
Publicationes Universitatis Miskolcinensis  
Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/1. (2012) pp. 229–242. 
 

ADALÉKOK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK / UNIÓ  
KÖZJOGTÖRTÉNETÉHEZ ∗∗∗∗ 

 
TORMA ANDRÁS∗∗ 

 
A tanulmány – egy készülő monográfia szerkesztett változataként – az Európai Közösségek/Unió 
történetének elméleti alapjait és kezdő időszakát dolgozza fel. A szerző kifejezetten a közjogtörténeti 
aspektusokra koncentrálva három kérdéskört vizsgál. Egy: az európai integráció kialakulásának elmé-
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The study – as a prepared and edited version of a monograph – has processing the European 
Communities/Union starting period in their history and the theoretical basis of them. The author has 
focusing on three issues, that will be examined, specifically historical aspects of public law. First: the 
theoretical background of the development of European integration. Secondly, the motivations of 
integrating an united Europe and the integration theories. Thirdly: the first major milestone of buil-
ding up an unified Europe: the creation of ECSC. 
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Az emberiség történelmének tanulságai azt mutatják, hogy fajunk, a homo sapiens erő-

feszítései csak akkor lehetnek tartósan sikeresek, ha azokat kisebb-nagyobb közösségekben 
– családban, nagycsaládban, törzsben, törzsszövetségben vagy akár nemzetállami keretek-
ben – valósítják meg. Amennyiben pedig az emberek e közösségeket egy meghatározott cél 
elérése érdekében, konkrét feladatok ellátása céljából hozzák létre és ehhez erőforrásokat is 
biztosítanak, akkor ott áll előttünk a szervezet mint az emberi együttműködés leghatéko-
nyabb formája.1 Ebben az értelemben szervezetnek tekintendő a modern állam időszakában 
nem csak egy részvénytársaság, egy önkormányzat vagy egy állam, hanem az államok 
meghatározott közössége, egy konkrét nemzetközi szervezet – például az ENSZ, a NATO 
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vagy az Európa Tanács – is.2 Kétség nem férhet ugyanakkor ahhoz sem, hogy az Európai 
Unió, illetve jogelődjei, az Európai Közösségek szintén nemzetközi szervezetnek minősül-
nek. Erre tekintettel fejtegetéseinket a jelen tanulmányban - a közjogtörténeti aspektusok 
szem előtt tartása mellett - a szervezeti keretek alakulására összpontosítjuk.  

 
1. Az európai integráció kialakulásának elméleti háttere  

 
Az Európai Közösségek/Unió szervezeti keretei kizárólag történeti aspektusok bevoná-

sával tárgyalhatók, értelmezhetők és érthetők meg.3 Éppen ezért indokolt foglalkozni az 
európai integráció, valamint a Közösségi/Uniós intézményrendszer múltjával. Ezt tesszük 
meg a jelen fejezetben, kifejezetten a kronológia és a közjog szempontjait előtérbe állítva. 

Kiindulópont számunkra az a tény, hogy Európa az emberiség számára alapvetően föld-
rajzi fogalmat, egy kontinenst jelöl, amely az Atlanti-óceántól az Urál hegységig és a Jeges-
tengertől a Földközi tengerig, illetve Afrikáig terjed. Nekünk, európaiaknak azonban ez a 
fogalom sokkal többet jelent: a saját nemzetállamainknak helyet adó kontinenst, olyan 
civilizációs-kulturális közösséget, melyhez egyetlen más kontinens népei sem hasonlítha-
tók. Európa azért különleges a kontinensek között, mert kicsiny területe ellenére példa 
nélküli módon sok nép, sok állam, sokféle nyelv és vallás jellemzi, ennek ellenére mégis 
egységet, egyfajta közösséget jelent. Ebben az értelemben Európa egység. A sokféleség, a 
sokszínűség egysége, és ez a vonása sokban megkülönbözteti más kontinenstől.4 Ez a sokfé-
leség a történelem folyamán gyakran járt homlokegyenest ellentétes következményekkel: 
építéssel és pusztítással, illetve pusztítással és építéssel. Ahogyan egy magyar szerző fo-
galmaz: „Európa rendkívüli sokszínűsége, a hagyományok, temperamentumok és mentali-
tások lehető legnagyobb sokfélesége gyakorta járt teljességgel antagonisztikus következ-
ményekkel: az egyik az alkotó vitalitás, a másik a romboló hatalomvágy.”5  

Vajon mi jellemzi ezt a sokszínűségen alapuló civilizációs-kulturális egységet, ha úgy 
tetszik: az európaiságot, az európai identitást? Egyáltalán: létezik-e európai identitás, vagy 
csak az egyes európai népeknek, nemzeteknek van identitása, identitástudata? Jómagam e 
kérdésre azt válaszolom, hogy igen, ma, a XXI. század elején már igenis létezik európai 
identitás, még akkor is, ha attól (ma még) lényegesen erősebb a nemzeti identitástudat. Mi 
jellemzi tehát ezt az európaiságot? A szakirodalom erre a következő választ adja: „Európa... 
szimbolikus jelentéstartalmú: a modernség, fejlettség, pluralizmus, jogállamiság és szabad-
ság szimbóluma. Európa ebben az értelemben mítosz: a modernizáció, a jólét, a demokrácia 
mítosza. Európa valójában nem más, mint egy közös európai értékrenden alapuló kultúra.”6 
Történelmi tény azonban, hogy ez a kultúra évszázados (de talán nem túlzás, ha azt állítjuk, 
hogy évezredes) fejlődés eredményeként, csak a XVII–XVIII. századra formálódott ki. 
Egyetértünk tehát Rostoványi Zsolttal abban, hogy: „Európa létrehozatala fokozatosan, 

                                                 
2 A nemzetközi szervezetekről – történet, tevékenység és főbb szervek szerint tagolásban – kiváló 
áttekintést ad például HORVÁTH Zoltán–TAR Gábor: a „Nemzetközi szervezetek kislexikona” című 
kötet, amely a HVG–ORAC Kiadó gondozásában jelent meg Budapesten, 2006-ban. 
3 Túl azon a megfontolásokon, illetve tapasztalatokon, hogy ha nem ismerjük a múltunkat, akkor nem 
ismerhetjük a jelenünket és még kevésbé a jövőnket! 
4 GAZDAG Ferenc: Az európai integráció története 1945–1993. in: Az európai integráció gazdaságta-
na (szerk.: PALÁNKAI  Tibor), Aula Kiadó, Budapest, 1999, 104.  
5 Werner WEIDENFELD: Jövőnk Európa. Európai Szemle, 1998/4, 4. 
6 ROSTOKVÁNYI Zsolt: Európaiság, európai identitás és európai integráció. Európai Szemle 1999/4, 
55. 
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több száz évet átívelő történelmi hullámokban ment végbe, s mindegyik hullám egyfajta 
paradigma univerzálisnak tételezését jelentette: a római „birodalmi” paradigmát a „keresz-
tény” paradigma váltotta fel, majd ennek helyébe lépett az „Európa” paradigma a maga 
racionalizmusával, amely magába építette az előző kettőt.”7  

Az egységes, pontosabban egységesülő Európát megteremtő Európai Unió kialakulását 
és fejlődését – még közjogi szempontból is – többféle módon lehet bemutatni. Az egyik a 
kronológiai sorrend és ehhez kapcsolódva az integrációt elmélyítő, különböző szerződések 
szerinti szakaszolás, a másik a döntéshozatali mechanizmusok változása, a harmadik pedig 
az integráció terén megvalósult fejlődés és a visszaesés szerinti tagolás lehet, sőt egyéb 
módszerek is elképzelhetők. Az első megoldás esetében az Európai Szén és Acélközösség 
megszületése (1951) után indokolt bemutatni az Európai Gazdasági Közösséget és az Euró-
pai Atomenergia Közösséget (1957), ezt követően az Európai Közösségeket (1965), az 
Európai Uniót (1992), majd rá kell mutatni az Európai Alkotmány jelentőségére (2004), s 
végül: a napjaikat meghatározó Lisszaboni Szerződés szerinti helyzet sajátosságaira  
(2007–). A második megoldás választása esetében indokolt szólni a szupranacionalizmus 
(1951–1963), a pesszimizmus (1963–1986), a többszintű döntéshozatal (1987–), majd az 
Unió (1992–) időszakáról, míg a harmadik megoldás esetén a fejlődés, tehát a felfelé ívelés 
(1951–1962, 1992–1995, 2007–) és a visszaesés (1962–1966, 1981–1985, 2004 – 2007) 
korszakairól.  

Magyarország 2004. évi csatlakozására tekintettel – figyelembe véve a didaktikai szem-
pontokat is – az első megoldás választását tartjuk célszerűnek. Az EU kialakulását és fejlő-
dését tehát, álláspontunk szerint, a kronológiai sorrendhez igazodva indokolt felvázolni. Az 
egységes Európa létrehozásának azonban (természetesen) megvoltak és megvannak a maga 
motivációi és integrációs elméletei, ezért az első történelmi szakasz bemutatása előtt indo-
kolt áttekinteni e motivációkat és elméleteket. Ezt tesszük meg a következő fejezetben. 

  
2. Az egységes Európa létrehozásának motivációi és az integrációs elméletek 

 
Az (állam)határokkal szét nem szabdalt, egységes Európa iránti vágy hosszú ideje kísé-

ri, illetve foglalkoztatja az európai embert. Az már más kérdés, hogy az egyes személyisé-
gek – uralkodók, hadvezérek, politikusok, filozófusok – természetesen más-más szempont-
ból közelítették meg a kérdést: katonai, gazdasági vagy politikai aspektusból. 

Európa katonai szempontú egyesítése más népek leigázását és meghódítását, a saját ura-
lomnak más népekre történő rákényszerítését jelentette. Ilyen cél vezette végül is a Római 
Birodalom császárait, Attilát, a Hunok vezérét, Nagy Károlyt, sőt Napóleont és Hitlert is. A 
történelem azonban bebizonyította, hogy egy egész földrész katonai meghódítása, illetve 
más népek leigázása tartósan soha nem sikerülhet. Ennek pedig abban látjuk okát és ma-
gyarázatát, hogy az ember – természeténél fogva – szabadságot akar, szabadnak születik, 
így az elnyomást mindig fel kívánja váltani a szabadsággal, az önrendelkezési jog érvénye-
sítésével.  

Európa, illetve a kontinens jelentős részének gazdasági szempontú egyesítése a XIX. 
században az ún. szabadkereskedelmi övezetek, valamint a vámuniók kialakításával vette 
kezdetét, illetve valósult meg a katonai egyesítéshez hasonlóan – történelmi léptékben mér-
ve – szintén rövid ideig.8 Példaként említhető az 1867-es Kiegyezés eredményeként létre-

                                                 
7 ROSTOVÁNYI Zs.: i. m. 64. 
8 Megjegyzés: a különböző államok gazdasági egységesítésének első lépcsője a szabadkereskedelmi 
övezet létrehozása. Ez azt jelenti, hogy a részes államok között megvalósul az áruk és a szolgáltatások 
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jött Osztrák–Magyar Monarchiában megvalósított vámunió. Említhető azonban az 1834. 
évi Zollverein (vámunió) is, az a Poroszország vezetésével létrehozott és a német államok 
többségét tömörítő vámunió, amely 1871-ben, az egységes Németország megteremtésével 
szűnt meg. A jelentős gazdasági-technikai fejlődést eredményező szabadkereskedelmi öve-
zetek és vámuniók viszonylag rövid ideig történő funkcionálásának döntő oka kettős volt. 
Egyfelől – vagyis politikai szempontból – az, hogy a XIX. század a nemzetállamok megszi-
lárdulásának a kora Európában, így akkoriban a nemzetállamok együttműködése helyett 
éppen a – gyarmatok megszerzéséért folyó – versengés, valamint a nemzeti autarkiába 
vetett hit dominált. Ez vezetett végső soron az első és a második világháborúhoz, amikor is 
bizonyossá vált: a nemzetállamok autarkiájára és a nacionalizmusra, illetve a fasizmusra 
épülő Európa szükségképpen világháborús gócpont a földgolyón. Másrészt pedig nem ve-
heti fel eredményesen a harcot a világ (gazdasági és politikai) újrafelosztásáért vívott hábo-
rúban. Erre csakis egy gyökeresen más eszmei-politikai alapra épülő, új Európa képes, 
amely – mint látni fogjuk – az 1951-ben kötött párizsi Montánuniós Szerződésben gyökere-
zik.  

A szabadkereskedelmi övezetek és vámuniók viszonylag rövid ideig történő funkcioná-
lásának másik oka a gazdasági életben, annak sajátosságaiban keresendő. Nevezetesen 
abban, hogy a különböző államok, illetve nemzetgazdaságok egyesítéséhez objektíve szük-
séges egy bizonyos gazdasági fejlettség, egy olyan ún. „take off” tömeg, amely lehetővé 
teszi a nemzetgazdaságok egyesítését. Ez a gazdasági fejlettség, vagyis a nemzetgazdaság-
oknak ez a „kritikus tömege” a XVIII. és a XIX. század Európájában még nem állt rendel-
kezésre. Erre csak a XX. század második felében, egészen pontosan 1951-ben, majd azt 
követően lesz lehetőség. 

Európa politikai szempontú békés egyesítése elsősorban vallási célokból, valamint a há-
ború elkerülése és a béke fenntartása érdekében merült fel, nem csak az újkorban, hanem 
már a középkorban is. Pierre Dubois (1250–1320) francia jogász és filozófus, a „De 
recuperatione Terrae Sanctae” című munkájában már 1306-ban javasolta egy európai kon-
föderáció létrehozását, melynek feladata a Szentföld arab uralom alóli felszabadítása, illet-
ve a keresztény eszmék kiterjesztésével a béke fenntartása és biztosítása lett volna Európá-
ban. A későbbiekben a török elleni harc volt az indoka egyfajta európai (keresztény) össze-
fogásnak. Ezt igazolja például Maximillien de Béthune (1559–1641) munkássága, aki – IV. 
Henrik francia király tanácsadójaként – a török elleni háború eredményes megvívása érde-
kében egyenesen európai államszövetség és közös hadsereg létrehozását javasolta 1600-
ban.9 A felvilágosodás térhódításával a keresztény (vallási) egységgondolat helyét egyfajta 
intellektuális – a szabadságra, az egyenlőségre és a testvériségre épülő – egységgondolat 
vette át. William Penn (1644–1718) az angliai ún. quaker-mozgalom egyik vezetője és az 
Egyesült Államok egyik tagállamának, Pennsylvania Államnak a megalapítója, 1693-ban 
felvetette egy – a királyi előjogokat negligáló – európai parlament létrehozásának szüksé-

                                                                                                                            
szabad áramlása. Példaként említhető az 1960-ban létrehozott Európai Szabadkereskedelmi Társulás 
(angolul: European Free Trade Association – EFTA). A gazdasági egységesítés következő lépcsője a 
vámunió, amelyben a részes államok között már nem csak az áruk és a szolgáltatások áramlanak aka-
dálymentesen, hanem a tagállamok egységes vámpolitikát is folytatnak harmadik államok irányába. 
9 Lásd erről bővebben például: „Az európai egységeszme dokumentumai a XVI. századtól 1945-ig” 
című kötetet, amelyet a Gradus ad Parnassum Könyvkiadó adott ki 2000-ben, a Szegedi Európa Ta-
nulmányok sorozatban. 
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gességét.10 Ugyanezen nézetet vallotta később a svájci–francia Jean-Jacques Rousseau 
(1712–1778) is. A béke iránti vágytól vezéreltetve fejtette ki nézeteit 1814-ben a szocioló-
gia egyik előfutára, az utópista szocialista Saint-Simon (francia filozófus, 1760–1825), aki 
szerint a béke csakis egy Európai Egyesült Államok létrehozásával valósítható meg, ame-
lyet közös uralkodó, közös kormány és közös parlament jelenít meg. Megjegyezzük, hogy 
ismereteink szerint az 1849. augusztus 21-i, általa elnökölt Párizsi Békekongresszuson 
Victor Hugó (1802–1885) vetette fel nagy nyilvánosság előtt először az Európai Egyesült 
Államok létrehozásának szükségességét, majd magát a kifejezést is ő használta először 
1876-ban, és tőle került be aztán az a köztudatba. 

A XIX. század meghatározó jelentőségű volt Európa, sőt az egész Föld számára. Nem 
csak azért, mert ezen évszázadban korszakos jelentőségű természet- és műszaki tudomá-
nyos felfedezések történtek, hanem azért is, mert ezen évszázad a nemzetállamiság, a nem-
zetállamok megszilárdulásának a korszaka Európában. Az 1848-ban föllobbant és egész 
Európát elborító polgári forradalmak jelentős mértékben szintén a nemzetállam megterem-
tését tűzték ki célul. Csak néhány példa: létrejön az egységes olasz állam, az Olasz Király-
ság (1861, illetve 1870), megvalósul a német egység, létrejön a Német Birodalom (1867, 
illetve 1871), a Holland Köztársaság déli tartományai egyesülése révén megalakul a Belga 
Királyság (1831), újjászületik a független bolgár állam (1878). E korszak uralkodó ideoló-
giája a nacionalizmus, amely ekkor még feltétlenül pozitív szerepet játszott, hiszen az önál-
ló államiság, a saját nyelv és kultúra, a saját nemzetgazdaság, valamint a szuverenitás meg-
őrzésére hivatott saját katonai erő megteremtése állt középpontjában, és ekkor még nem 
irányult más államok ellen. A fejlődés adott fokán (a XX. század elején) azonban a nemzet-
állam – mindenekelőtt a Német Birodalom – olyannyira megerősödött, hogy az „élet-terét” 
szűknek érezvén erőteljes fegyverkezésbe kezdett. Az ideológiai hátteret – meghatározó 
módon – a nacionalizmus biztosította ehhez is. Az a nacionalizmus, amely ekkorra már 
elveszítette pozitív töltetét és más népek ellen „tüzelte fel” az adott nemzetállam polgárait. 
Persze nem feledkezhetünk meg a sok évszázadra visszanyúló frank–germán, illetve fran-
cia–német ellentétről sem, ami jelentősen hozzájárult a nacionalizmus térnyeréséhez. 

E folyamatok nyílegyenesen vezettek az első világháborúhoz. Azt valljuk tehát, hogy az 
első világháború valójában nem azért tört ki, mert egy boszniai szerb ifjú lelőtte a trónörö-
köst és hitvesét, hanem azért, mert a nemzetállamok megszilárdulásához vezető naciona-
lizmusnak az szükségszerű velejárója volt. Ha tehát 1914. június 28-án nem dördültek volna 
el a gyilkos lövések, akkor – megítélésünk szerint – rövid időn belül a világháború úgyis 
kitört volna. 

A nemzetállami határokkal szét nem szabdalt Európa egyesítésének kérdése elemi erő-
vel tört fel a fájdalmasan nagy áldozatokat hozó első világháború után. Egyetértünk egy 
magyar szerzővel abban, hogy: „A tudósokat és a politikai tervezetek készítőit inspiráló 
motívumok alapvetően az európai kontinens történelmi térvesztéséhez kapcsolhatók. „... A 
világ felett gyakorolt mintegy három évszázados gazdasági, technikai és katonai dominan-
cia után a századfordulóra Európa nemzetei nemzetfejlődésük kritikus szakaszába léptek. ... 
Sem belső, sem pedig az egymás közötti ellentéteiket nem tudták rendezni. … 1919 és 1939 
között az USA ipari termelése 750%-kal, a Szovjetunióé mintegy 600%-kal nőtt. Ugyan-
ezen időszak alatt Európa átlaga csak 40%, ami jól mutatja a kontinens térvesztésének mér-
tékét.”11 Ugyanakkor nem feledhető az sem, hogy a történelmi térvesztés földrajzi értelem-

                                                 
10 Lásd bővebben MORETTA, John: William Penn and the Quaker Legacy, Pearson Longman, New 
York, 2007. 
11 GAZDAG F.: i. m. 104–105. 
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ben is megvalósult. A portugál, a spanyol, a francia, a holland vagy éppen az angol uralmat 
ugyanis a Földön az USA és a Szovjet-Oroszország vette át, vagy a volt gyarmatok saját 
kezükbe vették sorsuk alakítását.  

Az 1920-as években több gondolkodó fejtette ki azon nézetét, mely szerint Európa jövő-
je csakis a nemzetállami kereteket meghaladó, és az államhatárokat lebontó egységes Euró-
pa lehet. Ezek közül az osztrák Richard Coudenhove-Calergi és a spanyol José Ortega y 
Gasset munkásságát indokolt kiemelni.12 Gróf Calergi igazi világpolgár volt (osztrák–
magyar állampolgárként született, de később csehszlovák, svájci, amerikai állampolgársá-
got is szerzett) és 1923-ban jelentette meg „Páneurópa” című munkáját. Ebben arról ír, 
hogy az első világháborúból kikecmergő Európát a két győztes nagyhatalom – Szovjet-
Oroszország és az Egyesült Államok – végső soron egyaránt meg akarja semmisíteni. A 
túléléshez az szükséges, hogy az európai államok egyesüljenek, egyesítsék anyagi-szellemi 
erőiket, és az Amerikai Egyesült Államok mintájára hozzák létre az „Európai Egyesült 
Államokat”. Ily módon elkerülhető egy újabb világháború, és a békében élő egyesült Euró-
pa immár sikeresen veheti fel a harcot a világpiacon is a két nagyhatalommal szemben. E 
nézeteknek hangot adva és azokat hirdetve Calergi mozgalmat alapított Pán–Európai Unió 
Mozgalom néven, amely sok-sok felhívást tett közzé az európai államok kormányainak 
címezve. Sajnos nem sok sikerrel, hiszen ekkor már élt és egyre terebélyesedett Európában 
egy sokkal agresszívabb, erőteljesebb és hangosabb ideológia: a fasizmus. 

Ortega y Gasset 1930-ban megjelent, „A tömegek lázadása” című könyvében amellett 
tett hitet, hogy a haladás gátjává vált nemzetállami intézményeket egy összeurópai intéz-
ményrendszerrel kell felváltani, és a kontinens népeiből egy nagy európai nemzetet kell 
létrehozni.13 

A politikusokat persze nemigen érdekelték az Európa békés, politikai egységéért küzdő 
filozófusok által kifejtett nézetek: ők a hatalom megragadására, megtartására és növelésére 
törekedtek, élükön a nemzetiszocialista-fasiszta eszméket hirdető Mussolinivel és Hitlerrel. 
Mindez nyílegyenesen ismét világégéshez, a második világháborúhoz vezetett, amely vég-
képp bebizonyította: a nemzetállami elkülönültségre és autarkiára épülő Európa ideje lejárt. 
Sőt: a világháború azt is világossá tette: szükség van a világ összes népét átfogó és a Nép-
szövetségnél sokkal hatékonyabb nemzetközi szervezet – az Egyesült Nemzetek Szervezete 
– létrehozására, melyre végül is 1944-ben került sor. Ugyanezen évben született meg az 
egységes monetáris világrendszert megalapozó Bretton Woods-i Szerződés is. 

1945 februárjában a szövetséges hatalmak Jaltában megállapodtak a háború utáni ren-
dezés alapkérdéseiről, melynek eredményeként Európa hosszú időre kettészakadt. A Szov-
jetunió érdekövezetéhez tartozó Kelet-Közép Európára és az USA védőernyője alá került 
Nyugat-Európára. Ez a körülmény mélyen rányomta bélyegét az érintett államok politikai 
helyzetére, társadalmi-gazdasági berendezkedésére, sőt a lakosság életszínvonalára is. Ér-
dekes módon Európa mindkét övezetében megvalósult egyfajta integráció, de gyökeresen 
eltérő ideológia mentén. A szovjet-kommunista ideológiát magáévá tevő és az államhata-
lom egységét valló Kelet-közép Európában ezt gazdasági téren az 1949-ben létrehozott 
Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST), katonai téren pedig az 1955-ben megkö-
tött Varsói Szerződés fémjelezte. Ezzel szemben Nyugat-Európa a polgári ideológia értéke-
it: a magántulajdon szentségét, a demokráciát, a piacgazdaságot, a jogállamiságot és a hata-

                                                 
12 Lásd GAZDAG Ferenc: Európai integrációs intézmények, Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 15–16. 
13 Lásd erről bővebben ORTEGA GASSET, José: A tömegek lázadása c. könyvét, amelyet magyar nyel-
ven a Pont Könyvkereskedés jelentetett meg Budapesten, 1995-ben, majd – új fordításban és két 
tanulmánnyal kiegészítve – a Napvilág Kiadó, Budapesten, 2003-ban. 
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lommegosztás szükségességét hirdette és valósította meg, az USA komoly katonai és gaz-
dasági segítségével. Nyugat-Európa integrációja kapcsán legelőször az 1947-ben létrehozott 
Benelux Gazdasági Közösséget, másodszor az USA 1947. évi Marshall-tervét kell megem-
líteni (amely a térség újjáépítését célozta meg), harmadszor pedig szintén az USA-nak a – 
Marshall-tervet szentesítő – külföldi segélyekről szóló 1947. évi törvényét. Ez utóbbi előír-
ta egyrészt, hogy a segélyben részesülő államok kötelesek összehangolni gazdasági tevé-
kenységüket, másrészt pedig azt is, hogy a segélyek felhasználását lebonyolító és 1947-ben 
létrejött Európai Gazdasági Együttműködés Bizottságát folyamatosan működő nemzetközi 
szervezetté kell átalakítani.14 Erre 1948-ban került sor, azaz ekkor jött létre a párizsi szék-
helyű Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet. Feladatát sikeresen teljesítve az 
OEEC 1960-ban megszűnt, illetve a napjainkban is működő OECD-vé (Organization for 
Economic Cooperation and Development)– Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szer-
vezet alakult át. Az új nemzetközi szervezet – amelyhez egyébként az USA, Kanada, majd 
Japán is csatlakozott – feladata a világgazdaság hosszú távú gazdasági kérdéseinek meg-
vitatása és a felmerült problémák megoldása lett. Ily módon az OECD a fejlett ipari demok-
ráciáknak a gazdasági, de később társadalmi-politikai fórumává is fejlődött, miközben ter-
mészetesen megszűnt az európai integráció főszereplője lenni.15  

1949 a nyugat-európai államok számára is kiemelkedően fontos évszám, hiszen ekkor 
jött létre az Európa Tanács és a NATO. Az Európa Tanács nem más, mint az európai álla-
mok politikai szövetsége egy egységes Európáért és az európai alapértékekért: az emberi 
jogokért, a demokráciáért és a jogállamért.16 Ezzel szemben a NATO egy katonai-védelmi 
szövetségként jött létre, amely szavatolja az észak-atlanti térség békéjét és biztonságát, ide 
értve Nyugat-Európát is. 

Mindezen folyamatok következtében nem csak a földgolyó vált hatalmi szempontból 
kétpólusúvá, hanem maga Európa is. Úgy is fogalmazhatunk: a „jaltai világrendnek” meg-
felelően az 1950-es évekre a világ és Európa tökéletesen – ideológiai, politikai, gazdasági 
és katonai értelemben egyaránt – kettészakadt! A továbblépés útja az integráció, a két tábor 
államainak és gazdaságainak – akkor természetesen még külön-külön történő – integrálása 
volt, illetve lehetett.  

Nyugat-Európa esetében az integráció megvalósításának többféle elméletét dolgozták ki, 
amelyek közül mi hármat emelünk ki: a föderalizmust, a funkcionalizmust és a kormánykö-
zi elméleteket, mert álláspontunk szerint az összes egyéb elmélet valamilyen módon ezekre 
mint „ős-típusokra” visszavezethető.17 

                                                 
14 A Marshall-terv keretében Európába érkezett segély összege mintegy 10 milliárd dollár volt! For-
rás: GAZDAG F.: Európai integrációs… i. m. 32. 
15 Az OECD európai integrációban betöltött szerepére a későbbiekben még visszatérünk! 
16 Az Európa Tanács integrációs szerepére a későbbiekben még szintén visszatérünk! 
17 Mint olyan sok másban, így az integrációs elméletek terén sincs egységes szakirodalmi álláspont. A 
valóban gazdag magyar irodalomból Navracsics Tibor és Kende Tamás munkáját emeljük ki. 
Navracsics a következő módon rendszerezi az Európai Unióról szóló (integrációs) elméleteket: föde-
ralizmus, funkcionalizmus és neofunkcionalizmus, kormányközi elméletek, az összehasonlító politika 
elméletei. Lásd erről: NAVRACSICS: Európai belpolitika c. monográfiáját (Korona Kiadó, Budapest, 
1998, 9–49.) 
Kende Tamás szerint a második világháború utáni Európa újjáépítésének négy jelentősebb eszme-
áramlatát – a funkcionalizmust, a föderalizmust, a realizmust és a neofunkcionalizmust – célszerű 
kiemelni, amelyeket azonban később újak egészítették ki: az interdependencia-elmélet és a rezsimel-
mélet. Lásd erről: Európai közjog és politika (Szerk.: KENDE Tamás), Osiris–Századvég, Budapest, 
1995, 4. fejezet. 
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A föderalizmus hívei abból indultak ki, hogy a világháborúk végső oka a nemzetállami 
berendezkedés és az ezzel szükségképpen együtt járó ideológia, a nacionalizmus volt. Ha 
tehát el akarjuk kerülni az újabb háborút, akkor le kell bontani, illetve meg kell szüntetni a 
szuverén nemzetállamot mint alkotmányos, illetve jogi kategóriát. Elképzelésük szerint 
ennek útja a szuverenitás megosztása lehet, mégpedig három szint – egy szupranacionális, 
egy nemzeti és egy szubnacionális szint – között. A nemzetállam hagyományos feladatai-
nak egy részét a szubnacionális szint venné át a szubszidiaritás jegyében, míg az integráció 
révén közössé váló ügyek intézése a létrehozandó szupranacionális (szövetségi) szervek 
hatáskörébe kerülne. A föderalisták elképzelése szerint mindez egy jogi aktussal, egy csa-
pásra – közös parlament, közös kormány és közös gazdaságpolitika létrehozásával, illetve 
megvalósításával – valósulna meg. Mint látható, a föderalisták az integrációt nem csak a 
nemzetállam leépítéseként, hanem egy új – a föderális berendezkedésű államok (például 
Németország) tapasztalatait felhasználó, de azoktól eltérő szerkezetű – sui generis föderá-
ció, az „Európai Egyesült Államok” felépítéseként fogták (és fogják) föl. Számukra az 
1957-ben létrehozott Európai Gazdasági Közösség nem más, mint egy európai föderáció 
születése, amely az elmúlt évtizedekben bizonyította a nemzetállamot meghaladó önálló 
államiságát: rendelkezik egy meghatározott földrajzi területtel és népességgel, al-
kotmánnyal, sui generis hatalmi szervekkel és jogrendszerrel, sőt intézményei között – még 
ha áttételesen is – érvényesül a hatalmi ágak megosztásának és egyensúlyának elve is.  

A funkcionalisták kiindulópontja, sőt végcélja is lényegében azonos a föderalisták néze-
teivel.18 Alaptételük az, hogy a nemzetállam a puszta létével magában hordozza a háborút, 
illetve annak veszélyét, ezért azt meg kell haladni, mégpedig egy szupranacionális, azaz 
nemzetállamok fölötti, egységes európai struktúra fölépítésével. Nézetük szerint azonban e 
struktúra kiépítését és ezzel az integrációt lehetetlen egy csapásra megvalósítani, mivel az 
európai államok – politikai szempontból – rendkívül különböznek. Éppen ezért az európai 
integrációt az emberek alapvető szükségleteinek politikamentes területein (közlekedés, 
élelmezés, lakásügyek stb.) kell megkezdeni, mégpedig olyan szupranacionális és technok-
raták által vezetett intézményekkel, amelyek egy ideig együtt funkcionálnak a nemzetál-
lammal, illetve annak hagyományos szerveivel. Az e területeken elért sikerek aztán az ún. 
„spill-over” hatás következtében átterjednek, „továbbgyűrűznek” a társadalmi-gazdasági 
élet egyéb, politikaérzékeny területeire is. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, szükséges 
egy nemzetek fölötti koordináló szerv – egy „európai kormány” – létrehozása, amely a 
szubszidiaritás jegyében mindazon feladatokat ellátja, amelyeket a nemzetállamok kormá-
nyánál hatékonyabban képes megvalósítani. Mindennek pedig az a következménye, hogy 
„...a nemzetközi viszonyok államközpontú modellje és egyáltalán az állami struktúrák fo-
kozatosan átadják helyüket a nemzetek fölötti, technokraták által vezetett, globális hatósu-
garú szektorális és funkcionális szervezeteknek”,19 továbbá a polgárok nemzetállam iránti 
lojalitása fokozatosan áttevődik a szupranacionális szintre, azaz hosszú távon a nemzetál-
lam „föloldódik”, illetve „elpárolog”. 

 
 

                                                 
18 David Mitrany a II. világháború alatt írott és 1946-ban megjelent „Egy működő békerendszer” 
című könyvével alapozta meg a funkcionalista integrációs elméletet. Hivatkozza KENDE Tamás: 
Integrációs elméletek, in: Európai közjog és politika (Szerk.: KENDE Tamás), Osiris–Századvég Ki-
adó, Budapest, 1995, 80. 
19 GALLÓ  Béla: Az Európai Unió mint regionális probléma, Európai Tükör (Műhelytanulmányok)  
69, 88. 
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Mint látható, a föderalizmus és a funkcionalizmus egyaránt egy szupranacionális intéz-
ményrendszer létrehozásában kicsúcsosodó integráció megvalósulásában látja a nemzetál-
lam meghaladásának és ennek következményeként az egységes Európa létrehozásának 
zálogát. A különbség „mindössze” annyi, hogy az integráció első szakaszában a hangsúlyt a 
föderalisták a politikai-alkotmányos kérdésekre, míg a funkcionalisták éppen ellenkezőleg, 
a nem politikaérzékeny területekre helyezik. Ebből fakadóan az „Európai Egyesült Államo-
kat” a föderalisták szerint egy csapásra, míg a funkcionalisták szerint csak fokozatosan, 
hosszabb idő alatt lehet (kell) létrehozni. Számunkra azonban lényeges annak hangsúlyozá-
sa is, hogy mindkét eszmei áramlat nélkülözhetetlennek tartja egy szupranacionális, nemze-
tek fölött álló, sui generis intézményrendszer létrehozását és működtetését, amely – akár a 
nemzetállamokkal szemben is – képes az összeurópai érdekek érvényesítésére. Nevezete-
sen: a béke fenntartására, Európa identitásának megőrzésére, Európa népei szociális bizton-
ságának és jólétének növelésére. 

A kormányközi elméletek – a föderalizmussal és a funkcionalizmussal szemben – a 
hangsúlyt nem a szupranacionális intézményekre, hanem a nemzetállamokra helyezik, és 
azt vallják, hogy a nemzetközi kapcsolatokban, így az európai integrációban is a nemzetál-
lam kikerülhetetlen. A nemzetállamoknak ugyanakkor megvan a maguk önös érdeke, ezért 
puszta létükből következik az egymással szembeni verseny, ami viszont szükségképpen 
háborúhoz vezet. Ennek elkerülése érdekében az államok nemzetközi szerződéseket kötnek 
egymással. Ha pedig a nemzetközi együttműködés klasszikus formái már nem megfelelőek, 
az államok csak akkor döntenek az integráció, azaz a szuverenitás korlátozása mellett. Az 
ilyen jellegű nemzetközi együttműködésnek azonban mindig gátat szab a racionálisan gon-
dolkodó nemzetállam, illetve a nemzetállami önérdek. Ebből pedig legalább két dolog kö-
vetkezik. Az egyik az, hogy az integráció dinamikája mindig a nemzet (tag)államok akara-
tától függ, ezért – a funkcionalisták elvárásaival szemben – az integráció nem lineárisan 
mélyül el, hanem megtorpanások és újrakezdések sorozataként. A másik következmény 
pedig az, hogy az integráció valójában nem lerombolja, hanem újjászületni segíti az európai 
nemzetállamokat. 

A fenti három integrációs elmélet melletti számtalan egyéb integrációs elmélet – az 
1940-es évek végétől – folyamatosan végigkíséri az európai integráció fejlődését. Közös 
jellemzőjük, hogy mind-mind igenli Európa egyesítését.  

Megállapítható az is, hogy Európa esetében az integráció a nemzetállamot felülről tá-
madja, illetve veszélyezteti, bár van olyan álláspont is, mely szerint: „... az integráció inten-
zívebbé válását a nemzetállamot fenyegető veszély helyett, sokkal inkább új lehetőségek 
megnyílásaként, sőt a globalizáció bizonyos fajta korlátozására irányuló törekvésként ér-
demes értelmezni.”20 Ugyancsak közös jellemzőjük, hogy az itt ismertetett három elmélet-
nek legalább az egyikére mindig visszavezethetők, azaz az integráció tényleges előre 
haladtával az elméleti gyökerek nemigen változtak.  

A jelen fejezet lezárásaként – ugyanakkor kissé előre tekintve – jeleznünk kell: az 1992-
ben megkötött és az Európai Uniót létrehozó Maastrichti Szerződés, a hárompilléres megol-
dással mintha igazságot akart volna tenni az általunk bemutatott és szükségszerűen leegy-
szerűsített három integrációs elmélet között.  

 
 

                                                 
20 SZŰCS Tamás: Az Európai Unió politikáinak természetrajza, fejlődése és perspektívái, Európai 
Tükör 2000/5, 7. 
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Az Első Pilléren belüli együttműködés ugyanis a föderalisták és a funkcionalisták által 
óhajtott, szupranacionalizmusra épülő közösségi modellen, míg a Második és a Harmadik 
Pilléres együttműködés a kormányközi elmélet képviselői által óhajtott kormányközi 
együttműködésen alapult. Leegyszerűsítve ez a következőket jelenti: az Első Pillér esetében 
a közösségi intézményrendszer minden egyes elemének – az akkor már a Közgyűlés helyé-
be lépett Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a Gazdasági és Szociá-
lis Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának is – megvan a maga szerepe a döntésho-
zatalban, és a döntéseket a Tanács hozza meg, minősített többséggel. Ezzel szemben a Má-
sodik és a Harmadik Pillérben (tehát a Közös kül- és biztonságpolitika, illetve a és igazság-
ügyi együttműködés területén) csak a Tanácsnak van szerepe a döntéshozatalban, és a dön-
tések konszenzussal (egyhangúlag) születnek. 

 
3. Az egységes Európa kiépítésének első mérföldköve: az ESZAK létrehozása 

 
Álláspontunk szerint az európai integráció hat történelmi szakaszt futott végig, alapve-

tően abból a szempontból, hogy a részes tagállamok egymással milyen szerződéseket kötöt-
tek az integráció elmélyítése érdekében. E szakaszok a következők: 

– Első szakasz: az ESZAK létrehozása (1951) 
– Második szakasz: az EGK és az Euratom létrehozása (1957) 
– Harmadik szakasz: az Európai Közösségek létrehozása (1965) 
– Negyedik szakasz: az Európai Unió létrehozása (1992) 
– Ötödik szakasz: az Európai Alkotmány (2004) 
– Hatodik szakasz: a Lisszaboni Szerződés (2007) 
Az uniós szakzsargon ezeket a szerződéseket az uniós jog elsődleges forrásaiként jelöl-

te és jelöli meg, kiemelve azok különös jelentőségét.21 A továbbiakban e hat történelmi 
korszak első szakaszát mint az európai integráció első mérföldkövé mutatjuk be, a követke-
zők szerint: 

Az Európai Unió a Montánunióban gyökerezik, ami nem más, mint a Párizsban 1951. 
április 18-án, hat nyugat-európai állam (Franciaország, Németország, Olaszország és a 
Benelux államok: Belgium, Hollandia és Luxemburg) képviselői által aláírt, 50 évre szóló 
szerződéssel létrehozott Európai Szén- és Acél Közösség (a továbbiakban: ESZAK vagy 
Párizsi Szerződés). A szerződés – tagállami ratifikációk után – 1952. július 25-én lépett 
hatályba, és minthogy 50 évre köttetett, 2002. július 25-én meg is szűnt. A szerződés meg-
szűnése azonban „csupán” az ESZAK mint nemzetközi jogalany megszűnését jelentette, a 
tevékenység megszűnését nem. Ez azt jelenti, hogy a szén- és acélügyek intézése 2002-től 
az akkor már tíz éve működő Európai Unió I. Pillére, az Európai Közösségek keretében 
valósult meg, a Lisszaboni Szerződés 2009-ben történt hatálybalépése után, tehát napjaik-
ban pedig a pillérszerkezetet mellőző (egységes) Európai Unió kereteiben valósul meg. 

 

                                                 
21 Az uniós jog másodlagos forrását azok a közösségi jogi normák képezik, amelyeket az Unió intéz-
ményei alkotnak. Ezek részben kötelezők, részben nem kötelezők, a következők szerint. A rendeletek, 
az irányelvek, és a határozatok kötelezőek, míg az ajánlások és a vélemények nem kötelezőek. Az 
uniós szakzsargon azonban ismeri az uniós jog „egyéb forrásai” megjelölést is, amely alatt elsősorban 
az Európai Bíróság döntései értendők. Az uniós jog forrásairól lásd például VÁRNAI Ernő – PAPP 
Mónika: Az Európai Unió joga, KJK Budapest, 2001., KECSKÉS László: EU-JOG és jogharmonizá-
ció, HVG–Orac, Budapest, 2003. stb. 
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Az ESZAK – mint arra a Közösség neve is utal – részleges, tehát a gazdaságnak csupán 
egy (keskeny, de igen jelentős) szektorára kiterjedő integráció kialakítását tűzte ki célul és 
valósította meg. E nemzetközi szervezeten belüli együttműködés a szén és acél közös pia-
cán nyugodott, amely gyakorlatilag vámuniót jelentett a tagállamok között. A Párizsi Szer-
ződés azonban előírta azt is, hogy tíz év átmenet után a vámunióból közös piacot kell létre-
hozni.22 

Az ESZAK létrehozását a volt angol miniszterelnök (Winston Churchill) egyik 1946-
ban megtartott előadása, másfelől pedig a francia külügyminiszter (Robert Schuman) 1950. 
május 9-i felhívása (Schuman-nyilatkozat), illetve a francia Tervbizottság vezetőjének 
(Jean Monnet-nek) az ötlete és annak papírra vetése előzte meg.  

W. Churchill 1946. szeptember 19-én előadást tartott a Zürichi Egyetemen, amelyen az 
európai integráció szempontjából rendkívül jelentős gondolatokat fogalmazott meg, a kö-
vetkezők szerint: „…ha az európai országoknak sikerülne egyesíteniük 300–400 millió 
lakosukat,... olyan jólétet, dicsőséget és biztonságot ismerhetnek meg, amelyet nem korlá-
tozhatna semmiféle mezsgye, semmiféle határ. Szükséges valamiféle Európai Egyesült 
Államokat létrehoznunk…. Az európai család újjáteremtéséhez az első lépés Franciaország 
és Németország szövetsége kell, hogy legyen… Nagy Britannia, a Brit Nemzetközösség, a 
hatalmas Amerika és – bízom benne – Szovjet-Oroszország is, …barátai és támogatói kell, 
hogy legyenek az új Európának.”23 

A szakirodalom egyetért azonban abban, hogy nem W. Churchill, hanem a francia Jean 
Monnet és Robert Schuman tekinthető az ESZAK, illetve az európai integráció szülőatyjá-
nak.24 Monnet világosan látta, hogy egy esetleges újabb háború csak akkor kerülhető el, ha 
megszűnik az évszázadokra visszanyúló francia–német ellenségeskedés és katonai-
gazdasági párharc. Erre esély csak akkor van, ha a fegyvergyártás, sőt az egész gazdaság 
alapját képező szén- és acéltermelést egy közösen létrehozandó szupranacionális szerv, a 
Főhatóság irányítása alá helyezik. Elgondolásának újdonsága tehát alapvetően abban a 
felismerésben rejlett, hogy egy újabb háború elkerülése megköveteli a nemzetállam megha-
ladását, a gazdaság kulcsterületének egy nemzetek feletti szerv irányítása alá helyezését, és 
ezzel egyfajta korlátozott közös piac létrehozását (funkcionalizmus). A Monnet ötletére 
építő, 1950. május 9-én kiadott Schuman-nyilatkozat – és ezzel a francia kormány - kinyil-
vánította azt is, hogy a francia-német tengelyhez más európai államok is csatlakozhatnak. A 
francia külügyminiszter, R. Schuman ugyanis a nyilatkozatban – igaz, hogy csupán távoli 
célként – egy egységes (föderális) Európa létrehozását is megjelölte.25Ahogyan a nyilatko-
zat fogalmaz: „A szén- és acéltermelés egyesítése közvetlenül biztosítani fogja – az európai 
föderáció első állomásaként – a gazdasági fejlődés közös alapjainak megteremtését… Ez az 
indítvány az alaptermelés egyesítése és a Főhatóság újonnan létrehozott intézménye ré-

                                                 
22 A közös piacon a négy gazdasági szabadság – az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő – 
egyaránt szabadon áramlik, miközben a részes államok egységes vámpolitikát is megvalósítanak. 
Ebből megállapítható, hogy a közös piac nyilvánvalóan ugyan azt jelenti, mint a vámunió, de kiegé-
szül két további szabadság – a tőke és a munkaerő – szabad áramlásával. 
23 A szöveget idézi GAZDAG F.: Európai integrációs... i. m. 26–27. 
24 Jean Monnet és Robert Schuman életéről és munkásságának értékeléséről lásd például KECSKÉS 
László: EU-JOG és jogharmonizáció. HVG-Orac Budapest, 2003. 29–42. 
25 A Schuman-nyilatkozat magyar nyelvű szövegét lásd például Robert SCHUMAN: Európáért c. köny-
vének 155–159. oldalán. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, Pécs, 2004. 
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vén…egy, a béke megőrzéséhez nélkülözhetetlen európai föderáció első kézzelfogható 
alapjait teremti meg.”26 

A nyilatkozatot az európai államok többsége – ide értve a leginkább érintett Németor-
szágot is – kedvezően fogadta, és a hat európai állam képviselői (Jean Monnet elnökletével) 
már 1950. június 20-án tárgyalóasztalhoz ültek, ahol kijelentették: elfogadják a nyilatkozat 
alapelveit. Ennek alapján megkezdődtek a tárgyalások, amelyek során Schuman azt is 
hangsúlyozta: javaslata – bár látszólag gazdasági jellegű, hiszen a szén- és acélipar nemze-
tek feletti ellenőrzés alá helyezését célozza – elsősorban politikai javaslat az „Európai Ház” 
létrehozása érdekében. A tárgyalások eredményeként pedig 1951. április 18-án sor került 
sor Párizsban az Európai Szén- és Acél Közösségről szóló szerződés aláírására.  

Az ESZAK-szerződés – szerkezetileg – a következő módon épül föl: Preambulum, Első 
cím: Feladatok, Második cím: A Közösség szervei, Harmadik cím: Gazdasági és szociális 
rendelkezések, Negyedik cím: Általános rendelkezések. 

Nagyon érdekes és tanulságos a Preambulum következő része. „Az alapító államok… 
abból a megfontolásból, hogy a világbéke csak a fenyegető veszélyekhez mért alkotó erőfe-
szítésekkel biztosítható; Azon meggyőződés alapján, hogy a békés viszonyok fenntartásá-
hoz elengedhetetlen az a hozzájárulás, amelyet egy szervezett és életerős Európa a civilizá-
ciónak nyújthat;... Elhatározva, hogy az évszázados rivalizálás helyébe fontos érdekeik 
összehangolását helyezik, s hogy a gazdasági közösség megteremtése által egy későbbi, 
kiterjedt közösség első alapkövét helyezik el a hosszú időn át véres viszályokban szemben 
álló népek között,... elhatározták, hogy létrehozzák az Európai Szén- és Acél Közösséget...” 

Az ESZAK szervezeti struktúrája (intézményrendszere) a következő volt: Főhatóság, Mi-
niszterek Tanácsa, Közgyűlés és Bíróság. A Közösség nemzetek feletti, szupranacionális 
jellegét a legfőbb döntéshozó testület, a tagállamok kormányai által közösen, öt évre kine-
vezett, kilenctagú Főhatóság biztosította és jelenítette meg.  (A kilenc főből kettőt-kettőt a 
három nagy, míg egyet-egyet a három kis tagállam jelölt.) A szerződés 8. cikkelye szerint a 
Főhatóság feladata, hogy gondoskodjon a szerződésben rögzített célok eléréséről. Ennek 
érdekében a tagállamok számára a Főhatóság – indoklással ellátott – jogi aktusokat bocsát-
hatott ki, és ellenőrizhette azoknak a tagállamok és a különböző vállalatok által történő 
végrehajtását. Az egy-egy szavazattal rendelkező főhatósági tagok többségi szavazata útján 
megalkotott jogi aktusok – amelyek valójában a Párizsi Szerződés keret jellegű előírásait 
voltak hivatottak konkretizálni, illetve tartalommal kitölteni – kibocsátása körében a Főha-
tóság határozatokat hozhatott, ajánlásokat fogalmazhatott meg vagy állásfoglalásokat tehe-
tett közzé.27 A Főhatóság tagjait bár a tagállamok jelölték, ők tevékenységüket mégis telje-
sen független módon, kizárólag a Közösség javára végezhették. Kötelezettségeik teljesítése 
során sem kormánytól, sem más szervtől nem kérhettek és nem fogadhattak el utasítást, 
továbbá tartózkodniuk kellett minden olyan tevékenységtől is, amely feladatukkal össze-
egyeztethetetlen volt. Csak e szigorú összeférhetetlenségi előírások rögzítésével volt ugyan-
is biztosítható a testület szupranacionális jellege, a nemzetállami érdekek szükség esetén 
történő háttérbe szorítása, illetve alárendelése a Közösség érdekeinek. A Főhatóság első 
elnöke Jean Monnet lett.  

                                                 
26 Lásd a Schuman Nyilatkozatról szóló, az előző lábjegyzetben említett munka 156. és 157. oldalát! 
27 A határozatok teljes egészükben kötelezőek voltak. Az ajánlások csak az elérendő célokat illetően 
voltak kötelezőek, és a címzettek számára lehetővé tették, hogy kiválasszák az e célok eléréséhez 
szükséges saját eszközöket. Az állásfoglalások nem voltak kötelezőek.  
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Az eredeti tervtől eltérően azonban – a Benelux államok óhajának engedve – a Főható-
ság hatalmának ellensúlyozására sor került a hat főből álló Miniszterek Tanácsának létreho-
zására is, melyben a tagállamok szakminiszterei – esküjükhöz híven – természetesen nem a 
közösségi érdekeket, hanem a saját nemzeti érdekeiket törekedtek érvényre juttatni. A Mi-
niszterek Tanácsa kormányközi intézményként jött létre, és egyfajta ellenőrző-koordináló 
szervként működött. Az ellenőrzés a Tanács azon jogosítványainak összességét jelenti, 
amelyek alapján a Főhatóság – szerződésben rögzített – egyes anyagi jogi intézkedéseinek 
érvényességéhez a Tanács hozzájárulása szükséges. Sőt: nézetünk szerint e fogalmi körbe 
tartozott az az eset is, amikor – igaz, csak kivételesen – maga a Tanács tehette kötelezővé a 
Főhatóság számára a döntés meghozatalát.28 A Tanács ellenőrzési jogosítványainak szét-
szórtságával szemben a koordináció joga egy helyen, a szerződés 26. cikkelyében nyert 
rögzítést, a következők szerint: „Hatáskörét a Tanács – a szerződésben meghatározott ese-
tekben – úgy fejti ki, hogy összehangolja a Főhatóság és a tagállamok kormányainak tevé-
kenységét.”  

A tagállamok parlamenti képviselői közül kiválasztott, négyéves mandátummal rendel-
kező, hetvennyolc főből álló Közgyűlés az ESZAK véleményező-tanácsadó szerve és a 
végső ellenőrzés letéteményese volt. A Közgyűlés véleményező-tanácsadói jogköre azt 
jelentette, hogy a szerződésben meghatározott kérdésekben döntési javaslatot tehetett a 
Főhatóság számára, javaslatának elfogadása azonban nem volt kötelező.  

A hat főből álló Bíróság pedig egyfajta panaszfórumként, a tagállamok kormányai és 
vállalatai kérelme alapján bírálta el a Főhatóság cselekedeteinek jogszerűségét, ily módon 
biztosítva a jog tiszteletben tartását a szerződés értelmezése és alkalmazása során.29 A Bíró-
ság egy-egy tagjára a tagállamok tettek javaslatot, és a tagállamok kormányai nevezték ki 
őket hat évre. A bírák – a Főhatóság tagjaihoz hasonlóan – személyükben szintén teljes 
függetlenséget élveztek, azaz senkitől, még az őket jelölő tagállam kormányától sem fogad-
hattak el utasítást vagy kérést. A döntéshozatal során kizárólag a Párizsi Szerződés rendel-
kezéseit, illetve a Közösség érdekeit tarthatták szem előtt. 

Az ESZAK itt bemutatott szervezeti rendszerének áttekintése alapján az állapítható 
meg, hogy a Párizsi Szerződéssel létrehozott szupranacionális (közösségi) intézmények 
összetétele, feladatköre és működési mechanizmusa a legkevésbé sem feleltethető meg a 
demokratikus jogállam alapvető ismérvének: az államhatalmi ágak megosztása elvének. 
Sőt: ennek éppen az ellenkezője valósult meg, hiszen a jogi aktus kibocsátásának és köz-
ponti szintű végrehajtásának joga egy intézmény, a Főhatóság kezében összpontosult. 
Egyetlen közösségi intézményről sem állítható tehát, hogy annak kizárólagos feladata a 
végrehajtás volt, ebből következően az ESZAK esetében nem beszélhetünk közösségi szintű, 
csak a végrehajtás feladatait ellátó közigazgatási szervről. Már itt felhívjuk azonban a 
figyelmet arra, hogy a Párizsi Szerződés által kialakított működési modell lényege az volt, 
hogy közösségi szinten történt meg a döntések (jogi aktusok) előkészítése, meghozatala és 
a végrehajtás ellenőrzése, míg a meghozott döntések végrehajtásának kötelezettsége alapve-
tően a tagállamokra (és azok vállalataira) hárult. Ebben az értelemben az ESZAK kétszintű 
közigazgatást vezetett be, illetve valósított meg: egy nemzetállamok fölötti és egy nemzetál-
lami közigazgatást. A kettő együtt, egy egységként, egymást kiegészítve gondoskodott a jogi 

                                                 
28 Lásd például a Párizsi Szerződés 53. cikkely b. pontját, az 56. cikkely 1. § b. pontját, a 68. cikkely 
5. § -át és az 58. cikkely 1. §-át. 
29 Csupán megjegyezzük: az a körülmény, hogy az ESZAK szervei közé bekerült a Miniszterek Taná-
csa, egyik oldalról fölfogható a föderalisták és a funkcionalisták vereségeként, illetve másik oldalról a 
kormányközi elmélet hívei győzelmeként is. 
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aktusok előkészítéséről, végrehajtásáról (érvényesüléséről) és ezzel a Közösség által kitű-
zött célok eléréséről. Mindezeknek a későbbiekben komoly jelentősége lesz az európai 
integráció – fentiekben jelzett – elmélyítése során, illetve az európai közigazgatás megvaló-
sítása szempontjából. 

Az ESZAK működése rendkívül sikeres volt, hiszen a szén- és acéltermékek esetében 
1958-ra a hat tagállamon belül már megszűntek a kereskedelmi és egyéb korlátozások, 
valamint a termelők és a fogyasztók közötti megkülönböztető akadályok, tehát végered-
ményben megvalósult a célul kitűzött részleges vámunió. Ez hozzájárult ahhoz, hogy a 
tagállamok közötti acélforgalom öt év alatt 157%-kal, az acéltermelés pedig 65%-kal nőtt.30 
Történelmi jelentősége az ESZAK-nak mégis az (volt), hogy emberi történelemben először 
bebizonyította a gazdaság egy részének nemzetek feletti (szupranacionális) irányíthatósá-
gát, sőt annak gazdasági hatékonyságát is. Ezzel pedig mintegy kikövezte az Európai Gaz-
dasági Közösség és az Európai Atomenergia Közösség 1957-ben, majd az Európai Unió 
1992-ben történő létrehozásához vezető utat.  

 

                                                 
30 GAZDAG F.: Az európai integráció… i. m. 111. 


