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Cél és információk a tudományágról

A tudományág tanításának célja az európai 

integráció átfogó lefedése az elemzés 

történelmi, elméleti és gyakorlati 

vonatkozásaiban.

Teljes és részidős oktatáshoz - a Bachelor és 

a Masters hallgatóknak; kreditek száma 4, 

előadások 10 óra, gyakorlati 20 óra.



Мета та інформація про дисципліну

Метою викладання навчальної дисципліни є 

комплексне висвітлення проблематики 

європейської інтеграції в історичному, 

теоретичному і практичному спектрах аналізу.

Для денної і заочної форми навчання - для

бакалаврів так і магістрів; кількість кредитів 4, 

лекцій 10 годин, практичних 20 годин.



A tudományág tanításának fő feladatai 

 A tudományág tanulmányozásának fő feladatai a következők

 ismerkedés az EU kialakulásának főbb történelmi állomásaival, az 

integrációs folyamatok kulturális és civilizációs tényezőivel,

 az európai integráció elméleti értelmezésének bemutatása,

 az Európai Unió intézményi felépítésének, a főbb uniós intézmények 

funkcióinak és szerepének nyilvánosságra hozatala,

 a fejlesztési és döntéshozatali modellek bemutatása az Európai 

Unióban,

 az EU külpolitikájának kialakításának elveinek és modelljeinek 

közzététele.



Основними завданнями вивчення 

дисципліни є

 - знайомство з основними історичними етапи становлення ЄС, 

культурноцивілізаційними чинниками інтеграційних процесів, 

 - висвітлення теоретичних інтерпретації європейської інтеграції,

 - розкриття інституційної структури Європейського Союзу, 

функцій і ролі головних інституцій ЄС,

 - представлення моделей розробки і прийняття рішень в 

Європейському Союзі,

 - розкриття принципів формування і моделей зовнішньої 

політики ЄС.



Európai Egyesült Államok

 Winston S. Churchill a zürichi egyetemen

1946. szeptember 9-én egy közös európai 

szervezet megalakításának szükségességéről

beszélt: „Újra kell teremteni az Európai 

Családot, amennyire csak  lehet, olyan 

társadalmi rendszert létrehozni, amelyben 

az békében, biztonságban és szabadon 

élhet. Egyfajta Európai Egyesült Államokat kell 

építeni […] azzal az állandó célkitűzéssel, hogy 

ezzel az Egyesült Nemzetek Szervezetét 

erősítjük […] ehhez az első lépés egy Európa 

Tanács létrehozása.”



Сполучені Штати Європи

Вінстон Черчілль.Університет Цюріха 9 вересня 
1946 р. про загальноєвропейську необхідність 
створення організації: «Нам потрібно 
відтворити європейське сім‘ю якомога більше 
створити соціальну систему, в якій у мирі, 
безпеці та свободі може жити. Нам потрібні 
своєрідні європейські Сполучені Штати 
побудувати […] з постійною метою це 
Об'єднані Нації ми посилюємося […] для цього, 
перший крок - це створення Ради Європи».



1957: Római Szerződések

 6 alapító tagállam (NSzK, F, I, Be, Ne, Lu)

 Európai Gazdasági Közösség

 Gazdasági együttműködés meghatározott 

szakpolitikai területeken – mezőgazdaság, 

közlekedés. Szállítás, versenyjog. 

 Európai Atomenergia Közösség (EURATOM)

 Ugyanazon tagállamok

 Középpontban az új energiaforrás és a 

biztonság



1957: Римські договори

 6 держав -членів -засновниць (NSR, F, I, Be, Ne, Lu)

 Європейське економічне співтовариство

 Економічне співробітництво - це специфічна політика

 сфери - сільське господарство, транспорт. Транспорт, 

конкурентне право.

 Європейське співтовариство з атомної 

енергії (EURATOM)

 Ті самі держави -члени

 Зосередьтеся на новій енергії та безпеці



Robert Schuman: az európai integráció

szülőatyja

A Schuman-terv. A második

világháborút követően megfogalmazott

különböző integrációs elképzelések

közül végül a francia-német határ

közelében nevelkedett Robert Schuman, 

és a francia gazdasági modernizáció

felelőse Jean Monnet által kidolgozott

javaslat tűnt ténylegesen. 



Роберт Шуман: батько європейської 

інтеграції

 План Шумана. З різних ідей 

щодо інтеграції, сформульованих 

після Другої світової війни, 

зрештою з’явився Роберт Шуман, 

який виріс біля франко-

німецького кордону, і пропозиція, 

розроблена Ж. Моне, який 

відповідав за модернізацію 

економіки Франції, насправді 

здалася.



Jean Monnet: az európai integráció

szülőatyja

Jean Monnet-val közösen dolgozta ki a híres Schuman-

tervet, amelyet 1950. május 9-én tárt a nyilvánosság elé. A 

terv lényege a hadiipari felszerelések előállításához

nélkülözhetetlen szén- és acéltermelés feletti közös ellenőrzés

kialakítása volt. Schuman a tervet Konrad Adenauer német

kancellárral is megosztotta, aki – felismerve abban az európai

béke lehetőségét – azonnal igent mondott rá, majd rövidesen

Olaszország, Belgium, Luxemburg és Hollandia is

csatlakozott az elképzeléshez. A hat állam 1951 áprilisában, 

Párizsban aláírta az Európai Szén- és Acélközösséget

létrehozó megállapodást. 



Жан Моне: батько європейської 

інтеграції

 Разом з Жаном Моне він розробив знаменитий план 
Шумана, який він оприлюднив громадськості 9 травня 
1950 року. Суть плану полягала у встановленні 
спільного контролю за виробництвом вугілля та сталі, 
що має істотне значення для виробництва військової 
техніки. Шуман також поділився планом з канцлером 
Німеччини Конрадом Аденауером, який, визнаючи 
можливість європейського миру в ньому, негайно 
сказав йому «так», і незабаром до цієї ідеї 
приєдналися Італія, Бельгія, Люксембург та 
Нідерланди. Шість держав підписали Договір про 
створення Європейської спільноти вугілля та сталі у 
Парижі у квітні 1951 року.



Alapfogalmak
 Gazdasági célú integráció
Szabadkereskedelmi övezet
Vámunió
Egységes (közös) piac
Gazdasági unió

 Nemzetközi politika
Kormányköziség
Szupranacionalizmus
 Integráció
Politikai unió

 Munkaügyi kapcsolatok
Szociális párbeszéd – érdekegyeztetés
Kollektív tárgyalások
 participáció



Основні поняття
 Економічна інтеграція

 Зона вільної торгівлі

 Митний союз

 Єдиний (спільний) ринок

 Економічний союз

 Міжнародна політика

 Міжурядовість

 Наднаціоналізм

 Інтеграція

 Політична спілка

 Трудові відносини

 Соціальний діалог - узгодження інтересів

 Колективні договори

 Участь



Európai Bizottság: a  Berlaymont palota

A Közösségek elnevezései

Європейська Комісія: Палац Берлаймонт

Назви Громад

1951: Európai Szén- és Acélközösség

1957: Európai Gazdasági Közösség

1957: Európai Atomenergia Közösség

1965: Összeolvadási szerződés → Európai Közösségek

1992: Európai Unió

1951: Європейська спільнота вугілля та сталі

1957: Європейське економічне співтовариство

1957: Європейське співтовариство з атомної енергії

1965: Договір про злиття → Європейські спільноти

1992: Європейський Союз



Az európai integráció fejlődési szakaszai

Az Európai Unió hivatalosan a Maastrichti 

szerződés 1993. november 1-jei hatályba 

lépésével jött létre. 1995-ben Ausztria, 

Svédország és Finnország csatlakozott az 

újonnan létrehozott unióhoz. 2004-ben került 

sor az EU történetének eddigi legnagyobb 

bővítésére, amikor Málta, Ciprus, Szlovénia, 

Észtország, Lettország, Litvánia, 

Lengyelország, Csehország, Szlovákia és 

Magyarország csatlakozott. 2007. január 1-jén 

Románia és Bulgária lettek az unió legújabb 

tagjai.



Єтапи европейської інтеграції

 Європейський Союз був офіційно 

утворений набранням чинності 

Маастрихтською угодою 1 листопада 1993 

року. У 1995 р. до новоствореного союзу 

приєдналися Австрія, Швеція та Фінляндія. 

Найбільше розширення в історії ЄС 

відбулося в 2004 році з приєднанням 

Мальти, Кіпру, Словенії, Естонії, Латвії, 

Литви, Польщі, Чехії, Словаччини та 

Угорщини. 1 січня 2007 року Румунія та 

Болгарія стали членами Союзу.



Az európai integráció fejlődési szakaszai

1957-1972 a sikerkorszak

1972-1985 az europesszimizmus

korszaka

1992-2004 az Európai Unió 

kialakításának korszaka

2004- az EU 25 (27) korszaka



Етапи розвитку європейської 

інтеграції

1957-1972 епоха успіху

1972-1985 Епоха європейського песимізму

1985-1992 епоха єдиного 

ринку

1992-2004 роки-це епоха 

Європейського Союзу

2004- ера ЄС 25 (27)


