
Magyarország elvesztésének 12 EU-stációja 

az EU csatlakozással elkövetett nemzetárulást összefoglaló Lisszaboni Szerződés cikkei alapján  

 

1. Minden magyar érték (benne a termőföld) elvesztése 

 

II. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 26. cikk 

 

(2) A belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben e szerződés rendelkezéseivel 

összhangban biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. 

 

II. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 38. cikk 

 

(1) Az Unió közös mezőgazdasági és halászati politikát határoz meg és hajt végre. 

A belső piac kiterjed a mezőgazdaságra és a halászatra, valamint a mezőgazdasági termékek 

kereskedelmére. A közös agrárpolitikára vagy a mezőgazdaságra vonatkozó utalásokat, valamint a 

„mezőgazdasági”, illetve az „agrár-„ kifejezéseket úgy kell értelmezni, mint amelyek a halászatot is 

magukban foglalják, figyelembe véve ezen ágazat sajátos jellemzőit. 

„Mezőgazdasági termékek” a termőföld, az állattenyésztés és a halászat termékei, valamint az 

ezekhez a termékekhez közvetlenül kapcsolódó első feldolgozási szint termékei. 

(2) Ha a 39-44. cikk másként nem rendelkezik, a belső piac létrehozására illetve működésére 

megállapított szabályokat a mezőgazdasági termékekre is alkalmazni kell. 

(3) A 39-44. cikk rendelkezéseinek hatálya alá tartozó termékeket az I. melléklet sorolja fel. 

(4) A mezőgazdasági termékek belső piaca működésének és fejlődésének együtt kell járnia egy 

közös agrárpolitika létrehozásával. 

 

II. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. cikk 

 

(1) Az Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a következő területeken: 

a) vámunió, 

b) a belső piac működéséhez szükséges versenyszabályok megállapítása, 

c) monetáris politika azon tagállamok tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euro, 

d) a tengeri biológiai erőforrások megőrzése a közös halászati politika keretében, 

e) közös kereskedelempolitika. 

(2) Az Unió szintén kizárólagos hatáskörrel rendelkezik nemzetközi megállapodás megkötésére, 

ha annak megkötését valamely uniós jogalkotási aktus írja elő, vagy ha az hatásköreinek belső 

gyakorlásához szükséges, illetve annyiban, amennyiben az a közös szabályokat érintheti, vagy azok 

alkalmazási körét megváltoztathatja. 

 

2. A nemzeti termékek védelmének elvesztése 

 

II. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 34. cikk 

 

A tagállamok között tilos a behozatalra vonatkozó minden mennyiségi korlátozás és azzal 

azonos hatású intézkedés. 

 

II. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 35. cikk 

 

A tagállamok között tilos a kivitelre vonatkozó minden mennyiségi korlátozás és azzal azonos 

hatású intézkedés. 

 

II. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 63. cikk 

 

(1) E fejezet rendelkezéseinek keretei között tilos a tagállamok, valamint a tagállamok és 

harmadik országok közötti tőkemozgásra vonatkozó minden korlátozás. 
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(2) E fejezet rendelkezéseinek keretei között tilos a tagállamok, valamint a tagállamok és harmadik 

országok közötti fizetési műveletekre vonatkozó minden korlátozás. 

 

II. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 101. cikk 

 

(1) A belső piaccal összeegyeztethetetlen és tilos minden olyan vállalkozások közötti 

megállapodás, vállalkozások társulásai által hozott döntés és összehangolt magatartás, amely 

hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre, és amelynek célja vagy hatása a közös 

piacon belüli verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása, így különösen: 

a) a beszerzési vagy eladási árak, illetve bármely egyéb üzleti feltétel közvetlen vagy közvetett 

rögzítése; 

b) a termelés, az értékesítés, a műszaki fejlesztés vagy a befektetés korlátozása vagy ellenőrzése; 

c) a piacok vagy a beszerzési források felosztása; 

d) egyenértékű ügyletek esetén eltérő feltételek alkalmazása az üzletfelekkel szemben, ami által 

azok hátrányos versenyhelyzetbe kerülnek; 

e) a szerződések megkötésének függővé tétele olyan kiegészítő kötelezettségeknek a másik fél 

részéről történő vállalásától, amelyek sem természetüknél fogva, sem a kereskedelmi szokások 

szerint nem tartoznak a szerződés tárgyához. 

 

II. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 107. cikk 

 

(1) Ha a Szerződések másként nem rendelkezik, a belső piaccal összeegyeztethetetlen a 

tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely 

bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a 

versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. 

 

3. Pénzügyi függetlenség elvesztése 

 

II. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 282. cikk 

 

(1) Az Európai Központi Bank és a nemzeti központi bankok alkotják a Központi Bankok Európai 

Rendszerét (KBER). Az Unió monetáris politikáját az Európai Központi Bank és azon 

tagállamok nemzeti központi bankjai irányítják, amelyeknek hivatalos pénzneme az euro, és 

amelyek az eurorendszert alkotják. 

.... 

 

(5) Az Európai Központi Bankkal konzultálni kell a hatáskörébe tartozó valamennyi uniós jogi 

aktusra irányuló javaslattal, továbbá valamennyi nemzeti jogszabálytervezettel kapcsolatban, és 

a hatáskörébe tartozó területeken véleményt terjeszthet elő. 

 

II. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 295. cikk 

 

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság egyeztetnek egymással, és közös megegyezéssel 

meghatározzák együttműködésük szabályait. E célból a Szerződéseknek megfelelően kötelező jellegű 

intézményközi megállapodásokat köthetnek. 

 

4. Kereskedelmi függetlenség elvesztése 

 

II. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 106. cikk 

 

(1) A közvállalkozások és az olyan vállalkozások esetében, amelyeknek a tagállamok különleges 

vagy kizárólagos jogokat biztosítanak, a tagállamok nem hozhatnak és nem tarthatnak fenn az a 
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Szerződésekkel, különösen az annak 21. és 101–109. cikkében foglalt szabályokkal ellentétes 

intézkedéseket. 

(2) Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vagy a 

jövedelemtermelő monopólium jellegű vállalkozások olyan mértékben tartoznak a 

Szerződések szabályai, különösen a versenyszabályok hatálya alá, amennyiben ezek 

alkalmazása sem jogilag, sem ténylegesen nem akadályozza a rájuk bízott sajátos feladatok 

végrehajtását. A kereskedelem fejlődését ez nem befolyásolhatja olyan mértékben, amely 

ellentétes a Közösség érdekeivel. 

 

II. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 207. cikk 

 

(1) A közös kereskedelempolitika egységes elveken alapul; ez vonatkozik különösen a 

vámtarifák módosításaira, az áruk és szolgáltatások kereskedelméhez kapcsolódó vámtarifa 

és kereskedelmi megállapodások megkötésére, valamint a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi 

vonatkozásaira, továbbá a külföldi közvetlen befektetésekre, a liberalizációs intézkedések 

egységesítésére, az exportpolitikára és az olyan kereskedelempolitikai védintézkedésekre, mint a 

dömping vagy szubvenció esetén meghozandó intézkedések. A közös kereskedelempolitikát az 

Unió külső tevékenységének elvei és célkitűzései által meghatározott keretek között kell folytatni. 

 

5. Vám elvesztése 

 

II. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 28. cikk 

 

(1) Az Unió vámuniót alkot, amely a teljes árukereskedelemre kiterjed, és magában foglalja a 

behozatali és kiviteli vámok, valamint az azokkal azonos hatású díjak tilalmát a tagállamok között, 

továbbá közös vámtarifa bevezetését harmadik országokkal fenntartott kapcsolataikban. 

 

6. Az önálló adópolitika elvesztése 

 

II. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 110. cikk 

 

A tagállamok sem közvetlenül, sem közvetve nem vetnek ki más tagállamok termékeire a 

hasonló jellegű hazai termékre közvetlenül vagy közvetve kivetett adónál magasabb belső adót. 

A tagállamok továbbá nem vetnek ki más tagállamok termékeire olyan természetű belső adót, 

amely más termékek közvetett védelmét szolgálhatja. 

 

7. Külügy és hadügy elvesztése 

 

I. KÖZÖS RENDELKEZÉSEK 18. cikk 

 

(1) Az Európai Tanács, minősített többséggel és a Bizottság elnökének egyetértésével, kinevezi az 

Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét. Megbízatását az Európai Tanács ugyanilyen 

eljárás keretében megszüntetheti.  

(2) A főképviselő irányítja az Unió közös kül- és biztonságpolitikáját. Javaslataival hozzájárul e 

politika alakításához, és azt a Tanácstól kapott felhatalmazásban foglaltak szerint végrehajtja. 

Ugyanez vonatkozik a közös biztonság- és védelempolitikára. 

 

8. Önálló jogalkotás elvesztése 

 

II. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 288. cikk 

 

Az Unió hatásköreinek gyakorlása érdekében az intézmények rendeleteket, irányelveket, 

határozatokat, ajánlásokat és véleményeket fogadnak el. 
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A rendelet általános hatállyal bír. Teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó 

valamennyi tagállamban. 

Az irányelv az elérendő célokat illetően minden címzett tagállamra kötelező, azonban a forma és 

az eszközök megválasztását a nemzeti hatóságokra hagyja. 

A határozat teljes egészében kötelező. Amennyiben külön megjelöli, hogy kik a címzettjei, a 

határozat kizárólag azokra nézve kötelező, akiket címzettként megjelöl.  

 

9. Közigazgatás elvesztése 

 

I. KÖZÖS RENDELKEZÉSEK 5. cikk 

 

(3) A szubszidiaritás elvének megfelelően azokon a területeken, amelyek nem tartoznak 

kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a 

tervezett intézkedés céljait a tagállamok sem központi, sem regionális vagy helyi szinten nem 

tudják kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az 

Unió szintjén jobban megvalósíthatók.  

Az Unió intézményei a szubszidiaritás elvét a szubszidiaritás és az arányosság elvének 

alkalmazásáról szóló jegyzőkönyvben meghatározottak szerint alkalmazzák. A nemzeti 

parlamentek az említett jegyzőkönyvben megállapított eljárásnak megfelelően gondoskodnak 

a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásáról. 

 

II. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 7. cikk 

 

Az Unió, valamennyi célkitűzését figyelembe véve és a hatáskör-átruházás elvével összhangban, 

biztosítja a különböző politikái és tevékenységei összhangját. 

 

10. Belbiztonság elvesztése 

 

II. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 88. cikk 

 

(1) Az Europol feladata, hogy támogassa és erősítse a tagállamok rendőri hatóságainak és egyéb 

bűnüldöző szolgálatainak tevékenységét, valamint a közöttük folytatott kölcsönös együttműködést a 

két vagy több tagállamot érintő bűncselekmények és a terrorizmus, valamint az uniós politikák 

alkalmazási körébe tartozó közös érdekeket sértő bűnözési formák megelőzése és üldözése 

terén. 

(2) Az Europol felépítését, működését, tevékenységi területét és feladatait rendes jogalkotási eljárás 

keretében elfogadott rendeletekben az Európai Parlament és a Tanács határozza meg. E feladatok a 

következőket foglalhatják magukban: 

a) az információk, így különösen a tagállamok vagy harmadik országok hatóságai, illetve az Unión 

kívüli szervezetek által szolgáltatott információk összegyűjtése, tárolása, feldolgozása, elemzése 

és cseréje, 

b) a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival közösen vagy közös nyomozócsoportok 

keretében végzett nyomozati és operatív tevékenységek összehangolása, megszervezése és 

végrehajtása, adott esetben az Eurojusttal kapcsolatot tartva. 

 

II. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 89. cikk 

 

A Tanács különleges jogalkotási eljárás keretében meghatározza azokat a feltételeket és korlátokat, 

amelyek mellett a tagállamoknak a 82 és 87. cikkben említett hatáskörrel rendelkező hatóságai egy 

másik tagállam területén – annak hatóságaival kapcsolatot tartva és velük egyetértésben – 

intézkedéseket foganatosíthatnak. A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt 

követően, egyhangúlag határoz. 
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11. Igazságszolgáltatás elvesztése 

 

I. KÖZÖS RENDELKEZÉSEK 19. cikk 

 

(1) Az Európai Unió Bírósága a Bíróságból, a Törvényszékből és különös hatáskörű 

törvényszékekből áll. Az Európai Unió Bírósága biztosítja a jog tiszteletben tartását a Szerződések 

értelmezése és alkalmazása során. 

A tagállamok megteremtik azokat a jogorvoslati lehetőségeket, amelyek az uniós jog által 

szabályozott területeken a hatékony jogvédelem biztosításához szükségesek. 

 

II. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 86. cikk 

 

(1) Az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények üldözésére a Tanács különleges 

jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben az Eurojustból Európai Ügyészséget 

hozhat létre. A Tanács az Európai Parlament egyetértését követően, egyhangúlag határoz. 

 

12. Magyarország kinyitása minden idegen előtt és bezárása az Unión kívülre szakadt minden 

magyar előtt 

 

II. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 49. cikk 

 

Az alábbiakban megállapított rendelkezéseknek megfelelően tilos a valamely tagállam 

állampolgárainak egy másik tagállam területén történő szabad letelepedésére vonatkozó 

minden korlátozás. Ezt a rendelkezést azokra a korlátozásokra is alkalmazni kell, amelyek 

képviseletnek, fióktelepnek vagy leányvállalatnak egy tagállam valamely tagállamban letelepedett 

állampolgára által történő alapítására vonatkoznak. 

A szabad letelepedés magában foglalja a jogot gazdasági tevékenység önálló vállalkozóként 

történő megkezdésére és folytatására, vállalkozások, így különösen az 54. cikk második 

bekezdése szerinti társaságok alapítására és irányítására, a letelepedés országának joga által a 

saját állampolgáraira előírt feltételek szerint, figyelemmel a tőkére vonatkozó fejezet 

rendelkezéseire is. 

 

II. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 77. cikk 

 

(1) Az Unió olyan politikát alakít ki, amelynek célja: 

a) annak biztosítása, hogy a belső határok átlépésekor a személyek, állampolgárságuktól 

függetlenül, mentesüljenek mindenfajta ellenőrzés alól, 

b) a személyek ellenőrzésének és a határátlépések eredményes felügyeletének biztosítása a külső 

határokon, 

c) a külső határok integrált határőrizeti rendszerének fokozatos bevezetése. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak céljából az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási 

eljárás keretében intézkedéseket állapít meg a következőkre vonatkozóan: 

a) a vízumokra és az egyéb rövid távú tartózkodásra jogosító tartózkodási engedélyekre 

vonatkozó közös politika, 

b) azok az ellenőrzések, amelyeknek a külső határokat átlépő személyeket alá kell vetni, 

c) azok a feltételek, amely mellett harmadik országok állampolgárai rövid ideig szabadon 

mozoghatnak az Unión belül, 

d) a külső határok integrált határőrizeti rendszerének fokozatos bevezetéséhez szükséges 

valamennyi intézkedés, 

e) a személyek – állampolgárságuktól független – mentessége mindenfajta ellenőrzés alól a 

belső határok átlépésekor. 

 

II. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 78. cikk 
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 (1) Az Unió közös menekültügyi, kiegészítő és ideiglenes védelem nyújtására vonatkozó politikát 

alakít azzal a céllal, hogy a nemzetközi védelmet igénylő harmadik országbeli állampolgárok 

mindegyike számára megfelelő jogállást kínáljon és biztosítsa a visszaküldés tilalma elvének 

tiszteletben tartását. E politikának összhangban kell lennie a menekültek jogállásáról szóló, 1951. 

július 28-ai genfi egyezménnyel és az 1967. január 31-ei jegyzőkönyvvel, valamint az egyéb 

vonatkozó szerződésekkel. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak céljából az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási 

eljárás keretében intézkedéseket állapít meg egy közös európai menekültügyi rendszer létrehozása 

céljából, amely a következőket foglalja magában: 

a) az Unió egészén belül érvényes, egységes menekült jogállás a harmadik országok 

állampolgárai számára, 

b) egységes kiegészítő védelmet biztosító jogállás a harmadik országok azon állampolgárai 

számára, akiknek, anélkül hogy európai menekült jogállást kapnának, nemzetközi védelemre 

van szükségük, 

c) közös rendszer a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén e 

személyek ideiglenes védelmére, 

d) közös eljárások az egységes menekült-, vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállás 

megadására és visszavonására vonatkozóan, 

e) a menedékjog vagy kiegészítő védelem iránti kérelem elbírálásáért felelős tagállam 

meghatározására vonatkozó kritériumok és eljárások, 

f) előírások a menedékkérők és a kiegészítő védelmet kérők befogadásának feltételeire 

vonatkozóan, 

g) partnerség és együttműködés a harmadik országokkal a menedékkérők, illetve a kiegészítő 

vagy ideiglenes védelmet kérő személyek beáramlásának kezelése céljából. 

 

II. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 79. cikk 

 

(1) Az Unió közös bevándorlási politikát alakít ki, amelynek célja a migrációs hullámok hatékony 

kezelése azok minden szakaszában, méltányos bánásmód biztosítása a harmadik országok azon 

állampolgárai számára, akik jogszerűen tartózkodnak valamely tagállamban, valamint az 

illegális bevándorlás és az emberkereskedelem megelőzése és az ezek elleni megerősített 

küzdelem. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak céljából az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási 

eljárás keretében intézkedéseket állapít meg a következőkre vonatkozóan: 

a) a beutazás és a tartózkodás feltételei, valamint a hosszú távú tartózkodásra jogosító 

vízumok és a hosszú távú tartózkodási engedélyek tagállamok által történő kiadására 

vonatkozó szabályok, beleértve a családegyesítési célúakat is, 

b) a tagállamok valamelyikében jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok 

jogainak meghatározása, ideértve a más tagállamokban való szabad mozgásra és 

tartózkodásra irányadó feltételeket is, 

c) illegális bevándorlás és jogellenes tartózkodás, beleértve a jogellenesen tartózkodó 

személyek kitoloncolását és repatriálását is, 

d) küzdelem az emberkereskedelem, különösen a nők és gyermekek kereskedelme ellen. 

 

II. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 80. cikk 

 

Az Unió e fejezetben meghatározott politikáira és azok végrehajtására a szolidaritás és a felelősség 

tagállamok közötti igazságos elosztásának elve az irányadó, ideértve annak pénzügyi 

vonatkozásait is. Az Unió e fejezet alapján elfogadott jogi aktusaiban, minden olyan esetben, 

amikor erre szükség van, megfelelő módon rendelkezni kell ennek az elvnek az alkalmazásáról. 
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