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1. Feladat: Európai integráció -szövegek  1

a.) Bevezető 

A nyugat-európai államok régóta központi szerepet játszanak a világgazdaságban. A 20. 
század közepére azonban olyan helyzet alakult ki, hogy nyilvánvalóvá vált: jelentőségüket 
csak úgy őrizhetik meg, ha összefognak. Az országhatárok gátolták a nemzetközi 
kereskedelmet, gazdasági együttműködést. Ez szükségessé tette, hogy az egyes országok 
közös piacot hozzanak létre, amelyet az államhatárok a lehető legkisebb mértékben 
korlátoznak. 

b.) Történelmi okok 

Nyugat-Európa gazdasága rendkívüli károkat szenvedett, és megrokkanva került ki a II. 
világháborúból. Az USA nyomasztó gazdasági fölénye és a Szovjetunió fenyegető katonai 
ereje is együttműködésre ösztönözte a térség országait. Az összefogás célja az volt, hogy 
mind katonailag, mind gazdaságilag is erősek maradjanak a térség országai, és ne váljanak se 
kiszolgáltatottá se az Egyesült Államok, se a Szovjetunió irányába. 

c.) Földrajzi okok 

Az integrációt a korábban kialakult gazdasági kapcsolatok is segítették, amelyek a földrajzi 
közelség alapján jöttek létre. Így például nagyon szoros kapcsolat alakult ki a német és francia 
vas- és acélgyártás között. Ennek oka a természeti erőforrások elhelyezkedése volt: a Ruhr-
vidék kőszene és a lotharingiai vasérc-lelőhelyek közelsége kiváló lehetőséget biztosított az 
iparágon belüli együttműködésre. 

d.) Gazdasági okok 

A nyugat-európai országok a tőke koncentrációja szempontjából hátrányban voltak az 
Egyesült Államokkal szemben: az átlagos amerikai vállalatok ugyanis nagyobbak voltak, mint 
az európaiak. Ez hátrányt jelentett a nagy kutatási költségeket igénylő iparágakban. Ezért a 
magas kutatási költségű iparágakban több ország összefogására volt szükség.  

e.) Kulturális okok 

Az integrációban részt vevő országokat a közös történelem, kultúra is összeköti. Ennek a 
kulturális örökségnek része például a kereszténység és a felvilágosodás hatása. A közös 
történelem pedig egészen a Római Birodalomig visszavezethető. 

 https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/regionalis-foldrajz/az-europai-unio/az-europai-1
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2. feladat: térképek, országok  2

 

3. feladat: az EU-s zászló  3

Az európai zászló 

Az európai zászló nem csupán az Európai Unió jelképe, hanem Európa tágabb értelemben vett 
egységét és identitását is szimbolizálja. 
Az európai zászló kék mezőben kört alkotó tizenkét arany csillagot ábrázol. A csillagok az 
európai népek közötti egység, szolidaritás és harmónia eszményét szimbolizálják. 

 http://tortenelemcikkek.hu/node/460 /utolsó letöltés: 2019. 05. 05./2

 https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_hu /utolsó letöltés: 2019. 05. 05./3

http://tortenelemcikkek.hu/node/460
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_hu


4. Feladat-EU hivatalos himnusza ,  4 5

Az Európai Uniót jelképező dallam Ludwig van Beethoven 1823-ban komponált IX. 
szimfóniájából származik, amelyben Friedrich von Schiller 1785-ös versét, az Örömódát 
zenésítette meg. 

A himnusz nemcsak az Európai Uniót, hanem a tágabb értelemben vett Európát is jelképezi. 
Az Örömóda című költemény Schillernek az emberek közötti testvériségről szóló idealista 
látomását fejezi ki – s e látomást Beethoven is osztotta. 

5. Feladat: Fizetőeszköz az euró  6

#  

 https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/anthem_hu /utolsó letöltés: 2019. 05.05./4

 https://www.youtube.com/watch?v=treHcOZsmgk5

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Euro_Series_Banknotes.png6

https://www.youtube.com/watch?v=treHcOZsmgk
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Euro_Series_Banknotes.png
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/anthem_hu


6. Feladat: Zászlók 

#  



7. Feladat: Fővárosok  7

Pécs, Essen, Istambul

 https://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/helyi-hireink/ekf-2010-essen-pecs-es-isztambul7
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