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 Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország,  
 Olaszország és Spanyolország

 Belgium, Dánia, Franciaország, Hollandia, Luxemburg és  
 Németország

 Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország  
 és Olaszország
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A 20. században kirobbant két pusztító világháborúban milliók vesztették életüket. A második 
világháború lezárása után néhány európai ország összefogott annak érdekében, hogy soha 
többé ne legyen vérontás kontinensünkön. 
Mely országok alapították az EU-t?

MI AZ EURÓPAI UNIÓ?

Megalapítása óta az Európai Unió folyamatosan 
fejlődik és bővül: egyre több ország csatlakozik 
hozzá, hogy együttes erővel jobb jövőt teremtsenek. 
Te mennyit tudsz az EU-ról? Tudod-e például, miért 
egyedülálló politikai képződmény? Fel tudod-e sorolni 
a tagállamait? Teszteld a tudásod! Válaszold meg 
a kvízkérdéseket, és megtudod, jól ismered-e az 
Európai Uniót.
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KÉRDÉSEK

 A közép- és kelet-európai népek kommunista uralommal  
 szembeni ellenállása vezetett a berlini fal leomlásához.

 Az 1990. évi labdarúgó-világbajnokságon Németország  
 1–0-ra legyőzte Argentínát.

 Németország 1990-ben újraegyesült, aminek köszönhetően  
 Nyugat-Németország belépett az Európai Unióba.
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Röviddel a II. világháborút követően Európa két részre szakadt, Nyugat-, illetve Kelet-Európára. 
Ezt a megosztottságot jelképezte a berlini fal, mely csaknem három évtizeden át, 1989-ig állt 
Kelet- és Nyugat-Berlin között, kettéválasztva a várost.   
Melyik állítás igaz?

     

KÉRDÉSEK

 Európai Gazdasági Közösség

 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

 Európai Szén- és Acélközösség
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Az alapító országok úgy döntöttek, hogy közös ellenőrzésük alá vonják szén- és acéliparukat, 
hogy egyikük se tudjon titokban fegyverkezni a többi ellen. Később úgy határoztak, hogy 
együttműködésüket más gazdasági ágazatokra is kiterjesztik. 
Mi volt az 1957-ben létrehozott szervezet neve?

© Romtomtom (CC BY-NC 2.0) 
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 Dánia, az Egyesült Királyság és Írország

 Dánia, az Egyesült Királyság és Grönland

 Dánia, Írország és Norvégia
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Az EU első – 1973-as – bővítésével a tagállamok száma 9-re emelkedett. 
Melyik három ország csatlakozott ekkor az EU-hoz?

KÉRDÉSEK
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 Görögország, Portugália és Spanyolország egyszerre,  
 1986-ban lépett be az EU-ba.

 Görögország és Spanyolország 1981-ben vált uniós tagállammá, 
 Portugália pedig 1986-ban lépett be az Európai Unióba.

 Görögország 1981-ben, míg Spanyolország és Portugália  
 1986-ban csatlakozott az Európai Unióhoz.
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Az 1970-es években három – korábban diktatórikus berendezkedésű – európai ország tért át 
demokratikus kormányzásra, és vált így jogosulttá arra, hogy csatlakozási kérelmet nyújtson 
be az EU-hoz.
Melyik állítás igaz?

KÉRDÉSEK
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 A tudás és az igazság által alkotott kört

 Az Európa népei közötti egység, szolidaritás és harmónia  
 eszményét

 Azoknak az országoknak a számát, amelyek a zászló  
 tervezésekor az EU tagjai voltak

Az európai zászló szerte Európában lobog országházak, műemlékek és más épületek 
homlokzatán, vagy éppen köztereken, parkokban. 
Mit jelképez a kék mezőben ábrázolt 12 aranyszínű csillag?

 2004. május 1-jén tíz ország, köztük Bulgária, Magyarország,  
 Lengyelország és Románia csatlakozott az EU-hoz.

 2004 májusában nyolc közép- és kelet-európai ország, valamint  
 két földközi-tengeri szigetország csatlakozott az EU-hoz. 

A berlini fal leomlása megnyitotta az utat azelőtt, hogy a korábban a volt Szovjetunió 
befolyása alatt álló közép- és kelet-európai országok rendszerszintű reformokat hajtsanak 
végre, és csatlakozzanak az Európai Unióhoz. 
Melyik állítás igaz? 

KÉRDÉSEK
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 2004. május 1-jén tíz közép- és kelet-európai ország 
 csatlakozott az EU-hoz, aminek köszönhetően a tagállamok  
 száma 25-re emelkedett.
1
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 Bulgária

 Szlovénia

 Horvátország
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Melyik az a tagállam, amelyik:
• ...1991 és 1995 között háborút vívott a függetlenségéért,
• …piros-fehér kockás címerrel rendelkezik,
• ...utolsóként csatlakozott az Európai Unióhoz?

 Svédország

 Finnország

 Észtország3

2
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Melyik az a tagállam, amelyik:
• ...egyike annak a hat uniós tagországnak, amelynek monarchia az államformája,
• ...Szent Iván-éji ünnepségeiről ismert, és
• ...két másik országgal együtt 1995-ben csatlakozott az Európai Unióhoz?

© Jayakanth/Stock.Adobe.com
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 A Nagy Károly-díjat

 A Nobel-békedíjat

 A Szaharov-díjat
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Az EU tagállamai között időnként előfordulhatnak ugyan nézeteltérések, de az EU alapjául 
szolgáló elvek több mint hat évtizede változatlanok. Az Európai Unió 2012-ben elismerésben 
részesült a kontinens egyesítéséért tett erőfeszítéseiért. 
Melyik díjat nyerte el ekkor az EU?

KÉRDÉSEK
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Hány hivatalos nyelve van az Európai Uniónak?
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 Róma 

 Lisszabon

 Amszterdam
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Az uniós szerződések szabályozzák a döntéshozatali eljárásokat, illetve azt, hogy mely 
területeken lép fel az Európai Unió közösen. 
Melyik európai városban írták alá a legújabb uniós szerződést?

KÉRDÉSEK

 Alcide De Gasperi

 Konrad Adenauer

 Robert Schuman
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Az EU minden évben május 9-én ünnepli a „születésnapját”. 
Melyik politikus vázolta fel 1950. május 9-én azt a tervet, amelyet 
az Európai Unió kialakulásához vezető folyamat kezdeteként tartunk 
számon?12/13
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Az alapító országok úgy döntöttek, hogy közös ellenőrzésük alá vonják szén- és acéliparukat, 
hogy egyikük se tudjon titokban fegyverkezni a többi ellen. Később úgy határoztak, hogy 
együttműködésüket más gazdasági ágazatokra is kiterjesztik. 
Mi volt az 1957-ben létrehozott szervezet neve?

Új gazdasági ágazatok

Az Európai Gazdasági Közösséget az olasz fővárosban 1957. március 25-
én aláírt Római Szerződés hozta létre.
Az Európai Szén- és Acélközösség pár évvel korábban, a Párizsi Szerződés 
nyomán jött létre, amelyet 1951. április 18-án írtak alá és 1952. július 
23-án lépett hatályba.
Az 1957-ben alapított Európai Gazdasági és Szociális Bizottság uniós 
tanácsadó testület, amely munkavállalói és munkáltatói szervezetek 
és más érdekcsoportok képviselőiből áll. Összekötő szerepet tölt be a 
döntéshozatalért felelős uniós intézmények és az uniós polgárok között.

 Európai Gazdasági Közösség

 

VÁLASZOK

A 20. században kirobbant két pusztító világháborúban milliók vesztették életüket. A második 
világháború lezárása után néhány európai ország összefogott annak érdekében, hogy soha 
többé ne legyen vérontás kontinensünkön. 
Mely országok alapították az EU-t?

A kezdetek...

Az Európai Uniót a következő országok alapították: Belgium, Franciaország, 
Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország. Dánia 1973-ban, 
Spanyolország pedig 1986-ban csatlakozott az Európai Közösségekhez.

 Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország

1/13
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Az EU első bővítése

1973. január 1-jén Dánia, az Egyesült Királyság és Írország csatlakozott 
az Európai Közösségekhez, amely így Belgiummal, Franciaországgal, 
Hollandiával, Luxemburggal, Németországgal és Olaszországgal együtt már 
9 tagállamot számlált. 
Norvégia lakossága népszavazáson elutasította, hogy az ország 
csatlakozzon az EU-hoz. Grönland 1973-ban, Dániával együtt belépett 
az Európai Közösségekbe, később azonban – egy 1982-es népszavazást 
követően – a kilépés mellett döntött. Jogállása azóta: az Unióval társult 
tengerentúli terület. Az Egyesült Királyság 2020-ban kilépett az Európai 
Unióból.

 Dánia, az Egyesült Királyság és Írország

Az EU első – 1973-as – bővítésével a tagállamok száma 9-re emelkedett. 
Melyik három ország csatlakozott ekkor az EU-hoz?

VÁLASZOK

Röviddel a II. világháborút követően Európa két részre szakadt, Nyugat-, illetve Kelet-Európára. 
Ezt a megosztottságot jelképezte a berlini fal, mely csaknem három évtizeden át, 1989-ig állt 
Kelet- és Nyugat-Berlin között, kettéválasztva a várost. 
Melyik állítás igaz?

A berlini fal leomlása

Lengyelországban és Magyarországon indultak el azok a folyamatok, 
amelyek a kommunizmus összeomlásához vezettek Közép- és Kelet-
Európában. Ennek a történelmi változásnak vált a jelképévé a berlini fal 
ledöntése, melyre 1989. november 9-én került sor.
Németország egyike volt az EU alapító tagállamainak, de az első uniós 
alapszerződést Nyugat-Németország írta alá 1951-ben. Németország 1990. 
októberi újraegyesülésével tehát Kelet-Németország vált az Európai Unió 
részévé.
Az 1990. júliusi labdarúgó-világbajnokságon Nyugat-Németország győzte le 
Argentínát 1–0-ra. Kelet- és Nyugat-Németország csak a világbajnokságot 
követően, 1990. október 3-án egyesült. Az újraegyesült Németország 
először 2014-ben nyert labdarúgó-világbajnokságot, amikor is a német 
csapat ismét Argentínát győzte le, ezúttal is 1–0-ra.

 A közép- és kelet-európai népek kommunista uralommal szembeni ellenállása  
 vezetett a berlini fal leomlásához.

3/13

VÁLASZOK
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A 2004-es bővítés 

2004-ben az EU tíz új taggal bővült: a közép- és kelet-európai térségből 
nyolc ország – Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, 
Magyarország, Szlovákia és Szlovénia –, a földközi-tengeri térségből pedig 
két szigetország, Ciprus és Málta lépett be tagjai sorába. 
Ennek a történelmi jelentőségű bővítésnek a nyomán 25-re nőtt a 
tagállamok száma.
Bulgária és Románia három évvel később, 2007. január 1-jén lépett be az 
Európai Unióba. 

6/13
 2004 májusában nyolc közép- és kelet-európai ország és két földközi-tengeri  
 szigetország csatlakozott az EU-hoz.

A berlini fal leomlása megnyitotta az utat azelőtt, hogy a korábban a volt Szovjetunió 
befolyása alatt álló közép- és kelet-európai országok rendszerszintű reformokat hajtsanak 
végre, és csatlakozzanak az Európai Unióhoz. 
Melyik állítás igaz? 

VÁLASZOK
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Új demokráciák csatlakozása az EU-hoz 

Görögország, Spanyolország és Portugália azt követően kapott lehetőséget 
az Európai Unióhoz történő csatlakozásra, hogy demokratikus országokká 
váltak. 
Görögország csatlakozott elsőként, 1981-ben. Belépésével az EU 
tagállamainak száma kétszámjegyűvé vált. Spanyolország és Portugália 
öt évvel később, 1986-ban követte Görögország példáját.

 Görögország 1981-ben, míg Spanyolország és Portugália 1986-ban  
 csatlakozott az Európai Unióhoz.

Az 1970-es években három – korábban diktatórikus berendezkedésű – európai ország tért át 
demokratikus kormányzásra, és vált így jogosulttá arra, hogy csatlakozási kérelmet nyújtson 
be az EU-hoz.
Melyik állítás igaz?
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Svédország

Svédország – Ausztriával és Finnországgal együtt – 1995-ben lépett be 
az Európai Unióba.

 Svédország

8/13

Melyik az a tagállam, amelyik:
• ...egyike annak a hat uniós tagországnak, amelynek monarchia az államformája,
• ...Szent Iván-éji ünnepségeiről ismert, és
• ...két másik országgal együtt 1995-ben csatlakozott az Európai Unióhoz?

Az Európai Unió zászlaja

A kék mezőben látható 12 aranyszínű csillag Európa népeit, a csillagok által 
alkotott kör pedig az egységet szimbolizálja. 
Ennélfogva az európai zászló az Európai Uniót és – általánosabb értelemben 
– az európai népek közötti egység, szolidaritás és harmónia eszményét 
jelképezi.

7/13
 Az Európa népei közötti egység, szolidaritás és harmónia eszményét

Az európai zászló szerte Európában lobog országházak, műemlékek és más épületek 
homlokzatán, vagy éppen köztereken, parkokban. 
Mit jelképez a kék mezőben ábrázolt 12 aranyszínű csillag?
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Melyik az a tagállam, amelyik:
• ...1991 és 1995 között háborút vívott a függetlenségéért,
• …piros-fehér kockás címerrel rendelkezik,
• ...utolsóként csatlakozott az Európai Unióhoz?

Horvátország

Horvátország csatlakozott legutoljára az Európai Unióhoz (2013-ban).
Szlovénia 2004-ben, Bulgária pedig 2007-ben lépett be az EU-ba. 

 Horvátország

VÁLASZOK

Hány hivatalos nyelve van az Európai Uniónak?

Az EU hivatalos nyelvei

Horvátország 2013-as csatlakozása óta az Európai Uniónak 24 hivatalos 
nyelve van. Az uniós polgárok a hivatalos nyelvek bármelyikén írhatnak az 
uniós intézményeknek, és jogukban áll, hogy ugyanezen a nyelven kapjanak 
választ.

 24

FR
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HR
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BG

PT

CS

DE

EN
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LV

ES
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VÁLASZOK

Az EU tagállamai között időnként előfordulhatnak ugyan nézeteltérések, de az EU alapjául 
szolgáló elvek több mint hat évtizede változatlanok. Az Európai Unió 2012-ben elismerésben 
részesült a kontinens egyesítéséért tett erőfeszítéseiért. 
Melyik díjat nyerte el ekkor az EU?

Nobel-békedíj

A Szaharov-díjat az Európai Parlament minden évben egy vagy több olyan 
embernek ítéli oda, aki kiemelkedő mértékben járult hozzá az emberi 
jogokért világszerte folytatott küzdelemhez.
A Nagy Károly-díj az európai egység szolgálatában végzett rendkívüli 
munkát jutalmazza. 1969-ben – a díj történetében először – nem egy 
személy, hanem egy európai intézmény, nevezetesen az Európai Közösségek 
Bizottsága nyerte el a díjat.

 A Nobel-békedíjat

VÁLASZOK

Az EU minden évben május 9-én ünnepli a „születésnapját”. 
Melyik politikus vázolta fel 1950. május 9-én azt a tervet, amelyet 
az Európai Unió kialakulásához vezető folyamat kezdeteként tartunk 
számon?

Európa-nap

Az Európai Unió kialakulásához vezető folyamat 1950. május 9-én vette 
kezdetét, amikor Robert Schuman, Franciaország akkori külügyminisztere azt 
javasolta, hogy a széntermelést és az acélgyártást vonják közös irányítás 
alá. Ha Európa közösen gazdálkodik szén- és acélkészletével, egyetlen állam 
sem tud fegyverkezni úgy, hogy erről a többi ország tudomást ne szerezzen. 

 Robert Schuman

12/13
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A Lisszaboni Szerződés 

A Lisszaboni Szerződést a portugál fővárosban írták alá 2007. december 
13-án. A dokumentum 2009. december 1-jén lépett hatályba. A szerződés 
arra irányult, hogy az EU demokratikusabbá és hatékonyabbá váljon, és 
egységesen fellépve jobban tudja kezelni a globális problémákat, például 
az éghajlatváltozást.

 Lisszabon

Az uniós szerződések szabályozzák a döntéshozatali eljárásokat, illetve azt, hogy mely 
területeken lép fel az Európai Unió közösen. 
Melyik európai városban írták alá a legújabb uniós szerződést?

13/13
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HOGYAN MŰKÖDIK AZ EU?

Kérdések p. 17
Válaszok p. 24

MILYEN FELADATOK 
ÁLLNAK AZ EU ELŐTT?

Kérdések p. 44
Válaszok p. 51 



Hogyan működik az EU??
Kérdések

17

KÉRDÉSEK

 Az Európai Bizottság dönt minden új uniós jogszabályról  
 és intézkedésről.

 Az uniós jogszabályokat az uniós tagországok állam-,  
 illetve kormányfőiből álló Európai Tanács fogadja el.

 Az Európai Bizottság jogszabályjavaslatokat dolgoz ki és 
 terjeszt elő, melyek elfogadásáról az Európai Unió Tanácsa  
 és az Európai Parlament hozza meg a végső döntést.

1/13
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Brüsszelt, Belgium fővárosát gyakran nevezik Európa fővárosának, mert itt található a 
legfontosabb uniós intézmények székhelye. 
Az alábbi állítások közül melyik igaz?

HOGYAN MŰKÖDIK AZ EU?

Tudod, hogy kik és miről hoznak döntéseket az 
Unióban? Teszteld, mennyire alaposan ismered 
a legfontosabb intézményeket és az uniós 
döntéshozókat.

© Eric’s library/Stock.Adobe.com
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KÉRDÉSEK

 Az Európai Parlament tagjait a tagállami parlamentek  
 nevezik ki.

 A nagy népességű országoknak több európai parlamenti  
 képviselőjük van, mint a kevesebb lakost számláló országoknak.

 Az Európai Parlament tagjait négyévente, közvetlenül  
 választják meg az uniós országok állampolgárai.

3/13
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Az Európai Parlament az uniós tagállamok polgárait képviseli a döntéshozatal során.
Melyik állítás igaz?

KÉRDÉSEK

 A biztosok a hazájuk álláspontját képviselik a Bizottságban.

 Az uniós biztosokat a tagállami kormányok jelölik a posztra,  
 de kinevezésüket jóvá kell hagynia az Európai Parlamentnek.

 Csak az lehet uniós biztos, aki korábban köztisztviselőként  
 dolgozott a hazájában.
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2

3

Az Európai Bizottság az uniós biztosokat tömörítő uniós intézmény. Az ún. biztosi testületet 
tagállamonként egy biztos alkotja. 
Melyik állítás igaz? 

2/13
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KÉRDÉSEK

 Az Európai Tanács munkáját a két évre kinevezett elnök  
 irányítja.

 Az Európai Tanács határozza meg az EU fő prioritásait  
 és általános politikai irányvonalát.

 Az Európai Tanács havonta egyszer, Strasbourgban ülésezik.

5/13
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Az Európai Tanácsban a tagállamok állam-, illetve kormányfői üléseznek. Üléseik az ún. 
európai csúcstalálkozók.
Melyik állítás igaz?

KÉRDÉSEK

 A Tanácsban mindegyik miniszter saját kormánya  
 képviseletében szavaz.

 A Tanácsban minden döntés elfogadásához egyhangú  
 szavazásra, azaz teljes egyetértésre van szükség.

 A Tanács munkáját minden évben más-más EU-ország elnököli.

1

2

3

Az Európai Unió Tanácsa az EU-tagállamok kormányait képviseli. Az egyes tagállamok 
miniszterei itt vitatják meg az aktuális uniós kérdéseket, és hoznak döntést az uniós 
szakpolitikákról és jogszabályokról.
Melyik állítás igaz?4/13

© Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni 
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KÉRDÉSEK

 Hét vagy több uniós országból összesen legalább egymillió 
 aláírást kell összegyűjteni ahhoz, hogy polgári  

 kezdeményezést lehessen benyújtani az Európai Bizottsághoz.

 A kezdeményezéseket életkori megkötés nélkül bárki  
 támogathatja.

 Bármelyik uniós polgár felkérheti az Európai Bizottságot,  
 hogy dolgozzon ki jogszabályjavaslatot. 

7/13
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Az európai polgárok többféleképpen befolyásolhatják az uniós szakpolitikákat. Lehetőségük 
van például arra, hogy európai polgári kezdeményezést indítsanak, vagy egy mások által 
indított kezdeményezést támogassanak.
Melyik állítás igaz?

KÉRDÉSEK

 A Bíróság székhelye Frankfurt.

 Munkájának megkönnyítése érdekében a Bíróság csak  
 az angol, a francia és a német nyelvet használja azokban  
 az ügyekben, amelyekben eljár.

 A tagállami bíróságok iránymutatást kérhetnek  
 a Bíróságtól, ha kétségeik támadnak valamelyik uniós  
 jogszabály értelmezésével kapcsolatban. 
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2

3

Az Európai Unió Bírósága 1952-ben jött létre. Azt hivatott biztosítani, hogy az uniós 
jogszabályokat mindegyik tagország azonos módon értelmezze és alkalmazza.
Melyik állítás igaz?

6/13
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KÉRDÉSEK

 Paschal Donohoe, az eurócsoport elnöke 

 Josep Borrell, az Unió külügyi és biztonságpolitikai  
 főképviselője és az Európai Bizottság egyik alelnöke

 Didier Reynders, a jogérvényesülésért felelős európai biztos

9/13
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Én koordinálom és hajtom végre az Európai Unión kívüli országokkal és szervezetekkel 
kapcsolatos uniós politikát.
Én képviselem az Európai Uniót nemzetközi fórumokon, például az Egyesült Nemzetek 
Szervezetében.
Korábban miniszterként dolgoztam Spanyolországban, 2004 és 2007 között pedig az Európai 
Parlament elnöki tisztét töltöttem be.
Ki vagyok? 

KÉRDÉSEK

 Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke 

 Emily O’Reilly, az európai ombudsman

 Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
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2
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Az Európai Parlament választott meg öt évre az egyik uniós intézmény elnökének.
Én vezetem az ún. biztosi testületet. Az a feladatunk, hogy az Európai Unió egészének 
érdekeit előmozdítsuk.
Én vagyok az első nő, akit erre a posztra megválasztottak.
Ki vagyok?8/13
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KÉRDÉSEK

 Charles Michel, az Európai Tanács elnöke

 Klaus-Heiner Lehne, az Európai Számvevőszék elnöke

 Paschal Donohoe, az eurócsoport elnöke

11/13
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Az egyik uniós intézmény elnöke vagyok. Kinevezésem két és fél évre szól.
Elnökként én vezetem a tagállamok állam-, illetve kormányfőinek üléseit.
Korábban öt évig Belgium miniszterelnöke voltam.
Ki vagyok?

KÉRDÉSEK

 Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke

 Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke

 Emily O’Reilly, az európai ombudsman
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2
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Egy olyan uniós intézménynek vagyok az elnöke, amely az uniós polgárokat képviseli.
Az uniós büdzsé jóváhagyásakor én írom alá a költségvetést.
Hazám az Európai Unió legkisebb tagállama.
Ki vagyok?10/13
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KÉRDÉSEK

 A Bizottság munkatársai, akik között mindegyik uniós  
 tagország polgárai megtalálhatók, versenyvizsgákon nyernek 
 felvételt az intézménybe.

 Csak az nyerhet felvételt a Bizottsághoz, aki előtte  
 gyakornokként dolgozott az EU-nál.

 Az Európai Bizottság munkatársainak nem kell uniós ország 
 állampolgárságával rendelkezniük.

13/13
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Az Európai Bizottságnál kb. 33 ezren dolgoznak adminisztratív, szakértői, fordítói, tolmács- és 
asszisztensi munkakörben. 
Az alábbi állítások közül melyik igaz?

KÉRDÉSEK

 12 ülést Brüsszelben és maximum hatot Strasbourgban

 12 ülést Strasbourgban és hatot Brüsszelben

 12 ülést Strasbourgban és maximum hatot Brüsszelben
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2

3

Évente hány ülést tart az Európai Parlament az ülések helyszínéül 
szolgáló városokban?

12/13
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VÁLASZOK

1/13

Brüsszelt, Belgium fővárosát gyakran nevezik Európa fővárosának, mert itt található a 
legfontosabb uniós intézmények székhelye. 
Az alábbi állítások közül melyik igaz?

Döntéshozatal az Európai Unióban

Az Európai Bizottság feladata, hogy uniós jogszabályjavaslatokat dolgozzon 
ki. 
Az általa előterjesztett javaslatok ezt követően az uniós tagállamok 
kormányait képviselő Tanács (teljes nevén: az Európai Unió Tanácsa) és 
az uniós polgárok által közvetlenül megválasztott Európai Parlament elé 
kerülnek. E két intézmény megvitatja, módosítja, végül pedig vagy elfogadja, 
vagy elutasítja a javaslatot. 
Ez a leggyakrabban alkalmazott döntéshozatali eljárás az Európai Unióban, 
melyet rendes jogalkotási eljárásnak vagy együttdöntési eljárásnak 
nevezünk.

 Az Európai Bizottság jogszabályjavaslatokat dolgoz ki és terjeszt elő,  
 melyek elfogadásáról az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament hozza  

 meg a végső döntést.

VÁLASZOK

2/13

Az Európai Bizottság az uniós biztosokat tömörítő uniós intézmény. Az ún. biztosi testületet 
tagállamonként egy biztos alkotja. 
Melyik állítás igaz? 

Európai Bizottság

A biztosok nem a származási országukat, hanem az EU közös érdekeit 
képviselik.
Kinevezése előtt sok uniós biztos dolgozott vezető politikusként a hazájában. 
Az elnökjelölt a tagállami kormányok javaslatai alapján választja ki a 
lehetséges biztosokat. 
Mindegyik jelöltnek meghallgatáson kell részt vennie az Európai 
Parlamentben, hogy ismertesse a pozícióval kapcsolatos elképzeléseit, 
és megválaszolja a képviselők kérdéseit. Ezt követően a Parlament tagjai 
szavaznak arról, hogy jóváhagyják-e a jelöltekből álló testület egészét. Ha a 
Parlament kedvező döntést hoz, a jelölteket a folyamat utolsó lépéseként az 
Európai Tanács nevezi ki. 

 Az uniós biztosokat a tagállami kormányok jelölik a posztra,  
 de kinevezésüket jóvá kell hagynia az Európai Parlamentnek.
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VÁLASZOK

3/13

Az Európai Parlament az uniós tagállamok polgárait képviseli a döntéshozatal során.
Melyik állítás igaz?

Európai Parlament

Az uniós polgárok ötévente szavazhatnak arról, hogy ki képviselje őket az 
Európai Parlamentben. 
A képviselői helyek száma a népesség száma szerint oszlik meg az 
egyes tagállamok között, vagyis a nagyobb országoknak több parlamenti 
képviselőjük van, mint a kisebbeknek. Legutóbb 2019 tavaszán került sor 
európai parlamenti választásokra. A következő választások 2024-ben 
esedékesek.
Az EU tagországaiban a 18. életévüket betöltött polgárok járulhatnak 
az urnákhoz, kivéve Ausztriát és Máltát, ahol 16 éves kortól, valamint 
Görögországot, ahol 17 éves kortól lehet szavazni.

 A nagy népességű országoknak több európai parlamenti képviselőjük van,  
 mint a kevesebb lakost számláló országoknak.

VÁLASZOK

4/13

Az Európai Unió Tanácsa az EU-tagállamok kormányait képviseli. Az egyes tagállamok 
miniszterei itt vitatják meg az aktuális uniós kérdéseket, és hoznak döntést az uniós 
szakpolitikákról és jogszabályokról.
Melyik állítás igaz?

Az Európai Unió Tanácsa

A miniszterek felhatalmazással bírnak arra nézve, hogy kormányuk nevében 
kötelezettséget vállaljanak a Tanács ülésein elfogadott intézkedések 
végrehajtására. 
Nem sok minden történne az Európai Unióban, ha a tagállamoknak minden 
egyes döntést egyhangúlag kellene elfogadniuk. A miniszterek számos 
területen többségi szavazással döntenek. Egyes érzékeny területeken (pl. 
adózás és biztonságpolitika) azonban a tagállamok megállapodása alapján 
egyhangú döntésre van szükség.

 A Tanácsban mindegyik miniszter saját kormánya képviseletében szavaz.

© tanaonte/Stock.Adobe.com
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VÁLASZOK
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Az Európai Tanácsban a tagállamok állam-, illetve kormányfői üléseznek. Üléseik az ún. 
európai csúcstalálkozók.
Melyik állítás igaz?

Európai Tanács

Az Európai Tanács jelenti az uniós országok politikai együttműködésének 
legmagasabb szintjét. 
Az EU vezetői félévente legalább kétszer üléseznek Brüsszelben. Ezek az 
ülések az ún. csúcstalálkozók.
Az üléseket az Európai Tanács elnöke vezeti, akinek kinevezése két és fél 
évre szól. Az elnök szükség esetén rendkívüli európai tanácsi üléseket is 
összehívhat.

 Az Európai Tanács határozza meg az EU fő prioritásait és általános politikai  
 irányvonalát.

VÁLASZOK

6/13

Az Európai Unió Bírósága 1952-ben jött létre. Azt hivatott biztosítani, hogy az uniós 
jogszabályokat mindegyik tagország azonos módon értelmezze és alkalmazza.
Melyik állítás igaz?

Az Európai Unió Bírósága

A Bíróság az EU legfelsőbb jogi hatósága. Székhelye Luxembourg 
városában van. 
Ha a tagállami bíróságoknak kérdéseik, illetve kétségeik vannak az 
uniós jogszabályok értelmezésével vagy érvényességével kapcsolatban, 
iránymutatást kérhetnek az Európai Unió Bíróságától. Ezt a mechanizmust 
lehet segítségül hívni annak eldöntéséhez is, hogy egy adott tagállami 
törvény vagy eljárás összeegyeztethető-e az uniós joggal.
Mivel mindegyik tagállamnak saját hivatalos nyelve és igazságszolgáltatási 
rendszere van, a Bíróság többnyelvű intézmény. A Bíróság elé kerülő 
ügyek esetében az eljárás nyelve az EU bármelyik hivatalos nyelve lehet. 
Ez egyedülálló a világon.

 A tagállami bíróságok iránymutatást kérhetnek a Bíróságtól, ha kétségeik  
 támadnak valamelyik uniós jogszabály értelmezésével kapcsolatban.

© Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni 
architects Buro Happold engineers - © Colour compositions by Georges Meurant
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VÁLASZOK
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Az európai polgárok többféleképpen befolyásolhatják az uniós szakpolitikákat. Lehetőségük 
van például arra, hogy európai polgári kezdeményezést indítsanak, vagy egy mások által 
indított kezdeményezést támogassanak.
Melyik állítás igaz?

A polgárok véleménye

Európai polgári kezdeményezést olyan csoportok indíthatnak, amelyeket 
legalább 7 – különböző EU-országokban élő – uniós polgár alkot. Az európai polgári 
kezdeményezést legalább hét EU-tagállamból összesen legalább egymillió uniós 
polgárnak (azaz az uniós össznépesség kicsivel több, mint 0,2%-ának) támogatnia 
kell az aláírásával. Ha sikerül összegyűjteni ennyi aláírást, a kezdeményezést be lehet 
nyújtani az Európai Bizottságnak, mely azt megvizsgálja.
A „Right2Water” (A víz közjó, nem árucikk!) az első olyan európai polgári 
kezdeményezés, amelyhez összegyűlt a szükséges számú aláírás. Az 1,6 millió polgár 
támogatását elnyerő kezdeményezés hatására a Bizottság új szabályok bevezetésére 
tett javaslatot az ivóvízzel kapcsolatban.
Te is támogathatsz európai polgári kezdeményezést, ha jogosult vagy szavazni az 
európai választásokon abban az országban, ahol élsz (a választójogi korhatár EU-
országtól függően 16–18 év).

 Hét vagy több uniós országból összesen legalább egymillió aláírást kell  
 összegyűjteni ahhoz, hogy polgári kezdeményezést lehessen benyújtani az  

 Európai Bizottsághoz.

VÁLASZOK

8/13

Az Európai Parlament választott meg öt évre az egyik uniós intézmény elnökének.
Én vezetem az ún. biztosi testületet. Az a feladatunk, hogy az Európai Unió egészének érdekeit előmozdítsuk.
Én vagyok az első nő, akit erre a posztra megválasztottak.

Ki vagyok?

Az Európai Bizottság elnöke

2019. december 1-je óta Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke.
Ursula von der Leyen elnök képviseli a Bizottságot az Európai Tanács 
ülésein, a G7-es és a G20-as csoport csúcstalálkozóin, valamint az Európai 
Unión kívüli országokkal megrendezett találkozókon is.

 Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke

© niphon/StockAdobe.com
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VÁLASZOK
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Én koordinálom és hajtom végre az Európai Unión kívüli országokkal és szervezetekkel kapcsolatos uniós politikát.
Én képviselem az Európai Uniót nemzetközi fórumokon, például az Egyesült Nemzetek Szervezetében.
Korábban miniszterként dolgoztam Spanyolországban, 2004 és 2007 között pedig az Európai Parlament elnöki 
tisztét töltöttem be.

Ki vagyok? 

Az Unió  főképviselője  

Josep Borrell 2019. december 1-je óta tölti be az Unió külügyi 
és biztonságpolitikai főképviselőjének posztját.
Az EU vezető diplomatájaként ő felel az uniós kül-, biztonság- 
és védelempolitika kialakításáért és végrehajtásáért. Josep Borrell 
egyúttal az Európai Bizottság egyik alelnöke is.

 Josep Borrell, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az  
 Európai Bizottság egyik alelnöke

10/13
VÁLASZOK

Egy olyan uniós intézménynek vagyok az elnöke, amely az uniós polgárokat képviseli.
Az uniós büdzsé jóváhagyásakor én írom alá a költségvetést.
Hazám az Európai Unió legkisebb tagállama.
Ki vagyok?

Az Európai Parlament elnöke

Roberta Metsolát 2022. január 18-án választották meg az Európai 
Parlament elnökének. Mandátuma két és fél évre szól. Roberta Metsola 
1979-ben született Máltán. Ő az Európai Parlament valaha volt 
legfiatalabb elnöke. Roberta Metsola az Európai Parlament legnagyobb 
képviselőcsoportjának, az Európai Néppártnak a tagja.

 Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke
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VÁLASZOK

Az egyik uniós intézmény elnöke vagyok. Kinevezésem két és fél évre szól.
Elnökként én vezetem a tagállamok állam-, illetve kormányfőinek üléseit.
Korábban öt évig Belgium miniszterelnöke voltam.
Ki vagyok?

Az Európai Tanács elnöke

Charles Michel 2019. december 1-jétől 2022. május 31-ig tölti be az 
Európai Tanács elnöki tisztét. Az ő feladata, hogy összehívja és levezesse 
azEurópai Tanács üléseit, és hogy előmozdítsa az Európai Tanács munkáját. 
Josep Borrell, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője mellett 
Charles Michel látja el az Unió külső képviseletét kül- és biztonságpolitikai 
ügyekben. 
Ezen túlmenően – Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökkel együtt – 
ő képviseli az Európai Uniót a G7-es és a G20-as csoport csúcstalálkozóin.

 Charles Michel, az Európai Tanács elnöke

VÁLASZOK

Évente hány ülést tart az Európai Parlament az ülések helyszínéül 
szolgáló városokban?

Európai Parlament 

Az Európai Parlament évente 12 alkalommal Franciaországban, Strasbourg 
városában, legfeljebb hat alkalommal pedig Belgiumban, Brüsszelben tartja 
fő üléseit, az ún. plenáris üléseket.

 12 ülést Strasbourgban és maximum hatot Brüsszelben

12/13
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VÁLASZOK
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Az Európai Bizottságnál kb. 33 ezren dolgoznak adminisztratív, szakértői, fordítói,  
tolmács- és asszisztensi munkakörben. 
Az alábbi állítások közül melyik igaz?

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság tisztviselői az uniós országok polgárai közül kerülnek ki. 
Kiválasztásukra felvételi versenyvizsgák révén kerül sor.
Ha úgy gondolod, szívesen elhelyezkednél az EU-nál, jó ugródeszkát 
jelenthet, ha először gyakornokként szerzel tapasztalatot. 
Uniós gyakornoknak a felsőfokú alapvégzettség megszerzése után 
jelentkezhetsz. A gyakornoki munka azonban nem előfeltétele annak, 
hogy felvételt nyerj a Bizottsághoz.

 A Bizottság munkatársai, akik között mindegyik uniós tagország polgárai  
 megtalálhatók, versenyvizsgákon nyernek felvételt az intézménybe.

MI AZ EURÓPAI UNIÓ? 

Kérdések p. 3
Válaszok p. 10

MILYEN SZEREPET JÁTSZIK 
AZ EU A MINDENNAPI 

ÉLETEDBEN?

Kérdések p. 31
Válaszok p. 38

HOGYAN MŰKÖDIK AZ EU?

Kérdések p. 17
Válaszok p. 24

MILYEN FELADATOK 
ÁLLNAK AZ EU ELŐTT?

Kérdések p. 44
Válaszok p. 51
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KÉRDÉSEK

 Semmit. Már kezdhet is csomagolni, és megválthatja a jegyét  
 Olaszországba! Uniós ország állampolgáraként ugyanis Annát  
 megilleti a jog, hogy bármelyik uniós országban tanulmányokat 

 folytasson.

 Annának vízumot kell igényelnie ahhoz,  
 hogy Olaszországban tanulhasson.

 Annának ideiglenes tartózkodási engedélyt kell kiváltania,  
 mielőtt elutazik Olaszországba.

1

2

3

Anna éppen most fejezte be a tanulmányait, és tökéletesíteni szeretné az olasztudását. Ezért 
beiratkozik egy két hónapos olaszországi intenzív nyelvtanfolyamra.
Mit kell tennie elutazás előtt?

1/12

MILYEN SZEREPET JÁTSZIK AZ EU A MINDENNAPI ÉLETEDBEN?

Gondolkodtál már azon, hogy pontosan mit is tesz 
érted az EU? A továbbiakban egy svéd lány, Anna 
példáján keresztül mutatjuk be, milyen hatást gyakorol 
az EU a polgárok életére napi szinten.
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KÉRDÉSEK

 Litvánia

 Luxemburg

 Lettország

1

2

3

32

Az euróbankjegyeket és -érméket 2002-ben vezették be; ma már 20 EU-tagország használja 
őket. Az érmék egyik oldalát egységes rajzolat – Európa térképe – díszíti, a másik oldalán 
viszont más-más rajzolat látható, melyet a kibocsátó ország alakít ki. Anna megpróbálja 
kitalálni, hogy ezt az euróérmét melyik ország bocsátotta ki.
Tudsz segíteni neki?

KÉRDÉSEK

 ...elősegíti, hogy a fiatalok tanulmányokat folytassanak  
 a hazájukban.

 ...lehetővé teszi, hogy különböző uniós országok iskolái és 
 szervezetei partnerségre lépjenek egymással.

 ...csak egyetemistáknak szól – más jellegű tanulmányokra  
 nem terjed ki.

1

2

3

Anna Olaszországban megismerkedik egy cseh diákkal, Pavellel, aki az Erasmus+ program 
keretében folytat ott tanulmányokat. 
Az alábbi állítások közül melyik igaz?
Az Erasmus+ program:

2/12

3/12
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KÉRDÉSEK

 Mióta az EU felszámolta a nemzeti monopóliumokat és  
 megnyitotta az utat a verseny előtt az európai légi közlekedési  

 ágazatban, a repülőjegyek drágábbak lettek.

 Járatkésés vagy túlfoglalás esetén Anna nem lesz jogosult  
 arra, hogy kártérítést kapjon.

 Ma már több városnak és régiónak van saját repülőtere,  
 és több közvetlen légi járat közlekedik közöttük.

1

2

3

Anna elhatározza, hogy meglátogatja új cseh barátját, Pavelt, a fiú szülővárosában. Reméli, 
hogy könnyen meg tudja valósítani a tervét. 
Melyik állítás igaz?

KÉRDÉSEK

 Az EU egységes piacán csak olyan termékek értékesíthetők,   
 amelyek megfelelnek az EU egész területére vonatkozó biztonsági  

 és környezetvédelmi  követelményeknek. 

 Az interneten megrendelt, illetve a nem üzletben vásárolt (például  
 telefonon vagy csomagküldő szolgálattól rendelt, illetve házaló  
 ügynöktől vett) áruk és szolgáltatások esetében jogod van ahhoz, hogy  

 10 napon belül elállj a vételtől, és visszaküldd a megrendelt terméket.

 Az uniós szabályok értelmében a fogyasztókat legalább  
 1 év szavatossági idő illeti meg, ha fogyasztási cikket,  

 pl. elektronikai terméket vásárolnak.

1

2

3

Annának új fejhallgatóra van szüksége Olaszországban, és reméli, hogy a készülék megfelel 
majd a biztonsági előírásoknak. A lány időről időre az interneten is vesz dolgokat. Vajon 
milyen jogai vannak fogyasztóként?
Melyik állítás igaz?

5/12
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KÉRDÉSEK

 Anna ingyenesen vehet igénybe magánszolgáltatók által  
 nyújtott egészségügyi ellátást.

 Mivel Anna nem cseh állampolgár, a Csehországban igénybe 
 vett összes állami egészségügyi ellátásért fizetnie kell.

 Anna – ha bemutatja az európai egészségbiztosítási kártyát –  
 jogosult arra, hogy állami egészségügyi ellátásban részesüljön,  
 és a kezelésért ugyanannyit fizessen, mint a helyi lakosok.

1

2

3

34

Anna remekül érzi magát Csehországban, de az egyik  gyönyörű műemlék látogatása során, 
és kificamítja a bokáját. Szerencsére magával vitte az európai egészségbiztosítási kártyáját. 
Melyik állítás igaz?

KÉRDÉSEK

 Nem. Ausztria, Csehország és Olaszország is részét képezi  
 a 23 uniós ország és 4 nem uniós ország alkotta schengeni térségnek,  
 ahol megszűnt a belső határellenőrzés. Anna akadálytalanul átkelhet  

 a két belső határon.

 Nem. Európában csak akkor kell felmutatni az útlevelet vagy  
 a személyazonosító igazolványt a határon, ha valaki Izlandra,  
 Liechtensteinbe, Norvégiába vagy Svájcba utazik.

 Igen. Csehország nem tagja a schengeni térségnek, ezért Anna  
 csak akkor léphet be az országba, ha átesik a határellenőrzésen.

1

2

3

A koronavírus-világjárvány nagyban megnehezítette az utazást, de a szabad mozgás 
továbbra is az EU egyik legnagyobb vívmánya. A Schengeni Megállapodásnak köszönhetően a 
legtöbb uniós ország megszüntette a határellenőrzést  belső határai mentén. Anna végül úgy 
határozott, hogy busszal megy  Olaszországból Ausztrián át/keresztül Csehországba. Már meg 
is vette a buszjegyét, és alig várja, hogy útnak indulhasson. 
Magával kell-e vinnie az útlevelét?

6/12
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KÉRDÉSEK

 A strandszezonban az uniós országoknak nem kell tájékoztatniuk a  
 lakosságot a területükön található fürdővizek minőségéről. 

 Az Európai Unió minimumkövetelményeket vezetett be a fürdővizek 
 minőségére vonatkozóan. Ezeket a minimumkövetelményeket  
 az összes uniós országnak teljesítenie kell.

 Az EU fürdőhelyeinek alig több mint 50%-a felel meg  
 a vízminőségre vonatkozó minimumkövetelményeknek.

1

2

3

Anna nem biztos abban, hogy az olaszországi és a csehországi fürdővizek megfelelő 
minőségűek, és hogy biztonságosan  fürödhet-e a tavakban és a tengerben. 
Melyik állítás igaz?

KÉRDÉSEK

 Olaszországban Anna korlátozás nélkül, a svédországi díjszabás  
 szerint használhatja az okostelefonját – akkor is, ha úgy dönt, sokkal  
 tovább marad az országban, mint eredetileg tervezte.

 A belföldi díjszabás szerinti  roaming szolgáltatás nem lép automatikusan   
 életbe, amikor másik uniós országba utazunk. Annának kapcsolatba kell lépnie a  

 mobilszolgáltatójával, hogy aktiválja ezt a szolgáltatást. 

 Abban az esetben, ha csak egyszer-egyszer utazik, és több időt  
 tölt a hazájában, mint külföldön, Annának csak annyit kell fizetnie,  
 amennyit otthon is fizetne.

1

2

3

Olaszországi tartózkodása során Anna okostelefonon tartja a kapcsolatot Svédországban élő 
barátaival és családtagjaival. Gyakran hívja őket, SMS-t küld nekik, és közösségi oldalakon 
osztja meg velük élményeit, benyomásait és az általa készített fényképeket. Vajon mekkora 
roamingdíjat kell fizetnie ezekért a szolgáltatásokért? 
Melyik állítás igaz?

9/12
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KÉRDÉSEK

 1 millió

 10 millió

 5 millió

1

2

3

Svédországba hazatérve Anna beszámol nagymamájának az élményeiről. Nagymamája 
megjegyzi, hogy fiatalon ő is szívesen nekivágott volna valami hasonló kalandnak, de nem volt 
rá lehetősége.
Ez idáig hány fiatal tanult, dolgozott vagy végzett önkéntes munkát 
külföldön az Erasmus+ programnak köszönhetően?

KÉRDÉSEK

 Az EU azoknak az országoknak nyújt finanszírozást, amelyek  
 2004-ben vagy azt követően léptek be az Európai Unióba.

 Csak a kevésbé fejlett uniós országok részesülhetnek  
 uniós finanszírozásban.

 Az EU a költségvetésének egyharmadát európai város-  
 és régiófejlesztési projektekre fordítja.

1

2

3

Az EU sok pénzt ruház be az európai városok és régiók fejlesztésébe. Az az olasz város, ahol 
Anna tanul, részt vesz egy projektben, mely az uniós városok fenntarthatóságát hivatott 
javítani.
Melyik állítás igaz?10/12
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KÉRDÉSEK

 Önkéntesszolgálat

 DiscoverEU

 Európai Szolidaritási Testület

1

2

3

Az utazás meghozta Anna kedvét ahhoz, hogy újabb kalandokba vágjon bele. Arra gondol, 
hogy önkéntesnek áll, vagy projektmunkára jelentkezik – Svédországban, vagy akár külföldön. 
Nagymamájának úgy rémlik, mintha hallott volna már ilyen kezdeményezésről.
Melyik kezdeményezésről van szó?12/12
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VÁLASZOK
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Anna éppen most fejezte be a tanulmányait, és tökéletesíteni szeretné az olasztudását. Ezért 
beiratkozik egy két hónapos olaszországi intenzív nyelvtanfolyamra.
Mit kell tennie elutazás előtt?

Szabad mozgás és a tagállamok közötti 
határellenőrzés eltörlése

Az egységes piacnak és a belső határellenőrzés nélküli schengeni térségnek 
köszönhetően az uniós polgároknak lehetőségük van arra, hogy különösebben 
bonyolult adminisztratív procedúra nélkül más EU-országokba utazzanak, ott 
tanulmányokat folytassanak, munkát vállaljanak, illetve nyugellátást kapjanak.
Uniós polgárként Annának jogában áll munkát vállalni, illetve tanulmányokat 
folytatni Olaszországban. Ha úgy dönt, hogy 3 hónapnál hosszabb ideig marad, 
bejelentkezhet az illetékes olasz hatóságoknál, de ez sem kötelező.
Tanulmányi vízumra a nem uniós országokból érkező diákoknak van szükségük, 
ha 3 hónapnál hosszabb ideig szeretnének Olaszországban maradni. Annára uniós 
polgárként ez nem vonatkozik.
Figyelem: A koronavírus-világjárványra való tekintettel egyes országok ideiglenesen 
korlátozzák a szabad mozgást, és betiltották a nem feltétlenül szükséges utazást.

 Semmit. Már kezdhet is csomagolni, és megválthatja a jegyét Olaszországba!  
 Uniós ország állampolgáraként ugyanis Annát megilleti a jog, hogy bármelyik  

 uniós országban tanulmányokat folytasson.

VÁLASZOK

2/12

Anna Olaszországban megismerkedik egy cseh diákkal, Pavellel, aki az Erasmus+ program 
keretében folytat ott tanulmányokat. 
Az alábbi állítások közül melyik igaz?
Az Erasmus+ program:

Erasmus+ program

Az Erasmus program több mint 30 évvel ezelőtt vette kezdetét. Azt volt 
hivatott elősegíteni, hogy a diákok egyetemi tanulmányaik egy részét egy 
másik uniós országban végezhessék. 
A jelenleg futó Erasmus+ program sok más lehetőséget is kínál, 
célcsoportját nem csak egyetemisták alkotják. Segítségével a fiatalok 
számos területen tanulmányokat folytathatnak, képzésben részesülhetnek, 
illetve önkéntes munkát végezhetnek az Európai Unión belül és kívül. 
Példaként említhető a szociális ellátás, a környezetvédelem, a kultúra, az 
ifjúságpolitika, a sport és a fejlesztési együttműködés.

 ...lehetővé teszi, hogy különböző uniós országok iskolái és szervezetei  
 partnerségre lépjenek egymással.
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VÁLASZOK
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Az euróbankjegyeket és -érméket 2002-ben vezették be; ma már 20 EU-tagország használja őket. Az érmék egyik 
oldalát egységes rajzolat – Európa térképe – díszíti, a másik oldalán viszont más-más rajzolat látható, melyet a 
kibocsátó ország alakít ki. Anna megpróbálja kitalálni, hogy ezt az euróérmét melyik ország bocsátotta ki.

Tudsz segíteni neki?

Az euró

Litvánia (a térképen nyíllal jelzett ország) 2015-ben bevezette az eurót, 
aminek következtében 19 tagúra bővült az euróövezet. 
A litván egyeurós érmék nemzeti előlapján az ország címerében is 
megjelenő Vytis látható: egy páncélos lovag lóháton, egyik kezében karddal, 
a másikban pajzzsal.
2023. január 1-je óta az euróövezetet 20 ország alkotja: ettől a dátumtól 
kezdődően Horvátország is azok közé az uniós országok közé tartozik, 
melyek hivatalos fizetőeszköze az euró.

 Litvánia

VÁLASZOK

4/12

Annának új fejhallgatóra van szüksége Olaszországban, és reméli, hogy a készülék megfelel 
majd a biztonsági előírásoknak. A lány időről időre az interneten is vesz dolgokat. Vajon 
milyen jogai vannak fogyasztóként?
Melyik állítás igaz?

Fogyasztóvédelem

Az EU-ban megvásárolt termékekre, így az elektronikai cikkekre is legalább  
2 év szavatossági idő jár. Ez azt jelenti, hogy ha a mobiltelefonod 1 év 
elteltével elromlik, ingyenes cserére vagy javításra vagy jogosult, függetlenül 
attól, hol vásároltad a készüléket. 
Az uniós szabályok értelmében a vevőknek 14 napig joguk van ahhoz, hogy 
a távértékesítőtől – az interneten, telefonon, csomagküldő szolgálattól vagy 
házaló ügynöktől – vásárolt termékek megvételétől elálljanak, és az árut 
visszaküldjék. Annának tehát 14 napon belül minden további nélkül joga van 
ahhoz, hogy bármilyen okból meggondolja magát, és lemondja a rendelést.

 Az EU egységes piacán csak olyan termékek értékesíthetők, amelyek teljesítik az 
 EU egész területére vonatkozó biztonsági és környezetvédelmi követelményeket.
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Anna elhatározza, hogy meglátogatja új cseh barátját, Pavelt, a fiú szülővárosában. Reméli, 
hogy könnyen meg tudja valósítani a tervét. 
Melyik állítás igaz?

A légi utasok jogai

A verseny jelentősen megváltoztatta a légi közlekedést. A repülés ma már 
olcsóbb, biztonságosabb és több ember számára elérhető, mint korábban 
bármikor. 
Az uniós jogszabályok védelmezik az Európában repülőgéppel közlekedő 
utasok jogait. Ha utazásod során a repülőtéren rekedsz túlfoglalás vagy 
jelentős járatkésés miatt, az elszenvedett kellemetlenségekért kártérítést 
igényelhetsz.

 Ma már több városnak és régiónak van saját repülőtere, és több közvetlen  
 légi járat közlekedik közöttük.

VÁLASZOK

6/12

A koronavírus-világjárvány nagyban megnehezítette az utazást, de a szabad mozgás továbbra is az EU egyik 
legnagyobb vívmánya. A Schengeni Megállapodásnak köszönhetően a legtöbb uniós ország megszüntette a 
határellenőrzést  belső határai mentén. Anna végül úgy határozott, hogy busszal megy  Olaszországból Ausztrián át/
keresztül Csehországba. Már meg is vette a buszjegyét, és alig várja, hogy útnak indulhasson. 

Magával kell-e vinnie az útlevelét?

A határellenőrzés megszüntetése a belső határokon

A schengeni térséget 23 (a térképen világoskék színnel jelzett) uniós ország és 4 (a 
térképen sötétkék színnel feltüntetett) nem uniós ország alkotja. Olaszország és 
Csehország, valamint a közöttük fekvő Ausztria is tagja a schengeni térségnek, ezért 
Anna anélkül utazhat Olaszországból Csehországba (és vissza), hogy útlevelét fel 
kellene mutatnia.
Személyazonosító igazolványát azonban magával kell vinnie, mert ha erre 
felszólítják, tudnia kell igazolni, hogy uniós ország állampolgára.
Egyes uniós tagállamok nem tagjai a schengeni térségnek. Ezek az országok a 
következők: Bulgária, Ciprus, Horvátország, Írország és Románia. Ne feledd, hogy 
ha olyan (uniós vagy nem uniós) országba utazol, amelyik nem része a schengeni 
térségnek, érvényes útlevelet vagy személyi igazolványt kell felmutatnod a határon. 
Ugyanez igaz a visszaútra is.
Figyelem:  A koronavírus-világjárványra válaszul egyes országok ideiglenesen korlátozzák a 
szabad mozgást, és betiltották a nem feltétlenül szükséges utazást.

 Nem. Ausztria, Csehország és Olaszország is részét képezi a 23 uniós ország és 4 nem 
 uniós ország alkotta schengeni térségnek, ahol megszűnt a belső határellenőrzés.  

 Anna akadálytalanul átkelhet a két belső határon.
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Anna remekül érzi magát Csehországban, de az egyik  gyönyörű műemlék látogatása során, 
és kificamítja a bokáját. Szerencsére magával vitte az európai egészségbiztosítási kártyáját. 
Melyik állítás igaz?

Egészségbiztosítás ideiglenes külföldi 
tartózkodás során

Ha Anna váratlanul megbetegszik egy másik EU-országban – ahol üdülés 
vagy tanulás céljából ideiglenesen tartózkodik –, akkor minden olyan 
egészségügyi ellátásra jogosult, amely nem várhat hazaérkezéséig. 
Az európai egészségbiztosítási kártyát hazai egészségbiztosítódtól válthatod 
ki. A dokumentum igazolja, hogy van egészségbiztosításod az EU egyik 
országában. Ha felmutatod a kártyát, az állami egészségügyi ellátáshoz 
ugyanolyan áron juthatsz hozzá külföldön, mint a helyi lakosok. 

 Anna – ha bemutatja az európai egészségbiztosítási kártyát – jogosult arra,  
 hogy állami egészségügyi ellátásban részesüljön, és a kezelésért ugyanannyit  
 fizessen, mint a helyi lakosok.

VÁLASZOK
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Olaszországi tartózkodása során Anna okostelefonon tartja a kapcsolatot Svédországban élő barátaival 
és családtagjaival. Gyakran hívja őket, SMS-t küld nekik, és közösségi oldalakon osztja meg velük 
élményeit, benyomásait és az általa készített fényképeket. Vajon mekkora roamingdíjat kell fizetnie 
ezekért a szolgáltatásokért? 

Melyik állítás igaz?

Alacsonyabb roamingdíjak

Az EU 2017 júniusában eltörölte a roamingdíjakat. Amikor másik uniós 
országba utazunk, ott belföldi díjszabás szerint barangolhatunk, azaz 
ugyanannyit fizetünk a telefonhívásokért, SMS-ekért és a mobilinternetért, 
mint a hazánkban. 
Általános szabály szerint mindaddig, amíg hosszabb ideig tartózkodunk 
belföldön, mint külföldön, vagy többször használjuk a mobiltelefonunkat 
belföldön, mint külföldön, utazásaink során az EU területén mindenütt 
belföldi árakon  használhatjuk a roaming szolgáltatást.  
A belföldi díjszabás szerinti roaming szolgáltatás automatikusan életbe lép, 
amikor átlépjük az országhatárt. Nekünk semmilyen tennivalónk nincs ezzel 
kapcsolatban. 

 Abban az esetben, ha csak egyszer-egyszer utazik, és több időt tölt a hazájában,  
 mint külföldön, Annának csak annyit kell fizetnie, amennyit otthon is fizetne.
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Anna nem biztos abban, hogy az olaszországi és a csehországi fürdővizek megfelelő 
minőségűek, és hogy biztonságosan  fürödhet-e a tavakban és a tengerben. 
Melyik állítás igaz?

Környezetvédelem

Az EU az egyike azoknak a területeknek a világon, ahol a legjobb a vizek 
minősége.
Az Európai Unió minden évben jelentést tesz közzé az európai fürdővizek 
minőségéről. A jelentés az EU több mint 22 000 tenger-, tó- és folyóparti 
fürdőhelyének vízminőségéről helyzetképet nyújt. 
2019-ben a vizsgált fürdőhelyek 85%-a kiérdemelte az Európai Unió 
legszigorúbb minőségi normáinak is megfelelő „kiváló” minősítést.

 Az Európai Unió minimumkövetelményeket vezetett be a fürdővizek minőségére  
 vonatkozóan. Ezeket a minimumkövetelményeket az összes uniós országnak teljesítenie kell.

VÁLASZOK

10/12

Az EU sok pénzt ruház be az európai városok és régiók fejlesztésébe. Az az olasz város, ahol 
Anna tanul, részt vesz egy projektben, mely az uniós városok fenntarthatóságát hivatott javítani.
Melyik állítás igaz?

A kevésbé fejlett európai országok és régiók 
támogatása

Az EU több ezer projektet társfinanszíroz különböző európai régiókban és 
városokban. Ennek mindegyik tagállam és az összes uniós polgár hasznát 
látja. 
A források oroszlánrészét a kevésbé fejlett európai régiók (a térképen piros 
színnel feltüntetett térségek) kapják, hogy könnyebben fel tudjanak zárkózni 
a többiekhez.

 Az EU a költségvetésének egyharmadát európai város- és régiófejlesztési  
 projektekre fordítja.
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Svédországba hazatérve Anna beszámol nagymamájának az élményeiről. Nagymamája megjegyzi, 
hogy fiatalon ő is szívesen nekivágott volna valami hasonló kalandnak, de nem volt rá lehetősége.
Ez idáig hány fiatal tanult, dolgozott vagy végzett önkéntes munkát 
külföldön az Erasmus+ programnak köszönhetően?

Az Erasmus+ finanszírozása

Megalapítása óta az Erasmus+ mintegy 10 millió embernek segített 
külföldön tanulni, dolgozni vagy önkéntes munkát végezni.
Ez az egyik legnépszerűbb uniós finanszírozási program. Az Erasmus+ 
a 2021 és 2027 közötti hétéves időszakban több mint 26 milliárd 
euróval gazdálkodhat, ami csaknem a duplája az előző időszakra szóló 
költségvetésének. Ez jól mutatja, hogy az EU mekkora jelentőséget tulajdonít 
az európai oktatás- és ifjúságpolitikának. A 2021–2027-es időszakban a 
program inkluzívabb, digitálisabb és környezetkímélőbb lesz. 

 10 millió

VÁLASZOK
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Az utazás meghozta Anna kedvét ahhoz, hogy újabb kalandokba vágjon bele. Arra gondol, 
hogy önkéntesnek áll, vagy projektmunkára jelentkezik – Svédországban, vagy akár külföldön. 
Nagymamájának úgy rémlik, mintha hallott volna már ilyen kezdeményezésről.
Melyik kezdeményezésről van szó?

Európai Szolidaritási Testület

Az Európai Szolidaritási Testület számos lehetőséget kínál arra, hogy a 
18–30 éves fiatalok önkéntesként vagy munkavállalóként egy sor különböző 
közösségépítő és közösségsegítő tevékenységben vegyenek részt. Az Európai 
Szolidaritási Testületbe 17 éves kortól lehet jelentkezni, projektmunkát 
viszont csak a 18. életévüket betöltött fiatalok végezhetnek.
A DiscoverEU kezdeményezést 2018-ban indította útnak az EU. A 
kezdeményezés lehetőséget kínál a 18 éves európai fiataloknak arra, 
hogy beutazzák a kontinenst. A 30 napig érvényes utazási  igazolvánnyal 
rendelkező európai fiatalok 1–4 külföldi helyszínre látogathatnak el, hogy 
felfedezzék Európa kulturális sokszínűségét. 

 Európai Szolidaritási Testület
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 A matematika-, a történelem- és az angolórákon  
 Európa-szerte mindenütt ugyanazt kell tanítani.

 Gondoskodni kell arról, hogy Európában az energiaellátás  
 biztonságos, megfizethető és környezetbarát legyen.

 Európa gazdaságát növekedési pályára kell állítani,  
 és munkahelyeket kell teremteni, különösen a fiatalok számára.
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2019-ben az Európai Parlament Ursula von der Leyent választotta meg az Európai Bizottság 
elnökének. Megválasztását követően Ursula von der Leyen politikai iránymutatást tett közzé, 
melyben 6 kiemelt célt, ún. prioritást határozott meg Európa számára.
Az alábbiak közül melyik NEM tartozik az Ursula von der Leyen elnök 
által meghatározott prioritások közé?1/13

MILYEN FELADATOK ÁLLNAK AZ EU ELŐTT?

Tudod-e, mit tesz az EU azért, hogy megbirkózzon 
azzal a sok kihívással, amellyel korunkban szembenéz, 
az ifjúsági munkanélküliségtől kezdve a migráción 
és az éghajlatváltozáson át egészen a koronavírus-
válságból való kilábalásig? A következő kérdések 
segítségével sok érdekeset megtudhatsz erről a 
témáról!

© Zerbor/Stock.Adobe.com
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 A vezeték nélküli távközlés új szabványa, amely az  
 5G helyébe lép

 Uniós kezdeményezés, amely ingyenes, vezeték nélküli  
 internet-hozzáférést biztosít nyilvános helyeken

 Egységes mobiltelefon-töltő
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Ma már a digitális technológia mindenki számára létfontosságú. Ez még nyilvánvalóbbá vált 
a világjárvány idején: ahhoz, hogy részt vegyenek a távoktatásban, illetve hogy tartsák a 
kapcsolatot barátaikkal, a fiatalok rá vannak utalva a digitális kommunikációs eszközökre. Az 
EU  igyekszik segíteni abban, hogy mindenki könnyebben hozzáférjen az új technológiákhoz, és 
teljes mértékben élhessen az általuk kínált előnyökkel. 
Tudod, mi a WiFi4EU?

KÉRDÉSEK

 2030 -ra

 2100 -ra

 2050 -re
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Az éghajlatváltozás komoly kihívást jelent az EU és a világ számára. Az EU célul tűzte ki, 
hogy az éghajlatra gyakorolt hatását tekintve semlegessé válik, azaz nullára csökkenti 
gazdaságának nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátását. Az összes uniós kormány vállalta, hogy 
a kitűzött határidőre eléri ezt a célt.
Melyik évre tűzte ki az EU a klímasemlegességi cél elérését?

3/13
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 Egyötödét

 A negyedét

 Több, mint a felét
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Az EU arra törekszik, hogy területén az energia megfizethető, éghajlatbarát és könnyen 
hozzáférhető legyen. Ennek érdekében diverzifikálja az energiaellátást, és nagyobb mértékben 
támaszkodik az Európai Unión belüli energiatermelésre.
Jelenleg az uniós energiafogyasztás hány százalékát fedezzük olyan 
energiából, amelyet az EU-n kívülről importálunk?

KÉRDÉSEK

 Gaia

 Galileo

 Galilei
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A földrajzi helymeghatározás fontos szerepet játszik a digitális forradalomban.  
Az EU saját globális műholdas navigációs rendszert fejlesztett ki. 
Mi ennek a rendszernek a neve?

4/13
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 Kanada

 Japán

 Új-Zéland
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Az EU gazdasága nagyban függ a kereskedelemtől. A nyitott piacok serkentik a 
gazdasági növekedést, és jobb munkahelyek létrejöttét eredményezik az EU-ban és a 
partnerországokban.  A szabadkereskedelem szélesebb termékválasztékot és nagyobb 
vásárlóerőt biztosít az uniós fogyasztók számára, és új piacokat nyit meg az uniós cégek előtt.
Az alábbiak közül melyik az az ország, amellyel NEM írt alá az EU 
szabadkereskedelmi megállapodást?

KÉRDÉSEK

 Legalább 55%-kal csökkentünk kell az üvegházhatású  
 gázok kibocsátását.

 Legalább 55%-kal javítanunk kell az energiahatékonyságot.

 Legalább 55%-ban megújuló energiaforrásokból kell  
 fedeznünk az energiafogyasztást.
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Az EU az ENSZ és más nemzetközi szervezetek keretén belül azon munkálkodik, hogy nagy ívű 
globális fellépés bontakozzon ki az éghajlatváltozás megfékezéséért. Az Unió jó példával jár 
elől: arra törekszik, hogy 2030-ig ambiciózus klíma- és energiacélokat valósítson meg.
Az alábbiak közül melyik tartozik a 2030-ig elérendő 
célkitűzések közé?

7/13
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 Az EU biztonságos és jogszerű lehetőségeket kíván  
 biztosítani a menedékkérőknek az Európai Unióba történő  
 belépésre, hogy ne kelljen kockára tenniük az életüket, és ne váljanak 

 az embercsempészek és emberkereskedők áldozatává.

 Az EU szükséghelyzeti intézkedéseket finanszíroz az Európai Unión  
 belül, de nem nyújt segítséget az Európai Unión kívüli országoknak.

 Az EU segítséget nyújt a tagállamoknak ahhoz, hogy még akkor   
 is visszaküldjék az ún. illegális bevándorlókat a származási országukba, ha  
 a migránsok jogosultak lennének az Európai Unióban maradni. 
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Európára nyomás nehezedik annak következtében, hogy az Európai Unióba nagy számban 
érkeznek migránsok és menedékkérők. A helyzet kezelése érdekében az Európai Unió több 
intézkedést is hozott.
Melyik állítás igaz?

KÉRDÉSEK

 Új adatvédelmi jogszabály bevezetése

 A radikalizálódás megelőzése, ideértve az interneten  
 keresztül történő radikalizálódást is

 A terrorcselekmények elkövetése vagy támogatása céljából  
 tett utazások bűncselekménnyé minősítése
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Fontos, hogy ha valaki az EU-n belül egy másik országba költözik, biztos lehessen abban, 
hogy biztonsága és a szabadsághoz fűződő jogai nem szenvednek csorbát. Korunk egyik fő 
fenyegetése a terrorizmus. Az EU ezért egy sor intézkedést hozott a polgárok védelme érdekében.
Az alábbiak közül melyik NEM tartozik ezek közé az intézkedések közé?8/13
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 50 milliárd eurót

MAKE IT
REAL

 806 milliárd eurót

 166 milliárd eurót
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A koronavírus-járvány megrengette Európát: a pandémia súlyos gazdasági és társadalmi 
károkat okozott. A válságra válaszul az EU létrehozta a NextGenerationEU elnevezésű alapot, 
hogy a világjárványt követően beindítsa a gazdaság helyreállítását.
Tudod-e, mekkora összeget különített el az Európai Unió 
a NextGenerationEU helyreállítási alap céljaira?

KÉRDÉSEK

 Az uniós országok lakossága a világ népességének 10%-át, 
 gazdaságuk pedig a világgazdaság 15%-át teszi ki.

 Az uniós országok lakossága a világ népességének 4%-át,  
 gazdaságuk pedig a világgazdaság 26%-át teszi ki.

 Az uniós országok lakossága a világ népességének 6%-át,  
 gazdaságuk pedig a világgazdaság 16%-át teszi ki.
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Az uniós országok együttesen a világ egyik legnagyobb gazdaságát alkotják. Az együttes 
fellépés révén sokkal nagyobb tekintélyre tesznek szert, mintha külön-külön lépnének fel saját 
szakpolitikai céljaik megvalósítása érdekében.
Az alábbi állítások közül melyik igaz?

11/13
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 Az Európai Bizottság

 Az Európai Parlament

 Az Európai Gyógyszerügynökség
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Annak érdekében, hogy minél hamarabb rendelkezésre álljanak oltóanyagok a koronavírus ellen, az EU 
támogatást nyújtott azoknak a vállalatoknak, amelyek már a világjárvány korai szakaszában belefogtak 
a vakcinafejlesztésbe. Azáltal, hogy segített finanszírozni a Covid19-oltóanyagok fejlesztését és 
gyártását, a Bizottság megszerezte a jogot ahhoz, hogy – bizonyítottan biztonságos és hatásos vakcinák 
kifejlesztése esetén – több milliárd adagot szerezzen be belőlük az EU lakossága számára. Ma már több 
ilyen oltóanyag is használatban van, miután forgalmazásukat engedélyezték az Európai Unióban.

Melyik szerv dönt arról, hogy valamely oltóanyagot szabad-e 
forgalmazni az EU-ban?

KÉRDÉSEK

 Csak a jogszabályok kidolgozása előtt

 Csak a jogszabályok hatálybalépése után

 Bármikor

1
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A Bizottság nagy hangsúlyt helyez arra, hogy csak akkor tegyen javaslatot új jogszabályra, 
ha erre valóban szükség van, és ha az uniós szintű szabályozás többletértéket jelent. Arra is 
ügyel, hogy intézkedései maradéktalanul átláthatóak legyenek.
Mikor fogalmazhatnak meg a polgárok észrevételeket,  
javaslatokat az uniós jogszabályokkal kapcsolatban?

13/13

 



Milyen feladatok állnak az EU előtt?
Válaszok

51

VÁLASZOK

1/13

2019-ben az Európai Parlament Ursula von der Leyent választotta meg az Európai Bizottság elnökének. 
Megválasztását követően Ursula von der Leyen politikai iránymutatást tett közzé, melyben 6 kiemelt célt, ún. 
prioritást határozott meg Európa számára.
Az alábbiak közül melyik NEM tartozik az Ursula von der Leyen elnök által 
meghatározott prioritások közé?

Hat prioritás Európa számára
Az uniós tagállamok, illetve a tagállamok regionális és helyi hatóságai 
döntik el, hogy a tanárok mit tanítsanak az iskolákban; ebbe az Uniónak 
nincs beleszólása.
A 2019–2023-as időszakban hivatalban lévő Európai Bizottság a következő 
6 prioritás megvalósítását tekinti kiemelt céljának:

• Európai zöld megállapodás
• A digitális korra felkészült Európa
• Emberközpontú gazdaság
• Európa globális szerepének erősítése
• Az európai életmód előmozdítása
• Az európai demokrácia megerősítése
• A new push for European democracy.

 A matematika-, a történelem- és az angolórákon Európa-szerte mindenütt  
 ugyanazt kell tanítani.
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Az éghajlatváltozás komoly kihívást jelent az EU és a világ számára. Az EU célul tűzte ki, hogy az éghajlatra 
gyakorolt hatását tekintve semlegessé válik, azaz nullára csökkenti gazdaságának nettó üvegházhatásúgáz-
kibocsátását. Az összes uniós kormány vállalta, hogy a kitűzött határidőre eléri ezt a célt.
Melyik évre tűzte ki az EU a klímasemlegességi cél elérését?

Európai zöld megállapodás

Az EU arra törekszik, hogy 2050-re klímasemlegessé váljon. A 
klímasemlegességre történő átállás sürgető feladat és komoly kihívás, 
ugyanakkor lehetőség is arra, hogy Európa gazdaságát fenntarthatóvá 
tegyük. Az EU csökkenteni kívánja üvegházhatásúgáz-kibocsátását, és olyan 
társadalmat kíván létrehozni, amely kevesebb természeti erőforrást használ, 
kevesebb hulladékot termel, és kevésbé szennyezi a környezetet.

 2050-re
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Ma már a digitális technológia mindenki számára létfontosságú. Ez még nyilvánvalóbbá vált a világjárvány 
idején: ahhoz, hogy részt vegyenek a távoktatásban, illetve hogy tartsák a kapcsolatot barátaikkal, a fiatalok 
rá vannak utalva a digitális kommunikációs eszközökre. Az EU elő kívánja segíteni, hogy mindenki könnyebben 
hozzáférjen az új technológiákhoz, és teljes mértékben élhessen az általuk kínált előnyökkel.

Tudod, mi a WiFi4EU?

Digitális Európa

A WiFi4EU uniós kezdeményezés, mely pénzügyi támogatást nyújt ahhoz, 
hogy ingyenesen használható wifipontok épüljenek ki közterületeken, például 
parkokban, könyvtárakban és köztereken. 
Az EU el szeretné érni, hogy 2025-re minden közterületen, ideértve az 
iskolákat is, 1 Gb -os internetkapcsolat álljon rendelkezésre, és minden 
európai háztartás hozzáférhessen legalább 100 Mbps letöltési sebességű 
internethez. 

 Uniós kezdeményezés, amely ingyenes, vezeték nélküli internet-hozzáférést  
 biztosít nyilvános helyeken
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A földrajzi helymeghatározás fontos szerepet játszik a digitális forradalomban. Az EU saját 
globális műholdas navigációs rendszert fejlesztett ki. 
Mi ennek a rendszernek a neve?

Az EU globális műholdas navigációs rendszere

Az EU globális műholdas navigációs rendszere, a Galileo rendszer a 
16. századi olasz csillagászról, Galileo Galileiről kapta a nevét.
A rendszer a tízszeresére fogja növelni a földrajzi helymeghatározás 
pontosságát, és olyan új, innovatív szolgáltatások – pl. önvezető autók és 
továbbfejlesztett városi közlekedési hálózatok – létrejöttét fogja lehetővé 
tenni, amelyek alapjaiban változtathatják meg az életünket.
A Gaia az Európai Űrügynökség műholdja, melynek küldetése galaxisunk, a 
Tejútrendszer háromdimenziós (3D) térképének előállítása.

 Galileo
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Az EU arra törekszik, hogy területén az energia megfizethető, éghajlatbarát és könnyen hozzáférhető legyen. 
Ennek érdekében diverzifikálja az energiaellátást, és nagyobb mértékben támaszkodik az Európai Unión belüli 
energiatermelésre.

Jelenleg az uniós energiafogyasztás hány százalékát fedezzük olyan 
energiából, amelyet az EU-n kívülről importálunk?

Az energiapiacok jobb összekapcsolása

Az Európai Unió 2018-ban energiafogyasztásának 55%-át fedezte 
importból. Az energiaforrások és a beszállítók diverzifikálása ezért 
elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy javítsuk az energiabiztonságot. 
A tagállamok villamosenergia-hálózatai és gázvezetékei sok esetben még 
nincsenek megfelelően összekapcsolva egymással. Az összekapcsoltság 
javítása folyamatban van annak érdekében, hogy az energia Unió-szerte 
szabadon – műszaki és szabályozási akadályok nélkül – áramolhasson a 
tagállami határokon keresztül.

 Több, mint a felét
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Az EU az ENSZ és más nemzetközi szervezetek keretén belül azon munkálkodik, hogy nagy ívű 
globális fellépés bontakozzon ki az éghajlatváltozás megfékezéséért. Az Unió jó példával jár elől: 
arra törekszik, hogy 2030-ig ambiciózus klíma- és energiacélokat valósítson meg.
Az alábbiak közül melyik tartozik a 2030-ig elérendő célkitűzések közé?

Éghajlatvédelem

A 2020–2030-as időszakra szóló uniós éghajlat- és energiapolitikai keret három 
fő célkitűzést határoz meg:
• Az üvegházhatású gázok kibocsátását legalább 55%-kal kell csökkenteni 

(az 1990-es szinthez képest).
• A teljes energiafogyasztás legalább 32%-át megújuló energiaforrásokból 

kell fedezni.
• Az energiahatékonyságot legalább 32,5%-kal kell javítani.
A 2030. évi célok a Párizsi Megállapodás értelmében vállalt uniós 
kötelezettségek részét képezik. A világszintű éghajlatvédelmi megállapodást 
2015-ben segített tető alá hozni az Európai Unió. Az EU a közelmúltban 
növelte az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére vonatkozó, 2030-ig 
teljesítendő célkitűzését, hogy 2050-re el tudja érni hosszú távú célját, az 
éghajlatsemlegességet.

 Legalább 55%-kal csökkentünk kell az üvegházhatású gázok kibocsátását.
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Az EU gazdasága nagyban függ a kereskedelemtől. A nyitott piacok serkentik a gazdasági növekedést, és 
jobb munkahelyek létrejöttét eredményezik az EU-ban és a partnerországokban.  A szabadkereskedelem 
szélesebb termékválasztékot és nagyobb vásárlóerőt biztosít az uniós fogyasztók számára, és új 
piacokat nyit meg az uniós cégek előtt.
Az alábbiak közül melyik az az ország, amellyel NEM írt alá az EU 
szabadkereskedelmi megállapodást?

Szabadkereskedelmi megállapodások

A szabadkereskedelmi megállapodások megkönnyítik az országok közötti 
kereskedelmet. Csökkentik a vámokat és a kvótákat, valamint a kereskedelmet 
hátráltató egyéb korlátozásokat.
Az EU szabadkereskedelmi megállapodás megkötésére irányuló tárgyalásokat folytat 
Új-Zélanddal, de a felek még nem kötötték meg a megállapodást.
Az EU világszerte sok országgal írt már alá kereskedelmi megállapodást, ezek 
közé tartozik Kanada (2016) és Japán (2018) is. A Kanadával és a Japánnal kötött 
uniós kereskedelmi megállapodás csaknem 25%-kal, illetve 6%-kal lendítette fel a 
kereskedelmet a hatálybalépése óta.
Jelenleg 45 kereskedelmi megállapodás szabályozza az EU harmadik országokkal 
folytatott kereskedelmét. Ezek a megállapodások a teljes uniós külkereskedelem 
mintegy 33%-át fedik le.

 Új-Zéland
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Fontos, hogy ha valaki az EU-n belül egy másik országba költözik, biztos lehessen abban, 
hogy biztonsága és a szabadsághoz fűződő jogai nem szenvednek csorbát. Korunk egyik fő 
fenyegetése a terrorizmus. Az EU ezért egy sor intézkedést hozott a polgárok védelme érdekében.
Az alábbiak közül melyik NEM tartozik ezek közé az intézkedések közé?

A terrorveszély elhárítását szolgáló uniós intézkedések
Az EU többek között a következő intézkedések segítségével törekszik arra, hogy teljes 
körűen elhárítsa az esetleges terrorfenyegetéseket:
• a radikalizálódás megelőzése, ideértve az interneten keresztül történő 

radikalizálódást is;
• a terrorcselekmények elkövetése vagy támogatása céljából tett utazások 

bűncselekménnyé minősítése;
• a terrorizmus felderítésének javítása az információcsere elmélyítése révén;
• fellépés a terrorizmus finanszírozása ellen;
• a lőfegyverekhez és robbanóanyagokhoz való hozzáférés megakadályozása;
• a partnerországok támogatása, különösen a Földközi-tenger térségében.
Az EU az adatvédelem javítása érdekében is tett lépéseket, erre az intézkedésre azonban 
nem a terrorveszély elleni küzdelem keretében, hanem attól függetlenül került sor. Az 
uniós polgárok személyes adatainak az EU területén belüli és kívüli védelmére irányuló 
új szabályokat 2018 májusa óta kell alkalmazni. Az új adatvédelmi szabályozásnak 
köszönhetően a polgárok nagyobb ellenőrzést gyakorolhatnak személyes adataik felett.

 Új adatvédelmi jogszabály bevezetése
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Európára nyomás nehezedik annak következtében, hogy az Európai Unióba nagy számban érkeznek 
migránsok és menedékkérők. A helyzet kezelése érdekében az Európai Unió több intézkedést is hozott.

Melyik állítás igaz?

Migráció és menekültügy

Az EU sokat tesz azért, hogy az uniós országok jobban tudják kezelni a 
migránsok és menedékkérők érkezését. Egyrészt pénzügyi támogatást 
nyújt, másrészt pedig segít áthelyezni a már Európában tartózkodó 
menedékkérőket egyik uniós országból a másikba, illetve a szomszédos 
országokból az EU területére áttelepíteni a rászorulókat.
Az EU a nem uniós országokban – pl. a Törökországban, Libanonban, 
Jordániában és Irakban – élő menekülteknek és migránsoknak is nyújt 
humanitárius segítséget.
Ezen túlmenően az EU létrehozta az Európai Határ- és Parti Őrséget, hogy 
megerősítse az EU külső határainak igazgatását és biztonságát.

 Az EU biztonságos és jogszerű lehetőségeket kíván biztosítani a menedékkérőknek  
 az Európai Unióba történő belépésre, hogy ne kelljen kockára tenniük az életüket,  
 és ne váljanak az embercsempészek és emberkereskedők áldozatává.
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Az uniós országok együttesen a világ egyik legnagyobb gazdaságát alkotják. Az együttes 
fellépés révén sokkal nagyobb tekintélyre tesznek szert, mintha külön-külön lépnének fel saját 
szakpolitikai céljaik megvalósítása érdekében.
Az alábbi állítások közül melyik igaz?

Globális szereplő

Az uniós országok gazdasága a világgazdaság kb. 16%-át, népességük 
viszont a világ népességének csak 6%-át teszi ki. 
Jóllehet Európa viszonylag kis kontinens, fontos szerepet játszik a 
nemzetközi színtéren. Ezt jelzi többek között, hogy az EU világszerte 
számos konfliktus esetében vezette és segítette a helyzet rendezését 
célzó béketárgyalásokat, ahogy az is, hogy élen jár a klímaváltozás elleni 
küzdelemben.

 Az uniós országok lakossága a világ népességének 6%-át, gazdaságuk pedig  
 a világgazdaság 16%-át teszi ki.
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A koronavírus-járvány megrengette Európát: a pandémia súlyos gazdasági és társadalmi 
károkat okozott. A válságra válaszul az EU létrehozta a NextGenerationEU elnevezésű alapot, 
hogy a világjárványt követően beindítsa a gazdaság helyreállítását.
Tudod-e, mekkora összeget különített el az Európai Unió  
a NextGenerationEU helyreállítási alap céljaira?

NextGenerationEU

A NextGenerationEU uniós alap hozzávetőleg 806 milliárd eurót biztosít a 
gazdasági helyreállítás céljára. Az alap forrásait az uniós országok abból a 
célból vehetik igénybe, hogy könnyebben kilábaljanak a válságból, és jobb 
jövőt biztosítsanak a következő nemzedékek számára. A NextGenerationEU 
forrásainak több mint 50%-a olyan projektek megvalósítását fogja 
finanszírozni, amelyek előmozdítják az innovációt, illetve a környezetkímélő 
technológiák és a digitális megoldások térnyerését, és ezáltal Európa 
modernizációját szolgálják. A helyreállítási alap forrásai abban is segíteni 
fognak, hogy a fiatalok új készségeket sajátítsanak el, és csökkenjen a 
körükben a munkanélküliség.

 806 milliárd eurót

VÁLASZOK

12/13

A Bizottság nagy hangsúlyt helyez arra, hogy csak akkor tegyen javaslatot új jogszabályra, 
ha erre valóban szükség van, és ha az uniós szintű szabályozás többletértéket jelent. Arra is 
ügyel, hogy intézkedései maradéktalanul átláthatóak legyenek.
Mikor fogalmazhatnak meg a polgárok észrevételeket, javaslatokat az 
uniós jogszabályokkal kapcsolatban?

Konzultáció a lakossággal

Új uniós jogszabály- és intézkedésjavaslatok kidolgozása előtt – és a 
döntéshozatali folyamat egésze során – az Európai Bizottság kiemelt 
figyelmet fordít arra, hogy megismerje a polgárok és az érdekelt szervezetek 
véleményét.
Többek között az interneten is lehetőséget biztosít a számukra ahhoz, hogy 
kifejezésre juttassák nézeteiket. A polgárok részt vehetnek a Bizottság 
által indított nyilvános online konzultációkban, de spontán is beküldhetik 
észrevételeiket, javaslataikat. A polgároknak bármikor jogukban áll 
véleményezni a jogszabályokat, akár azok hatálybalépése után is.

 Bármikor



Milyen feladatok állnak az EU előtt?
Válaszok

57

© Európai Unió, 2022

    
Az Európai Bizottság dokumentumainak további felhasználására vonatkozó politikát a bizottsági dokumentumok további felhasználásáról szóló, 2011. december 12-i 2011/833/
EU bizottsági határozat (HL L 330., 2011.12.14., 39. o.) hajtja végre. Ellenkező értelmű megjegyzés hiányában e dokumentum további felhasználása a Creative Commons 
Nevezd meg! 4.0 nemzetközi (CC BY 4.0) licenc alapján engedélyezett (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Ez azt jelenti, hogy a további felhasználás a forrás megfe-
lelő megnevezésével és az esetleges változtatások feltüntetésével megengedett.
A nem az Európai Unió tulajdonában lévő elemek felhasználása vagy sokszorosítása érdekében közvetlenül a szerzői jog tulajdonosához kell engedélyért fordulni.
Az Európa-térképek forrása:  “European Community maps”, © Kolja21, engedély: CC BY 3.0

VÁLASZOK

13/13

Annak érdekében, hogy minél hamarabb rendelkezésre álljanak oltóanyagok a koronavírus ellen, az EU támogatást nyújtott 
azoknak a vállalatoknak, amelyek már a világjárvány korai szakaszában belefogtak a vakcinafejlesztésbe. Azáltal, hogy segített 
finanszírozni a Covid19-oltóanyagok fejlesztését és gyártását, a Bizottság megszerezte a jogot ahhoz, hogy – bizonyítottan 
biztonságos és hatásos vakcinák kifejlesztése esetén – több milliárd adagot szerezzen be belőlük az EU lakossága számára. Ma 
már több ilyen oltóanyag is használatban van, miután forgalmazásukat engedélyezték az Európai Unióban.

Melyik szerv dönt arról, hogy valamely oltóanyagot szabad-e forgalmazni az EU-ban?

Koronavírus-oltóanyagok
Csak azokat a gyógyszereket és oltóanyagokat lehet forgalmazni az Európai Unió 
országaiban, amelyek forgalombahozatali engedélyt kapnak. Az oltóanyagokról az 
Európai Gyógyszerügynökség (EMA) készít tudományos értékelést, és ez az ügynökség ad 
ki ajánlást is arról, hogy megítélése szerint az adott oltóanyag biztonságos, hatásos és jó 
minőségű-e. Ha az EMA ajánlása kedvező, az Európai Bizottság engedélyezheti, hogy az új 
oltóanyag forgalomba kerüljön az EU-ban.
Az Európai Gyógyszerügynökség már több koronavírus-oltóanyagot is biztonságosnak 
és hatásosnak ítélt, az Európai Bizottság pedig engedélyezte a kérdéses vakcinák 
forgalmazását. Ezekből az oltóanyagokból a Bizottság több milliárd adagot kötött már 
le szerződések révén. A gyártók folyamatosan szállítják ki az oltóanyagokat az uniós 
országokba, és egyre gyorsuló ütemben zajlik az EU lakosságának beoltása.
Ezen túlmenően a Bizottság és az uniós országok több mint 3 milliárd eurót ajánlottak 
fel más országok megsegítésére a COVAX keretében. Ez a globális együttműködési 
kezdeményezés azt hivatott biztosítani, hogy a világ összes országa egyenlő feltételekkel 
jusson koronavírus-oltóanyagokhoz.

 Az Európai Gyógyszerügynökség
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