterek viszont havonta találkoznak, más szakmák 2-5 alkalommal vitatják meg 

szakterületük tennivalóit. Legfontosabb ilyen miniszteri testület a gazdasági és pénzügyminiszterek testülete 

(Ecofin). 

A Tanácsnak 2010-ig nem volt állandó elnöke, hathavonta került sor (rotáció szerűen) az elnökök váltására. 

2005 második felében Nagy Britannia, 2006 első felében Ausztria, majd Finnország volt a soros, ezután (2007-

ben) féléves időtartamokra Németország, Portugália, 2008-ban Szlovénia majd Franciaország volt soron. 

Magyarországra, ha a rendszer így marad, 2011 első félévében kerül sor Belgium után és Lengyelország előtt. 

(Illetékesek előrejelzése szerint mintegy ezer szakemberre lesz szükség, mely a fiatal generáció számára jelent 

karrier lehetőséget). Megfigyelhető, hogy az elnöki feladat ellátásában kis és nagy országok váltják egymást. Az 

elnöklést mintegy „társelnökként” az előző és a következő ország segíti a munkában. Egy háromtagú csapat 

„araszol” tehát előre. Ezt szokták „trojkának” nevezni. (A 2010-ben az elnöki posztot Spanyolország illetve 

Belgium tölti be.) 

A soros elnökség kiemelt felelősséggel jár, hisz a napirendek kialakítására, politikai döntések befolyásolására, 

saját elképzelések megvalósítására fokozott lehetősége nyílik az elnökséget ellátó tagországnak. Az EU 

fejlődésében az elnök széleskörű szerepet játszik, hisz ráirányítja országára a nemzetközi érdeklődést, egyben 

sikeres tevékenysége révén növelheti országa nemzetközi megbecsültségét. Erre jó példa Németország 2007 

első félévi, illetve Portugália második félévi szereplése. Az utóbbi nevéhez fűződik a Lisszaboni Szerződés 

előterjesztése a tagországok állam és kormányfőinek. Szlovénia számára a legnagyobb kihívást a koszovói 

rendezés, illetve az energiapiac liberalizálása jelentette. 

Az elnöki posztot 2009 második félévében Svédország, 2010 első felében Spanyolország, második felében 

Belgium, 2011 első felében Magyarország, 2011 második felében Lengyelország képezi. A hazai előkészületek 

már folynak a feladat ellátására. 

A triónak közre kell működnie az EU következő tíz éves versenyprogramját képező új Lisszaboni Stratégia 

elindításában. El kell érni, hogy a lassan lecsengő gazdasági válságot fellendülés váltsa fel, hogy folytatódjon az 

éghajlatváltozással kapcsolatos megelőző tevékenység, hogy szorosabbá váljon a bel-és igazságügyi, valamint 

kül- és biztonságpolitikai együttműködés, történjen előrelépés a szociális ügyekben. Nagy valószínűséggel 

Magyarország elnökségének idejére esik majd Bulgária és Románia schengeni csatlakozása, és előrehaladott 

lesz Horvátország felvétele. Fontos szerepet jelent a 2013-2020 EU költségvetésének előkészítése, az 
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energiafelhasználási források bővítése, a Duna stratégia kidolgozása. Természetesen a feladatok egy folyamat 

részét képezik, melyben Magyarországnak a közösségi érdekeket különösen szem előtt kell tartania. 

A Lisszaboni Szerződés, mely újraszabályozza és működőképesebbé teszi az EU intézményrendszerét. A trojka 

rendszer mellett állandó elnöke lett a Tanácsnak, aki két és fél évig tölti be a posztot, mely egyszer 

hosszabbítható meg. 

2010-től másfél évig Herman Van Rompuy volt belga államfőt minősített többséggel választotta meg elnökké a 

Tanács, aki közismert kompromisszum kezelő képességéről. A flamand-vallon széthúzás kezelésében is 

sikereket könyvelhetett el. Ugyanakkor mégsem az a „nagyágyú”, aki hegemón szerepet tölthet be az EU-ban. 

Inkább protokolláris feladatai lesznek. Ő készíti majd elő a csúcstalálkozókat, elnökölhet a konferenciákon, 

koordinálhatja a Tanács munkáját, képviseli az Uniót nemzetközi fórumokon. (Bére 270 ezer euró évente, 

melyhez jár még 20 fős személyi apparátus, gépkocsi sofőrrel. Rezidenciára viszont nem jogosult. Mivel belga 

államelnök volt, feltételezhetően rendelkezik brüsszeli lakással.) 

A Tanács tagjai természetesen nem tartózkodnak folyamatosan Brüsszelben. A helyi műhelymunkát az EU-hoz 

kiküldött nagykövetek végzik, a Tanács tagjainak keze alá dolgozva, esetenként a minisztereket helyettesítve. 

Bár ez a testület nincs reflektorfényben, mégis igen jelentős szerepet játszik az Unió életében. Az általuk 

alkotott testület az Állandó Képviselők Bizottsága (COREPER), mely operatív munkáját végezve hetente 

ülésezik. A háttérmunkában további bizottságok, és nagyszámú szakértő is közreműködik. A Tanács napi 

munkáját a mintegy 2500 fős apparátus élén álló főtitkár irányítja, aki független hivatalnok. 

8.1.1. 1.8.1.1 Az Európai Tanács döntési mechanizmusa. 

Az Unió kezdeti éveiben érvényes döntés fontos ügyekben csak egyhangú szavazással születhetett (konszenzus). 

Egyetlen tagország ellenszavazata (vétója) elég volt egy elgondolás meghiúsításához. Ahogy nőtt a tagországok 

száma, és szaporodtak az ügyek, nyilvánvalóvá vált, hogy engedni kell a döntési szigorból. 

A későbbiek folyamán az egyhangú döntések egyre jelentősebb részét felváltotta a minősített többséggel történő 

döntés. 

Egyszerű többséggel lehet dönteni kisebb jelentőségű ügyekben, eljárási, formai kérdésekben, az 

alapszerződésekben nem szabályozott témákban. 

A Nizzai Szerződés az egyhangú döntések körét (vétójogot) még inkább szűkítette, ezzel segítve elő, hogy a 

megnövekvő taglétszám és sok ellenérdekeltség mellett is döntéseket lehessen hozni. A tendencia az, hogy 

egyre kevesebb lehetőség lesz a vétójog gyakorlására, helyette a többségi döntések nyernek teret. 

A Tanácsban az egyes országok szavazata nem azonos értékű, hanem a lakosság számának megfelelően 

súlyozott. A 2004-es bővítés utáni új súlyokat a Nizzai Szerződés állapította meg. A legnagyobb tagországok 

(Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország) szavazata 29-et ér. Legkevesebb szavazati súlya 

Máltának van, csupán 3. A magyar és a cseh szavazat 12-t nyom a latban. A Nizzai Szerződés szerint az összes 

szavazatok értéke 345. (Románia 27, Bulgária 10 értékű szavazattal rendelkezik.) 

Minősített többségi döntés esetén a javaslat elfogadásához 170 igen szavazatra van szükség (71,7 %). Árnyalja a 

helyzetet, hogy a tagállamok többségének (14 ország) meg kell szavaznia a javaslatot, másrészt megvétózható 

az a minősített többséggel hozott döntés, amelyet nem támogat az EU lakosságának legalább 62%-át 

reprezentáló szavazat. 

A Lisszaboni Szerződés szerint 2014-től vezetik be a „kettős többség” elvét. Ez szerint úgy fogadható el egy 

javaslat, ha azt a tagállamok 55, egyidejűleg az EU lakosságának 65%-a támogatja. 

8.2. 1.8.2 Az Európai Parlament (European Parliament) 

Az Unió története folyamán egyre inkább felmerült a nagyobb legitimitás igénye, melynek lényege, hogy a 

törvénykezés ne csupán a Tanács kezében legyen, hanem közvetlen népképviselet is szerepet kaphasson. 

Korábban a nemzeti parlamentek képviselői vettek részt az Európai Parlament munkájában. 
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1979-ben változott a szabály, azóta az Európai Parlament képviselőit a tagországok állampolgárai közvetlenül 

választják, azok nem is lehetnek nemzeti parlamentjük tagjai. Például a magyar Parlament azon képviselői, 

akiket EU Parlamenti képviselővé választottak, magyar parlamenti mandátumukról le kellett hogy mondjanak. 

Az EU Parlament 1987-ig konzultatív szervezet volt, bár az EU költségvetés elfogadásában már 1970-től 

szerepet kapott, és egyre inkább partnerévé vált a Tanácsnak. Ettől függetlenül hatalma nem hasonlítható egy 

nemzeti parlamentéhez, és a Tanáccsal sem tekinthető egyenrangúnak. Egyre növekvő politikai befolyása 

viszont szembetűnő. 

8.2.1. 1.8.2.1 A Parlament hatásköre az alábbiakra terjed ki: 

8.2.1.1. Véleményezés és ellenőrzés az EU intézményeiben. 

8.2.1.2. Javaslatok kezdeményezése. 

8.2.1.3. Jogalkotás 

8.2.1.4. Harmadik országokkal kötendő szerződések jóváhagyása. 

8.2.1.5. Az Európai Bizottság testületének jóváhagyása 

8.2.1.6. Az Európai Unió költségvetésének elfogadása 

A Parlament létszáma a jelenlegi 27 tag esetén 751. Bár az Amsterdami Szerződés 700-ban maximálta a 

létszámot, a bővítés miatt ez kevésnek bizonyult. „ha a torta nem elég nagy, hogy mindenkinek széles szelet 

jusson, akkor egy nagyobb tortát kell rendelni!” –mondta az egyik politikus. Végül a szokásos 

kompromisszumok árán kialakultak a képviselői létszámok, melyek az országok lélekszámához próbálnak 

igazodni. A Tanács szavazati súlyainak anomáliáit is megpróbálták a képviselői helyek odaítélésénél némileg 

kompenzálni. 2007 őszén már megjelent a javaslat a parlamenti létszám csökkentésére. A Lisszaboni Szerződés 

végül hosszabb távra 751 helyet hagyott jóvá. A magyar helyek száma 24-ről 23-ra csökkent. 

Az EU parlamenti képviselők öt évre történő megválasztásuk előtt az egyes országokban működő parlamenti 

pártok által állított listákon szerepelnek, és ezekre a listákra voksolnak a választópolgárok aszerint, hogy az 

adott párt, és a listáján szereplő jelöltjei mennyire szimpatikusak számukra. Magyarországon az 1994-es 

választáson a 24 helyünkből a FIDESZ 12, az MSZP 9, az SZDSZ 2, az MDF 1 EU parlamenti mandátumot 

szerzett. Képviselőink az EU Parlamentben különféle beosztásokat és bizottsági helyeket kaptak. A 2009-es 

választásokon a Fidesz 15, az MSZP 4, a Jobbik 3, az MDF 1 helyet szerzett. 

A Parlament képviselői nem országok szerint, hanem politikai hovatartozásuk szerint foglalnak helyet az 

ülésteremben. Az őket jelölő és delegáló pártok különféle (gyűjtő) csoportokat („frakciókat”) alkotnak. Ezek 

közül jelentősebb az Európai Néppárt, az Európai Szocialisták pártja, az Európai Liberális, Demokrata és 

Reform Párt, az Unió a Nemzetek Európájáért-Európai Szövetség. A magyar képviselők közül például a 

FIDESZ és MDF delegáltak a Néppárti „frakcióban”, az MSZP delegáltak az Európai Szocialisták 

„frakciójában”, az SZDSZ delegált a liberálisok közt foglalnak helyet. A frakciófegyelem itt is létezik, az egyes 

frakciókban ülők az adott gyűjtőpárt politikai értékrendje mentén kell, hogy politizáljanak és szavazzanak. 

Jelenleg a Jobbik képviselői az EU szélsőjobboldali frakciójában, az MDF képviselője (Bokros Lajos) nem a 

Néppárti frakcióban, hanem egy másik frakcióba állt be (Európai Konzervatívok és Reformerek), mely miatt az 

Európai Néppárt rosszallását fejezte ki, megkérdőjelezve az MDF Európai Néppárti tagságát. 

Az lenne a szerencsés, ha EU képviselőink a belpolitikai csatározásokat az EU parlamentben nem folytatnák, 

hanem szorosan együttműködnének a Magyarország érdekeit érintő kérdésekben. 

A Parlament plenáris üléseit Brüsszelben illetve Strasbourgban tartja. Az egyébként Brüsszelben ügyködő 

képviselők havonta egy hétre (évente legalább 12 alkalommal) Strasbourgba utaznak segédszemélyzetükkel, 

felszerelésükkel együtt. Rendkívüli ülések is előfordulhatnak, évente maximum öt alkalommal. 

Az EU parlamentben nincs úgynevezett ellenzék. Hogy miképpen fognak össze a napirenden lévő 

előterjesztésre az egyes pártcsoportok, az mindig az adott témától függ. 

8.3. 1.8.3 Az Európai Bizottság (European Commission) 
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Ez egy független szervezet, melyet az Unió kormányának is szoktak nevezni. Nem a tagországban választott, 

hanem a tagországok kormányai által delegált személyekből, politikusokból áll. Tevékenységük során az Unió 

érdekeit kötelesek mindenek elé helyezni, adott esetben nemzeti érdekeikkel szemben is. Saját országuk felé a 

továbbiakban semmiféle elkötelezettségük nem lehet, onnan semmiféle juttatást el nem fogadhatnak. Ebből 

logikusan következik, hogy függőségük elkerülése érdekében javadalmazásukat az Uniótól kapják, ellentétben a 

Parlament képviselőitől, akiket országaik fizetnek. 

A Bizottság feladata tehát az EU tagállamok együttes érdekeinek képviselet, érvényesítése. 

Már a Montánuniót alapító Párisi Szerződésben létezett ehhez hasonló szervezet, melynek ténylegesen a 

kormányzás szerepét szánták, és jelentős hatalommal ruházták fel, de a Római Szerződésbe már lényegesen 

korlátozottabb jogokkal került be. A jogalkotási folyamatban javaslatokat terjeszt a Parlament, illetve a Tanács 

elé, amelyekről azok hozzák meg a döntést. A Bizottság felelős a közös politikák, ezen belül kiemelten a közös 

agrárpolitika végrehajtásáért, a költségvetés adminisztrálásáért, a közösségi programok megvalósításáért. 

Munkájában nem mellőzheti a nemzeti kormányokkal való együttműködést. 

A Nizzai Szerződés alapján minden tagország delegálhat egy főbiztost (Commissioner), így jelenleg huszonhét 

főbiztosa van a Bizottságnak. A főbiztosok a miniszterekhez hasonló feladatokat látnak el egy-egy 

szakterületen, öt éves megbízatással. Személyüket az EU Parlamentnek jóvá kell hagynia, de nem tagonként, 

hanem a testületet együttesen bocsátják szavazásra. Felelősségük is kollektív. A Bizottság elnökét 

(„miniszterelnököt”) a tagállamok minősített többséggel választják meg. A jelenlegi Bizottság esetében ez 2010 

február 9-én 70%-os többséggel történt meg. Az elnök a már másodszor is megválasztott portugál Jose Manuel 

Barroso, a magyar főbiztos az előző ciklusban Kovács László volt, aki az adó és vámügyek „tárcát” birtokolta. 

Megemlítendő még a Mezőgazdasági, Halászati és Vidékfejlesztési ügyek főbiztosa 2010-ig, a dán Mariann 

Fischer Boel. Elődje a közismert osztrák, Franz Fischler volt. 

A főbiztosi pozíciókért a jelenlegi ciklusra kemény harc folyt. A Lisszaboni Szerződés életbelépése (2009. 

december 1) esetén 2014-től kétharmadára, azaz 18-ra fog csökkenni a biztosok száma. 2009-ben Kovács László 

helyett a miniszterelnök magyar részről Andor Lászlót jelölte biztosnak, aki a „foglakoztatás, szociális ügyek, 

esélyegyenlőség” feladatkört kapta, mely jelentős területnek és feladatnak minősül. (A magyar biztos a 

közgazdaságtudományok kandidátusa, egyetemi docens, tanulmányait a Marx Károly Közgazdaságtudományi 

Egyetemen, a George Washington Universityn, és az University of Manchesteren végezte. Elismert pénzügyi 

szakember, aki a Világbank tanácsadója is volt). A feladat fontosságát jelzi, hogy hozzá tartozik a szociális 

felzárkóztatás, ezen belül a romák felzárkóztatása is. Erre a területre a következő hét évben 75 milliárd euró áll 

rendelkezésre. Ebből a keretből történik a munkanélküliek átképzése, bértámogatások, esélyegyenlőségi 

programok finanszírozása. 

Néhány más fontos „tárca” tulajdonosát is megemlítjük a 27-ből: Catherine Ashton (brit): külügy és 

biztonságpolitika, bizottsági alelnök, Joaquin Almunia (spanyol): versenyügyek, Michel Barnier (francia): belső 

piac (hozzá tartozik a szabad földvásárlás témaköre is), Stefan Füle (cseh): bővítés, szomszédságpolitika, 

Johannes Hahn: (osztrák) regionális politika, Janusz Lewandowszki (lengyel): költségvetés, Janez Potocnik: 

(szlovén) környezetvédelem. 

Nem árt kissé bővebben megismerni a mezőgazdasági és vidékfejlesztési főbiztos, a franciák által favorizált, de 

sikeresen bemutatkozott román Dacian Ciolos személyét, hiszen Ó jelentős szerepet játszik a Közös 

Agrárpolitikában. A 1969-ben született kertészmérnök elsősorban a vidékfejlesztésben és a SAPARD program 

felügyeletével szerzett nemzetközi hírnevet magának. 2007-2008-ban román földművelésügyi miniszter volt. 

Korábbi nyilatkozataiban kifogásolta az agrártámogatások előnytelen elosztását, a szegényebb tagországok a 

szabályozások által tartósított versenyhátrányát. A 2010. március 5-6-i nádudvari III. Magyar Agrárakadémia 

című országos EU rendezvényen bejelentette, hogy széleskörű társadalmi vitát fog kezdeményezni az 

agrárkérdésről, amely nem csak a gazdálkodókról szól, hanem a fogyasztókról, a vidéken élőkről, sőt a vidékre 

látogatókról is. 

A Bizottság hátterében 24 Főigazgatóság (Directorate General) tevékenykedik. A Főigazgatóságok közül 

számunkra a Mezőgazdasági Főigazgatóság emelendő ki, amely a Közös Agrárpolitika szakmai műhelye. A 

Főigazgatóságok további Igazgatóságokra, Osztályokra tagolódnak. Az itteni beosztásokat pályázatok útján 

lehet elnyerni. Egyre több magyar is dolgozik már ezekben a szervezetekben. 

8.3.1. 1.8.3.1 Az Európai Bizottság legfontosabb feladatai 
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A Bizottság tagjai elsősorban politikusok, de számos olyan személy is van köztük, aki szakmája kiemelkedő 

alakja. Ezért jelentős szerepet játszanak az EU stratégiájának kialakításában. Ezzel kapcsolatosan ők a 

javaslattevők, vagy a Tanács javaslatainak kidolgozói. A Tanácsban a többségi szavazat rendszere nagyobb 

esélyt nyújt a Bizottság javaslatainak elfogadására. 

8.3.1.1. A Bizottság az Unió jogalkotó és végrehajtó szerve, mely a Tanács és Parlament döntéseinek 

végrehajtatója a tagállamokkal. Ő felel a közös költségvetés beszedéséért és kiadásaiért. 

8.3.1.2. Szervezi a másodlagos jogalkotást, őrködik a versenyszabályok és a tisztes piaci magatartás betartásán. 

8.3.1.3. A Bizottság képviseli a közösséget nemzetközi szervezetekben, közvetítő szerepet játszik a tagállamok 

közti vitákban. 

8.3.1.4. Kötelessége a közösségi jogot betartani, illetve betartatni a tagállamokkal, vállalatokkal és 

magánszemélyekkel. Bizonyos esetekben köteles az Európai Bírósághoz fordulni. 

A Bizottság kollektíven a Parlamentnek tartozik elszámolással, döntéseit egyszerű többséggel hozza. Székhelye 

Brüsszel. A mintegy 20 ezer hivatalnokot pályázat útján választják ki. Több mint száz, többnyire fiatal magyar 

szakember került már ilyen beosztásba. 

9. 1.9 . Az Európai Bíróság (Court of Justice of the EU) 

Székhelye Luxemburg. Minden tagország jogosult egy bírói helyre. A megbízatás hét évre szól. Feladatuk a 

közösségi jog helyes értelmezésének és betartatásának biztosítása, a jogviták megoldása, joghézagok áthidalása. 

A Bíróság magyar tagja Juhász Endre, aki a csatlakozási folyamat fő tárgyaló nagykövete volt. 

Az Európai Bíróság alkotmánybírósági szerepet is játszik, amikor az EU intézmények egymással szembeni 

jogait és kötelezettségeit tisztázza. A jogalkotás őrének is tekintjük, mint a másodlagos jogalkotás menetének és 

tartalmának ellenőrét. Közigazgatási bírói funkciót is ellát, mivel a természetes és jogi személyek által az EU 

intézkedések ellen indított perek, valamint az EU alkalmazottak munkaügyi perei is hozzá tartoznak. Polgári 

bírósági szerepe is van, mivel károkozási, kártérítési esetekben is dönthet. 

A Nizzai Szerződés lépéseket tett a Bíróság munkájának ésszerűbbé tételére. Például nem kell minden esetben 

plenáris ülésen dönteni, már 13 bíró részvételével is hozhatók döntések. 

10. 1.10 Az Európai Számvevőszék (European Court 
of Auditors) 

Mivel az EU költségvetésébe közpénzek folynak be, azok felhasználása fokozott ellenőrzés mellett történik. 

Erre azért is szükség van, mivel az EU-ban sem ismeretlen a korrupció. A Számvevőszék kötelessége a 

közösségi pénzek útjának nyomon követése a tagállamokban, de harmadik országokban is. A szervezetnek 

korábban 15 tagja volt, akiket a Tanács egyhangúlag választott hét éves ciklusokra, és akik újraválaszthatók 

voltak. A Nizzai Szerződés minden tagállamnak biztosít egy helyet a Tanács minősített többségével, mely hat 

évre szól. 

A Számvevőszék nyilvános éves jelentését közzéteszik, az ellenőrzött intézmények válaszaival együtt. A 

Számvevőszék együttműködik a tagállamok számvevőszékeivel, ennek érdekében szakbizottságokat hoztak 

létre. 

11. 1.11 További intézmények 

A Gazdasági és Szociális Bizottság a társadalom és gazdaság különböző reprezentánsaiból álló konzultatív 

testület (350 fős tagságából 12 a magyar), a Régiók Bizottsága a regionális intézkedések véleményező szerve 

(350 fős tagságából 12 a magyar). Itt említjük meg az Európai Ombudsman intézményét, amely a polgárok 

jogait kívánja szavatolni. 
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12. 1.12 Monetáris Intézmények 

Az Európai Központi Bank Frankfurt székhellyel a Pénzügyi Unió gazdája, az Európai Beruházási Bank pedig 

elsősorban fejlesztésre váró térségek hitelezője. 

13. 1.13 Összefoglalás 

A második világháború után megindultak azok a gazdasági-társadalmi folyamatok, amelyek egy új Európa 

irányába mutattak. Lényegük a szoros együttműködés, a kereskedelmi korlátok lebontása, ezáltal egységes belső 

piac létrehozása. Ez 1952-ben a szén és acéltermelés területén indult el, majd kibővült a többi ágazatokkal is. A 

szabad kereskedelem alól kivétel a mezőgazdaság. Ennek piacát a tagországok közös döntésekkel szabályozzák, 

melyek egy átfogó támogatási rendszer mellett szigorú megkötéseket is tartalmaznak. 

Az együttműködés alapszabályát 1957-ben a Római Szerződésben fogalmazták meg, melyet az alapító hat 

ország hozott létre. A tagok megőrzik nemzeti önállóságukat, bizonyos fontos területeken viszont alávetik 

magukat a közös döntéseknek. Mivel az Unió taglétszáma fokozatosan 27-re bővült, az alapszerződés 

folyamatos korszerűsítésére volt szükség. Az együttműködés nem nélkülözhette a tagországok jogrendszerének 

egymáshoz közelítését, harmonizálását, illetve vezető, döntéshozó intézmények létrehozását. Ezek közül a 

legfontosabbak a Tanács, a Parlament és a Bizottság, melyben a tagországok súlyuknak megfelelően 

szerepelhetnek. A közös döntések bonyolult mechanizmusát közösen állapítják meg, és a rugalmasság 

érdekében folyamatosan korszerűsítik. 

Ellenőrző kérdések: 

1. A globalizáció kihívásai a XXI. század elején 

2. Az EU létrejöttének társadalmi, gazdasági háttere, mint objektív folyamat 

3. Az Uniót megelőző integrációs tömörülések 

4. Az európai integráció rövid története 

5. A Római Szerződés 

6. A Nizzai Szerződés 

7. Európai Alkotmány helyett Lisszaboni Szerződés 

8. Az egységes belső piac 

9. Az EU szervezeti felépítése és jogrendje 

10. Az EU intézményrendszere és működési mechanizmusa 
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