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Alapító tagállamok, 1957 
(Római Szerződés):

Belgium
Németország
Franciaország
Olaszország
Luxemburg
Hollandia

1973:
 ✚ Dánia

Írország
Egyesült 
Királyság

1995:
 ✚ Ausztria

Finnország
Svédország

2004:
 ✚ Cseh Köztársaság

Észtország
Ciprus
Lettország
Litvánia
Magyarország
Málta
Lengyelország
Szlovénia
Szlovákia



1981:
 ✚ Görögország

2013:
 ✚ Horvátország

1986:
 ✚ Spanyolország

Portugália

2007:
 ✚ Bulgária

Románia
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Az EU 28 tagállama: lásd a 15. oldalt

Európa-nap: május 9. (az 1950. évi Schuman-nyilatkozat emlékére)

Nyílt nap: az uniós intézmények minden év májusában 
megnyitják kapuikat a látogatók előtt

EURÓPAI UNIÓ

Az Európai Unió
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Európai intézmények

A 751 tagból álló európai Parlament az Unió polgárait képviseli. 
A képviselőket ötévente közvetlen és általános választással választják meg. 
A legutóbbi választásokat 2014 májusában tartották. Az Európai Unió 
Tanácsával együtt a Parlament feladata, hogy elfogadja az Európai Bizottság 
által javasolt jogszabályokat és az Európai Unió költségvetését. A Parlament 
ezenkívül a demokratikus ellenőrzés eszköze is. Székhelye Strasbourg, de 
Brüsszelben és Luxembourgban is ülésezik.

www.europarl.europa.eu

Az európai Tanácsot az Európai Unió 28 tagállamának állam-, illetve 
kormányfői, az Európai Tanács elnöke, valamint az Európai Bizottság elnöke 
alkotják. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szintén 
részt vesz az Európai Tanács ülésein, amennyiben külügyi témák kerülnek 
napirendre. Az Európai Tanács elnökét az Európai Tanács választja meg 
két és fél éves időtartamra, amely egyszer megújítható. Az Európai Tanács 
meghatározza az EU általános politikai irányvonalát és prioritásait, de nem lát 
el jogalkotási feladatokat. Székhelye Brüsszel.

www.consilium.europa.eu

Az európai Unió Tanácsa (vagy röviden a Tanács) a tagállamok 
minisztereiből áll, akik a napirenden szereplő téma (külügyek, pénzügyek, 
közlekedés, mezőgazdaság stb.) szerinti összetételben üléseznek.

http://www.europarl.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu
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A Tanács – az Európai Parlamenttel közösen – megtárgyalja és elfogadja 
az uniós jogszabályokat és az EU költségvetését. Koordinálja a tagállamok 
szakpolitikáit, például a gazdaság területén, alakítja a közös kül- és 
biztonságpolitikát, valamint nemzetközi megállapodásokat köt meg.
A Tanács a döntéseit egyszerű többséggel (legalább 15 tag támogató 
szavazatával), minősített többséggel vagy egyhangúlag (mind a 28 tag 
támogató szavazatával vagy tartózkodásával) hozza.
A minősített többségi szavazás esetében az egyes tagállamok népességének 
nagyságát is figyelembe veszik. A minősített többség eléréséhez az alábbi 
két feltételnek kell teljesülnie:

• a tagállamok 55%-a (vagyis 16 tagállam) igennel szavaz, továbbá
• a támogató tagállamok az Unió teljes népességének legalább 

65%-át képviselik.

Ezenfelül a blokkoló kisebbségnek legalább a Tanács 4 olyan tagjából kell 
állnia, melyek az Unió népességének legalább 35%-át képviselik.

A Tanács honlapján szavazatszámláló áll rendelkezésre:  
www.consilium.europa.eu > Az EU Tanácsa > Szavazási rendszer.

http://www.consilium.europa.eu
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A Tanács a jogszabálytervezetekről nyilvános üléseken tanácskozik és szavaz. 
A tanácskozások a Tanács honlapján élőben is követhetők. A Tanács elnöki 
tisztségét a tagállamok töltik be, félévenként váltva egymást. A Tanács 
székhelye Brüsszel.

www.consilium.europa.eu

Az európai Bizottság tagállamonként egy, azaz összesen 28 biztosból áll. 
Ez az intézmény az EU politikailag független végrehajtó szerve. A biztosok 
az Európai Unió általános érdekeit, és nem hazájuk konkrét érdekeit védik. 
A Bizottság jogszabályjavaslatokat nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak, végrehajtja azok határozatait, a szakpolitikákat és az EU 
költségvetését, tárgyalásokat folytat nemzetközi megállapodásokról, és 
a Bírósággal együtt biztosítja, hogy az uniós jogot megfelelően alkalmazzák 
minden tagállamban. A Bizottság székhelye Brüsszel.

www.ec.europa.eu

Az európai Unió Bírósága két bíróságból tevődik össze: a Bíróságból 
és a Törvényszékből. A Bíróság tagállamonként egy bíróból áll. Ellenőrzi 
az uniós intézmények által hozott jogi aktusok jogszerűségét, és biztosítja, 
hogy a tagállamok betartsák a szerződéseket. A tagállami bírák kérésére 
értelmezi az uniós jogot, és biztosítja, hogy azt a tagállamokban egységesen 
alkalmazzák. A Törvényszék tagállamonként legalább egy bíróból áll (2019. 
szeptember 1-jétől tagállamonként két bíróból). Olyan ügyekkel foglalkozik 

http://www.consilium.europa.eu
http://www.ec.europa.eu
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például, amelyeket az uniós intézmények jogi aktusai által közvetlenül 
érintett vállalatok vagy természetes vagy jogi személyek terjesztenek elé. 
Az Európai Unió Bíróságának székhelye Luxembourg.

www.curia.europa.eu

Az európai központi Bank meghatározza és végrehajtja az euróövezet 
országainak monetáris politikáját. Az Európai Központi Bank fő feladata, 
hogy – a nemzeti központi bankokkal együtt – fenntartsa az árstabilitást 
az euróövezetben és ezzel védje a vásárlóerőt. Az euróövezet az Európai 
Unió azon 19 tagállamából áll, amely hivatalos pénznemeként bevezette 
az eurót. Az Európai Központi Banknak jogában áll, hogy euró bankjegyeket 
bocsásson ki, de a gyakorlatban kizárólag az euróövezetbeli nemzeti 
központi bankok bocsátanak ki euró bankjegyeket és -érméket. Az Európai 
Központi Bank székhelye Frankfurt am Main.

www.ecb.europa.eu

Az Unió pénzügyi ellenőrzését az európai számvevőszék végzi. Ellenőrzi, 
hogy az Európai Unió költségvetését megfelelően hajtották-e végre, 
valamint hogy az uniós pénzeszközök begyűjtése és elköltése jogszerűen és 
a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek megfelelően történt-e. 
A Számvevőszékbe minden tagállam egy tagot delegál, akiket az egyes 
nemzeti kormányok jelölnek és a Tanács nevez ki. A tagok függetlenek, 
hazájukból nem fogadnak utasításokat. A Számvevőszék székhelye 
Luxembourg.

www.eca.europa.eu

http://www.curia.europa.eu
http://www.ecb.europa.eu
http://www.eca.europa.eu
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Egyéb uniós szervek

Az európai Gazdasági és szociális Bizottság az Európai Unió konzultatív 
szerve. Az EGSZB lehetővé teszi a tagállamok civil társadalmi szervezetei 
számára, hogy európai szinten fejtsék ki véleményüket. A bizottság 
továbbítja az általa elfogadott véleményeket a Tanácsnak, az Európai 
Bizottságnak és az Európai Parlamentnek. Tagjainak száma 350, akik 
az európai gazdasági és szociális érdekcsoportokból kerülnek ki. A tagokat 
a nemzeti kormányok jelölik és a Tanács nevezi ki. A bizottság székhelye 
Brüsszel.

www.eesc.europa.eu

A Régiók európai Bizottsága az Európai Unió régióinak és városainak 
szószólója. Az Európai Unió konzultatív szerve, amely lehetővé teszi 
a régiók, városok és települések számára, hogy európai szinten fejezzék ki 
véleményüket. A bizottság továbbítja az általa elfogadott véleményeket 
a Tanácsnak, az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek. 
A bizottság 350 tagja az uniós tagállamok választott helyi és regionális 
képviselői közül kerül ki. A tagokat a nemzeti kormányok jelölik és a Tanács 
nevezi ki. A bizottság székhelye Brüsszel.

www.cor.europa.eu

http://www.eesc.europa.eu
http://www.cor.europa.eu
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Az európai külügyi szolgálat (EKSZ) az Unió diplomáciai szolgálata. Szerepe 
azt biztosítani, hogy az Európai Unió hangját meghallják a világban. Vezetője 
az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, aki egyben az Európai 
Bizottság egyik alelnöke, továbbá ő elnököl a Külügyek Tanácsának 
ülésein. Az Unió a nemzetközi színtéren arra törekszik, hogy fellépéseivel 
előmozdítsa az emberi jogokat, a fejlődést, a humanitárius segélyezést, 
a kereskedelmet és a multilaterális szervezetek munkáját. Az EKSZ székhelye 
Brüsszelben van, de 139 küldöttségén keresztül az egész világon jelen van.

www.eeas.europa.eu

Az európai ombudsman az Európai Unió intézményeinek és szerveinek 
hivatali visszásságaival kapcsolatos panaszokat vizsgálja ki. Ha Ön az Unió 
valamely tagállamának állampolgára vagy állandó lakosa, jogosult panaszt 
tenni az Európai Ombudsmannál. Az Unió területén székhellyel rendelkező 
vállalkozások, egyesületek vagy egyéb szervezetek is jogosultak panasz 
benyújtására. Az Ombudsman székhelye Strasbourg.

www.ombudsman.europa.eu

Az európai adatvédelmi biztos egy felügyeleti hatóság, melynek célja 
biztosítani, hogy az uniós intézmények és szervek tiszteletben tartsák 
a magánélethez való jogot a személyes adatok kezelése, valamint új 
szakpolitikák és jogszabályok kidolgozása során. Ennek érdekében 
figyelemmel kíséri a személyes adatok kezelését az uniós közigazgatásban, 
tanácsot nyújt azon szakpolitikákkal és jogszabályokkal kapcsolatban, 

http://www.eeas.europa.eu
http://www.ombudsman.europa.eu
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melyek érintik a magánélethez fűződő jogot, és együttműködik a hasonló 
feladatkörű hatóságokkal egész Európában, hogy garantálja az adatvédelem 
következetességét. Az adatvédelmi biztos székhelye Brüsszel.

www.edps.europa.eu

Az európai Csalás elleni Hivatal (vagy OLAF) kivizsgálja az Európai 
Unió költségvetésével kapcsolatos csalásokat, illetve a korrupciós és 
súlyos kötelességszegési ügyeket az európai intézményekben, és csalás 
elleni politikát dolgoz ki az Európai Bizottság számára. Az OLAF emellett 
pénzügyileg hozzájárul a nemzeti és regionális közigazgatási szervek, 
egyetemek, kutatóközpontok és egyéb szervezetek részére nyújtott 
technikai segítséghez és képzéshez. A hivatal székhelye Brüsszel.

www.ec.europa.eu/anti_fraud

Az európai Beruházási Bank az egyetlen olyan bank, amely az Európai 
Unió tagállamainak tulajdonában áll és azok érdekeit képviseli. Szorosan 
együttműködik más uniós intézményekkel az uniós politikák végrehajtása 
érdekében. A bank finanszírozást és szakértelmet nyújt az EU szakpolitikai 
célkitűzéseit előmozdító, megalapozott és fenntartható beruházási 
projektekhez. Tevékenységének középpontjában a belső piac fejlődésének 
előmozdítása áll, de támogatja az Unió külső és fejlesztési politikáit is. A bank 
székhelye Luxembourg.

www.eib.europa.eu

http://www.edps.europa.eu
http://www.ec.europa.eu/anti_fraud
http://www.eib.europa.eu
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Terület: 4 413 652 km2

Az EU közigazgatási 
központjai: Brüsszel, 
Luxembourg, Strasbourg
Segélyhívó telefonszám: 112
Uniós domainvégződés: .eu
Az EU portálja: 
www.europa.eu

Népesség: 509 millió fő 
(2016)

Népsűrűség: 
116,7 fő/km2 (2014)

Átlagéletkor: 42,2 év 
(2014)
Választójogi korhatár 
az európai parlamenti 
választásokon: 18 év (Ausztria: 
16 év)

Tanulás az Európai Unióban: 
www.ec.europa.eu/education
Munkavégzés 
az Európai Unióban: 
www.ec.europa.eu/eures
Munkavégzés az uniós 
intézményekben: 
www.epso.europa.eu
Kutatás az Európai Unióban: 
www.cordis.europa.eu
Uniós kiadványok: 
www.bookshop.europa.eu
Uniós statisztikák: 
www.ec.europa.eu/eurostat

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve) (*): 28 800 EUR (2015)
A 28 tagállam Unión kívülre irányuló 
összes exportja: 1 581,2 milliárd (2016. 
jan.–nov.)
A 28 tagállam Unión kívülről érkező 
összes importja: 1 561,0 milliárd 
(2016. jan.–nov.)

(*) A GDP (bruttó hazai termék) egy ország gazdasági helyzetének 
mutatószáma. Értékét a megtermelt javak és szolgáltatások 
összértékének és az előállításukhoz felhasznált javak és 
szolgáltatások értékének különbözetéből számítják. A GDP 
vásárlóerő-egységben (PPS) történő kifejezése kiküszöböli 
az egyes országok árszintjéből adódó különbségeket, egy főre jutó 
egységének számítása pedig összehasonlíthatóvá teszi a tényleges 
méretükben jelentősen eltérő gazdaságokat. Forrás: Eurostat.

http://www.europa.eu
http://www.ec.europa.eu/education
http://www.ec.europa.eu/eures
http://www.epso.europa.eu
http://www.cordis.europa.eu
http://www.bookshop.europa.eu
http://www.ec.europa.eu/eurostat
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Az EU 24 hivatalos nyelve (*)

(*) Az egyes országok nyelve szerinti hivatalos névváltozaton alapuló betűrendben.

bolgár (bg)

spanyol (es)

cseh (cs)

dán (da)

német (de)

észt (et)

görög (el)

angol (en)

francia (fr)

ír (ga)

horvát (hr)

olasz (it)

lett (lv)

litván (lt)

magyar (hu)

máltai (mt)

holland (nl)

lengyel (pl)

portugál (pt)

román (ro)

szlovák (sk)

szlovén (sl)

finn (fi)

svéd (sv)



Belgium

Bulgária

Cseh Köztársaság

Dánia

N é m e t o r s z á g

Észtország

Írország

Görögország

S p a n y o l o r s z á g

F r a n c i a o r s z á g

Hor vátország

O l a s z o r s z á g

Ciprus

Lettország

Litvánia

Luxemburg

M agyarország

Málta

Hollandia

A u s z t r i a

L e n g y e l o r s z á g

Por tugál ia

RomániaSzlovénia

Szlovák ia

F i n n o r s z á g

S v é d o r s z á g

Egyesült Királyság
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Tagállamok (*)

Belgium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bulgária  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Cseh Köztársaság . . . . . . . . . . . . . . . .20
Dánia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Németország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Észtország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Írország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Görögország  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Spanyolország . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Franciaország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Horvátország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Olaszország. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Ciprus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Lettország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Litvánia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Magyarország . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Málta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Hollandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Ausztria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Lengyelország . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Portugália . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

Románia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Szlovénia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Szlovákia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Finnország  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Svédország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Egyesült Királyság . . . . . . . . . . . . . . . .70

Tagjelölt országok (**)

Törökország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Macedónia Volt Jugoszláv 
Köztársaság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Montenegró . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Szerbia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Albánia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

(*) Az egyes országok nyelve szerinti hivatalos 
névváltozaton alapuló betűrendben.

(**) Az egyes országok csatlakozási kérelmének dátuma 
szerinti időrendben.
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Politikai rendszer: A kétkamarás parlament alsóháza a 150 
képviselőből álló képviselőház (Kamer van Volksvertegenwoordigers/
Chambre des Représentants/Abgeordnetenkammer). Felsőháza a szenátus (Senaat/
Sénat/Senat), amely 60 szenátorból áll: közülük 50 tagot a régiók és közösségek 
parlamentjei neveznek ki, 10 tagot pedig a szenátorok kooptálnak a testületbe. A 
közvetlen és általános választójog alapján megválasztott képviselők mandátuma 
öt évre szól. Az államfő szerepét a király tölti be, politikai hatásköre azonban nincs. 
A miniszterelnököt a király jelöli ki, de a parlamentnek is bizalmat kell szavaznia 
számára. Belgium szövetségi állam, melyben a szövetségi egységek – vagyis 
a régiók és a közösségek – nagymértékű autonómiával rendelkeznek.

Belga Királyság

BELGIUM
Főváros: Brüsszel (népesség 2015-ben: 1,17 millió fő)



2017. január  |  HU  |  EU Tények és adaTok  1716  EU Tények és adaTok |  HU  |  2017. január

Az államfő honlapja: 
www.monarchie.be
A kormány honlapja: 
www.premier.be
A szenátus honlapja: 
www.senat.be
A képviselőház honlapja: 
www.lachambre.be
Választójogi korhatár: 18 év, 
a szavazás kötelező
Nemzeti ünnep: július 21. 
(I. Leopold trónra lépése, 1831)

(*) Az euró készpénzforgalmi bevezetésének éve.
(**) A három–öt legnépesebb város.

Terület: 30 528 km2

Egyéb fontos városok (**): 
Antwerpen, Gent, Charleroi, 
Liège, Brugge
Az ország domainvégződése: 
.be
Nemzetközi hívószám: +32
További információ: 
www.belgium.be

Polgárok: belgák
Átlagéletkor: 41,2 év (2014)
Hivatalos nyelvek: német, 
francia, holland
Népesség: 11,3 millió fő (2016)
Népsűrűség: 370,3 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 33 800 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: euró (EUR,  
2002 óta (*))
Összes export: 358,9 milliárd EUR (2015)
Összes import: 338,2 milliárd EUR (2015)

Csatlakozás éve: 1957 (alapító 
tagállam, Római Szerződés)
Európai parlamenti képviselők 
száma: 21
Állandó képviselete 
az Európai Unió mellett: 
www.europeanunion.diplomatie.belgium.be

http://www.monarchie.be
http://www.premier.be
http://www.senat.be
http://www.lachambre.be
http://www.belgium.be
http://www.europeanunion.diplomatie.belgium.be
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BULGÁRIA
Főváros: Szófia (népesség 2016-ban: 1,25 millió fő)

Politikai rendszer: Bulgáriában egykamarás parlamentáris 
rendszer működik. A nemzetgyűlés (Narodno sabranie) 240 
választott képviselőből áll, akiknek a mandátuma négy évre szól. Az államfői 
feladatokat az öt évre, közvetlen választás útján megválasztott köztársasági elnök 
látja el. A legfőbb végrehajtó szerv a miniszterek tanácsa – a kormány –, amelyet 
a miniszterelnök vezet.

Bolgár Köztársaság
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Az államfő honlapja: 
www.president.bg
A kormány honlapja: 
www.government.bg
A parlament honlapja: 
www.parliament.bg
Választójogi korhatár: 
18 év, a szavazás nem kötelező
Nemzeti ünnep: március 3. 
(az Oszmán Birodalomtól való 
függetlenné válás napja, 1878)

Terület: 111 002 km2

Egyéb fontos városok: 
Plovdiv, Várna, Burgasz, Rusze, 
Sztara Zagora
Az ország domainvégződése: 

.bg
Nemzetközi hívószám: +359
További információ: 
www.bulgariatravel.org

Polgárok: bolgárok
Átlagéletkor: 43,2 év (2014)
Hivatalos nyelv: bolgár
Népesség: 7,2 millió fő (2016)
Népsűrűség: 66,3 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 13 600 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: leva (BGN)
Összes export: 23,2 milliárd EUR (2015)
Összes import: 26,4 milliárd EUR (2015)

Csatlakozás éve: 2007
Európai parlamenti képviselők 
száma: 17
Állandó képviselete 
az Európai Unió mellett: 
www.mfa.bg/embassies/belgiumpp

http://www.president.bg
http://www.government.bg
http://www.parliament.bg
http://www.bulgariatravel.org
http://www.mfa.bg/embassies/belgiumpp
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Cseh Köztársaság

Politikai rendszer: Az országban kétkamarás parlamentáris rendszer 
működik. A képviselőháznak (Poslanecká sněmovna) 200, általános 
választásokon négy évre megválasztott tagja van, míg a Szenátusnak (Senát) 
81, szintén közvetlen és általános választás útján 6 évre megválasztott szenátor 
a tagja. A szenátusi helyek egyharmadát kétévente megújítják. Az államfői 
feladatot ellátó köztársasági elnököt általános és közvetlen választással választják 
öt évre, és egy alkalommal újraválasztható. A köztársasági elnök nevezi ki 
a miniszterelnököt és a végrehajtói hatáskört gyakorló kormány többi miniszterét.

CSEH KÖZTÁRSASÁG
Főváros: Prága (népesség 2015-ben: 1,26 millió fő)
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Az államfő honlapja: 
www.hrad.cz
A kormány honlapja: 
www.vlada.cz
A szenátus honlapja: 
www.senat.cz
A képviselőház honlapja: 
www.psp.cz
Választójogi korhatár: 18 év, 
a szavazás nem kötelező
Nemzeti ünnep: október 28. 
(a független csehszlovák állam 
megalapítása, 1918)

Terület: 78 867 km2

Egyéb fontos városok: 
Brno (Brünn), Ostrava, Plzeň, 
Olomouc, Liberec
Az ország domainvégződése: 

.cz
Nemzetközi hívószám: +420
További információ: 
www.czech.cz

Polgárok: csehek
Átlagéletkor: 40,8 év (2014)
Hivatalos nyelv: cseh
Népesség: 10,4 millió fő (2016)
Népsűrűség: 136,3 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 25 000 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: korona (CZK)
Összes export: 142,6 milliárd EUR (2015)
Összes import: 126,6 milliárd EUR (2015)

Csatlakozás éve: 2004
Európai parlamenti képviselők 
száma: 21
Állandó képviselete 
az Európai Unió mellett: 
www.mzv.cz/representation_brussels/en

http://www.hrad.cz
http://www.vlada.cz
http://www.senat.cz
http://www.psp.cz
http://www.czech.cz
http://www.mzv.cz/representation_brussels/en
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Politikai rendszer: Dániában egykamarás parlamentáris 
rendszer működik. A nemzetgyűlés (Folketinget) 179 képviselője 
általános választásokon nyeri el négy évre szóló mandátumát. 
Az államfő szerepét a királynő tölti be, politikai hatásköre 
azonban nincs. Ő nevezi ki ugyanakkor a miniszterelnököt, 
akinek a kinevezését a parlamentnek jóvá kell hagynia. Két 
autonóm terület, Grönland és a Feröer szigetek, részét képezik 
Dániának, ám az Európai Uniónak nem.

Dán Királyság

DÁNIA
Főváros: Koppenhága (népesség 2016-ban: 0,75 millió fő)
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Az államfő honlapja: 
www.kongehuset.dk
A kormány honlapja: 
www.stm.dk
A parlament honlapja: 
www.ft.dk
Választójogi korhatár: 
18 év, a szavazás nem kötelező
Nemzeti ünnep: június 5. (a dán 
alkotmány aláírása, 1849)

Terület: 42 921 km2

Egyéb fontos városok: 
Aarhus, Odense, Aalborg, 
Esbjerg, Randers
Az ország domainvégződése: 

.dk
Nemzetközi hívószám: +45
További információ: 
www.denmark.dk

Polgárok: dánok
Átlagéletkor: 41,3 év (2014)
Hivatalos nyelv: dán
Népesség: 5,6 millió fő (2016)
Népsűrűség: 131,5 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 35 500 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: korona (DKK)
Összes export: 85,9 milliárd EUR (2015)
Összes import: 77,1 milliárd EUR (2015)

Csatlakozás éve: 1973
Európai parlamenti képviselők 
száma: 13
Állandó képviselete az Európai 
Unió mellett: www.eu.um.dk

http://www.kongehuset.dk
http://www.stm.dk
http://www.ft.dk
http://www.denmark.dk
http://www.eu.um.dk
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Politikai rendszer: A szövetségi parlament kétkamarás. Alsóháza 
az általános választásokon négy évre megválasztott, 631 képviselőből 
álló szövetségi gyűlés ( Bundestag). Felsőháza, a szövetségi tanács ( Bundesrat) 69 
tagból áll, akiket a szövetségi államok (Länder) kormányai neveznek ki. Az egyes 
szövetségi államok a népesség számától függően 3–6 tagot delegálhatnak. 
Az államfői tisztséget a szövetségi elnök tölti be, akit közvetett választás útján 
öt évre választanak, de szerepe lényegében reprezentatív. Mandátuma egyszer 
megújítható. A szövetségi elnök nevezi ki azonban a szövetségi kormány 
vezetőjét, a szövetségi kancellárt. A hatáskörök megoszlanak a szövetségi kormány 
és a szövetségi államok (Länder) között.

Németországi Szövetségi Köztársaság

NÉMETORSZÁG
Főváros: Berlin (népesség 2015-ben: 3,47 millió fő)
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Az államfő honlapja: 
www.bundespraesident.de
A kormány honlapja: 
www.bundesregierung.de
A szövetségi 
tanács honlapja: 
www.bundesrat.de
A szövetségi gyűlés honlapja: 
www.bundestag.de
Választójogi korhatár: 18 év, 
a szavazás nem kötelező
Nemzeti ünnep: október 3. 
(A német egység napja – 
Németország újraegyesítése, 
1990)

Terület: 357 340 km2

Egyéb fontos városok: 
Hamburg, München, Köln, 
Frankfurt am Main, Stuttgart
Az ország domainvégződése: 

.de
Nemzetközi hívószám: +49
További információ: 
www.deutschland.de

Polgárok: németek
Átlagéletkor: 45,6 év (2014)
Hivatalos nyelv: német
Népesség: 81,1 millió fő (2016)
Népsűrűség: 226,6 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 36 000 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: euró (EUR, 2002 óta)
Összes export: 1 198,3 milliárd EUR (2015)
Összes import: 946,4 milliárd EUR (2015)

Csatlakozás éve: 1957 (alapító 
tagállam, Római Szerződés)
Európai parlamenti képviselők 
száma: 96
Állandó képviselete 
az Európai Unió mellett: 
www.bruessel-eu.diplo.de

http://www.bundespraesident.de
http://www.bundesregierung.de
http://www.bundesrat.de
http://www.bundestag.de
http://www.deutschland.de
http://www.bruessel-eu.diplo.de
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Politikai rendszer: Észtországban egykamarás parlamentáris 
rendszer működik. A parlament (Riigikogu) 101, általános 
választásokon négy évre megválasztott képviselőből áll. A köztársasági elnököt 
a parlament választja, ötéves időtartamra. A köztársasági elnök tölti be az államfői 
tisztet, de szerepe elsősorban reprezentatív; ő jelöli ki azonban a miniszterelnököt, 
akit aztán a parlament nevez ki. A végrehajtó hatalmat a miniszterelnök és 
a kormány gyakorolja.

Észt Köztársaság

ÉSZTORSZÁG
Főváros: Tallinn (népesség 2015-ben: 0,41 millió fő)
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Az államfő honlapja: 
www.president.ee
A kormány honlapja: 
www.valitsus.ee
A parlament honlapja: 
www.riigikogu.ee
Választójogi korhatár: 
18 év, a szavazás nem kötelező
Nemzeti ünnep: február 24. (az 
Oroszországtól való függetlenné 
válás napja, 1918)

Terület: 45 227 km2

Egyéb fontos városok: 
Tartu, Narva, Kohtla-Järve
Az ország domainvégződése: 
.ee

Nemzetközi hívószám: +372
További információ: 
www.estonia.eu

Polgárok: észtek
Átlagéletkor: 41,3 év (2014)
Hivatalos nyelv: észt
Népesség: 1,3 millió fő (2016)
Népsűrűség: 30,3 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 21 200 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: euró (EUR, 
2011 óta)
Összes export: 11,6 milliárd EUR (2015)
Összes import: 13,1 milliárd EUR (2015)

Csatlakozás éve: 2004
Európai parlamenti képviselők 
száma: 6
Állandó képviselete 
az Európai Unió mellett: 
www.eu.estemb.be/eng

http://www.president.ee
http://www.valitsus.ee
http://www.riigikogu.ee
http://www.estonia.eu
http://www.eu.estemb.be/eng
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Politikai rendszer: Írország kétkamarás parlamentáris rendszerrel 
működő köztársaság. A parlament (Oireachtas) alsóháza az általános 
választásokon öt évre megválasztott 166 képviselőből álló képviselőház 
(Dáil Éireann). Felsőháza a szenátus (Seanad Éireann), amelynek 60 szenátora közül 
11-et a miniszterelnök, a többi szenátorát pedig a civil társadalom különböző 
csoportjai nevezik ki. A szenátorok mandátuma öt év. A miniszterelnököt a Dáil 
Éireann javaslata alapján a köztársasági elnök nevezi ki. A köztársasági elnököt 
közvetlen és általános választással 7 évre választják. Mandátuma egyszer 
megújítható. A köztársasági elnök nem rendelkezik végrehajtási hatáskörrel, azt 
a miniszterelnök és a kormány gyakorolja.

Írország

ÍRORSZÁG
Főváros: Dublin (népesség 2015-ben: 1,30 millió fő)
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Az államfő honlapja: 
www.president.ie
A kormány honlapja: 
www.gov.ie
A parlament honlapja: 
www.oireachtas.ie
Választójogi korhatár: 
18 év, a szavazás nem kötelező
Nemzeti ünnep: március 17. 
(Szent Patrik napja)

Terület: 69 797 km2

Egyéb fontos városok: 
Cork, Galway, Waterford
Az ország domainvégződése: 
.ie

Nemzetközi hívószám: +353
További információ: 
www.tourismireland.com

Polgárok: írek
Átlagéletkor: 36,0 év (2014)
Hivatalos nyelvek: angol, ír
Népesség: 4,6 millió fő (2016)
Népsűrűség: 67,5 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 49 600 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: euró (EUR, 
2002 óta)
Összes export: 108,6 milliárd EUR (2015)
Összes import: 64,3 milliárd EUR (2015)

Csatlakozás éve: 1973
Európai parlamenti képviselők 
száma: 11
Állandó képviselete 
az Európai Unió mellett: 
www.dfa.ie/prep/brussels

http://www.president.ie
http://www.gov.ie
http://www.oireachtas.ie
http://www.tourismireland.com
http://www.dfa.ie/prep/brussels
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Politikai rendszer: Görögországban egykamarás 
parlamentáris rendszer működik. A görög parlament 
(Vulí ton Ellínon vagy Görögök Tanácsa) 300 képviselője 
általános választáson nyeri el négy évre szóló mandátumát. 
A köztársasági elnököt a parlament választja, ötéves 
időtartamra. Az elnöki megbízatás egyszer megújítható. 
A köztársasági elnök tölti be az államfő szerepét, politikai 
hatásköre azonban nincs. Ő nevezi ki ugyanakkor 
a miniszterelnököt és a kormánytagokat, akik 
a végrehajtó hatásköröket gyakorolják.

Görög Köztársaság

GÖRÖGORSZÁG
Főváros: Athén (népesség 2014-ben: 0,66 millió fő)
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Az államfő honlapja: 
www.presidency.gr
A kormány honlapja: 
www.government.gr
A parlament honlapja: 
www.hellenicparliament.gr
Választójogi korhatár: 
18 év, a szavazás kötelező
Nemzeti ünnep: március 25. 
(az Oszmán Birodalomtól való 
függetlenné válás napja, 1821)

Terület: 131 957 km2

Egyéb fontos városok: 
Szaloniki, Pireusz, Pátra, 
Perisztéri, Iráklio (Hérakleion)
Az ország domainvégződése: 

.gr
Nemzetközi hívószám: +30
További információ: 
www.visitgreece.gr

Polgárok: görögök
Átlagéletkor: 43,0 év (2014)
Hivatalos nyelv: görög
Népesség: 10,8 millió fő (2016)
Népsűrűség: 83,3 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 20 200 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: euró (EUR, 
2002 óta)
Összes export: 25,8 milliárd EUR (2015)
Összes import: 43,6 milliárd EUR (2015)

Csatlakozás éve: 1981
Európai parlamenti képviselők 
száma: 21
Állandó képviselete 
az Európai Unió mellett: 
www.mfa.gr/brussels/en/ 
permanent-representation-eu

http://www.presidency.gr
http://www.government.gr
http://www.hellenicparliament.gr
http://www.visitgreece.gr
http://www.mfa.gr/brussels/en/permanent-representation-eu
http://www.mfa.gr/brussels/en/permanent-representation-eu
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Politikai rendszer: Spanyolországban kétkamarás parlamentáris 
rendszer működik. A parlament (Cortes Generales) alsóháza 
a képviselőház (Congreso de los Diputados), amely az általános választásokon négy 
évre megválasztott 350 tagból áll. Felsőháza a szenátus (Senado), melynek 208 
szenátorát a polgárok közvetlenül választják, további körülbelül 60 tagját pedig 
az autonóm közösségek jelölik ki. Az államfő szerepét a király tölti be, politikai 
hatásköre azonban nincs. A hatáskörök megoszlanak a központi hatóságok és 
az autonóm régiók között. Spanyolország területéhez tartoznak a Kanári-szigetek 
és két észak-afrikai enklávé: Ceuta és Melilla.

Spanyol Királyság

SPANYOLORSZÁG
Főváros: Madrid (népesség 2015-ben: 3,14 millió fő)
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Az államfő honlapja: 
www.casareal.es
A kormány honlapja: 
www.lamoncloa.gob.es
A szenátus honlapja: 
www.senado.es
A képviselőház honlapja: 
www.congreso.es
Választójogi korhatár: 18 év, 
a szavazás nem kötelező
Nemzeti ünnep: október 
12. (spanyol nemzeti ünnep, 
Kolumbusz Kristóf felfedezi 
Amerikát, 1492)

Terület: 505 970 km2

Egyéb fontos városok: 
Barcelona, Valencia, Sevilla, 
Zaragoza, Málaga
Az ország domainvégződése: 

.es
Nemzetközi hívószám: +34
További információ: 
www.spain.info

Polgárok: spanyolok
Átlagéletkor: 41,8 év (2014)
Hivatalos nyelv: spanyol
Népesség: 46,4 millió fő (2016)
Népsűrűség: 92,5 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 26 200 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: euró (EUR, 
2002 óta)
Összes export: 254,0 milliárd EUR (2015)
Összes import: 278,8 milliárd EUR (2015)

Csatlakozás éve: 1986
Európai parlamenti képviselők 
száma: 54
Állandó képviselete 
az Európai Unió mellett: 
www.representacionpermanente.eu

http://www.casareal.es
http://www.lamoncloa.gob.es
http://www.senado.es
http://www.congreso.es
http://www.spain.info
http://www.representacionpermanente.eu
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Politikai rendszer: Franciaországban kétkamarás parlamentáris rendszer 
működik. A parlament alsóháza a nemzetgyűlés (Assemblée nationale), amelynek 
öt évre megválasztott 577 tagja általános választások révén szerzi megbízatását. 
Felsőháza a 348 tagú szenátus (Sénat). A szenátorokat egy elektori kollégium 
választja hat évre, de a testület felét háromévente újraválasztják. A köztársasági 
elnököt közvetlen és általános választással választják meg öt évre. A köztársasági 
elnök legfeljebb két egymást követő periódusban töltheti be a hivatalt. Az államfői 
tisztséget a köztársasági elnök tölti be. Politikai hatáskörei jelentősek, az ő 
feladata egyebek között a miniszterelnök kinevezése a parlamenti többség tagjai 
közül. Franciaországnak tengerentúli megyéi és területei is vannak, amelyek 
a köztársaság egyéb területeitől eltérő, különleges jogállással rendelkeznek.

Francia Köztársaság

FRANCIAORSZÁG
Főváros: Párizs (népesség 2015-ben: 2,2 millió fő)
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Az államfő honlapja: 
www.elysee.fr
A kormány honlapja: 
www.gouvernement.fr
A szenátus honlapja: 
www.senat.fr
A nemzetgyűlés 
honlapja: 
www.assemblee-nationale.fr
Választójogi korhatár: 18 év, 
a szavazás nem kötelező
Nemzeti ünnep: július 14. (a 
Bastille bevétele, 1789)

Terület: 633 186 km2

Egyéb fontos városok: 
Marseille, Lyon, Toulouse, Nizza, 
Nantes
Az ország domainvégződése: 

.fr
Nemzetközi hívószám: +33
További információ: 
www.france.fr

Polgárok: franciák
Átlagéletkor: 40,8 év (2014)
Hivatalos nyelv: francia
Népesség: 66,4 millió fő (2016)
Népsűrűség: 104,5 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 30 300 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: euró (EUR, 
2002 óta)
Összes export: 456,0 milliárd EUR (2015)
Összes import: 516,1 milliárd EUR (2015)

Csatlakozás éve: 1957 (alapító 
tagállam, Római Szerződés)
Európai parlamenti képviselők 
száma: 74
Állandó képviselete az Európai 
Unió mellett: www.rpfrance.eu

http://www.elysee.fr
http://www.gouvernement.fr
http://www.senat.fr
http://www.assemblee-nationale.fr
http://www.france.fr
http://www.rpfrance.eu
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Politikai rendszer: Horvátországban egykamarás parlamentáris 
rendszer működik. A parlamentnek (Sabor) általános választások 
alkalmával négy évre megválasztott 151 tagja van. A köztársasági elnököt 
közvetlen és általános választással választják meg öt évre. Szerepe főleg 
reprezentatív, ő nevezi ki azonban a miniszterelnököt, akinek rendelkeznie kell 
a parlamenti képviselők többségének bizalmával. A regionális önkormányzatok 
alapegységei a megyék.

Horvát Köztársaság

HORVÁTORSZÁG
Főváros: Zágráb (népesség 2015-ben: 0,8 millió fő)
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Az államfő honlapja: 
www.predsjednik.hr
A kormány honlapja: 
www.vlada.hr
A parlament honlapja: 
www.sabor.hr
Választójogi korhatár: 
18 év, a szavazás nem kötelező
Nemzeti ünnep: június 25. 
(a volt Jugoszláviától való 
függetlenné válás napja, 1991)

Terület: 56 594 km2

Egyéb fontos városok: 
Split, Rijeka (Fiume), Osijek 
(Eszék)
Az ország domainvégződése: 

.hr
Nemzetközi hívószám: +385
További információ: 
www.croatia.hr

Polgárok: horvátok
Átlagéletkor: 42,6 év (2014)
Hivatalos nyelv: horvát
Népesség: 4,2 millió fő (2016)
Népsűrűség: 74,9 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 16 700 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: kuna (HRK)
Összes export: 11,6 milliárd EUR (2015)
Összes import: 18,4 milliárd EUR (2015)

Csatlakozás éve: 2013
Európai parlamenti képviselők 
száma: 11
Állandó képviselete az Európai 
Unió mellett: www.eu.mfa.hr

http://www.predsjednik.hr
http://www.vlada.hr
http://www.sabor.hr
http://www.croatia.hr
http://eu.mfa.hr
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Politikai rendszer: A kétkamarás parlament alsóháza a képviselőház (Camera 
dei Deputati), amely az általános választásokon öt évre megválasztott 630 
képviselőből áll. Felsőháza a szenátus (Senato della Repubblica), amelynek 
315 szenátorát tartományi szinten választják meg öt évre. A szenátusnak 
van néhány örökös szenátora, köztük a volt köztársasági elnökök és olyan 
személyiségek, akiknek e rangot az államfő adományozza. Az államfői 
tisztséget a köztársasági elnök tölti be. A köztársasági elnököt a parlament 
választja meg, mandátuma hét évre szól, de szerepe lényegében reprezentatív. 
A köztársasági elnök nevezi ki azonban a miniszterelnököt, akinek mind 
a képviselőház, mind a szenátus bizalmát bírnia kell. Ami a helyi szintet illeti, 
az olasz régiók különböző mértékű helyi autonómiával rendelkeznek.

Olasz Köztársaság

OLASZORSZÁG
Főváros: Róma (népesség 2015-ben: 2,87 millió fő)
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Az államfő honlapja: 
www.quirinale.it
A kormány honlapja: 
www.governo.it
A szenátus honlapja: 
www.senato.it
A képviselőház honlapja: 
www.camera.it
Választójogi korhatár: 18 év 
(a szenátori választásokon 25 év), 
a szavazás nem kötelező
Nemzeti ünnep: június 2. (az 
Olasz Köztársaság kikiáltása, 
1946)

Terület: 302 073 km2

Egyéb fontos városok: 
Milánó, Nápoly, Torino, Palermo, 
Genova
Az ország domainvégződése: 

.it
Nemzetközi hívószám: +39
További információ: 
www.italia.it

Polgárok: olaszok
Átlagéletkor: 44,7 év (2014)
Hivatalos nyelv: olasz
Népesség: 61,4 millió fő (2016)
Népsűrűség: 201,2 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 27 500 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: euró (EUR, 
2002 óta)
Összes export: 413,8 milliárd EUR (2015)
Összes import: 368,6 milliárd EUR (2015)

Csatlakozás éve: 1957 (alapító 
tagállam, Római Szerződés)
Európai parlamenti képviselők 
száma: 73
Állandó képviselete 
az Európai Unió mellett: 
www.italiaue.esteri.it/rapp_ue

http://www.quirinale.it
http://www.governo.it
http://www.senato.it
http://www.camera.it
http://www.italia.it
http://www.italiaue.esteri.it/rapp_ue
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Politikai rendszer: Cipruson egykamarás parlamentáris rendszer 
működik. A képviselőháznak (Vulí ton Antiproszópon) 80 tagja van: 
56 képviselőt közvetlen és általános választással választanak meg öt évre, 24 hely 
pedig a török közösségnek van fenntartva, ezek azonban 1964 óta betöltetlenek. 
A vallási kisebbségek (a maronita, a római katolikus és az örmény egyház) három 
képviselője megfigyelői státusszal rendelkezik a parlamentben. A köztársasági 
elnököt általános választójog alapján, öt évre választják; mind az állam-, mind 
a kormányfői szerepet ő tölti be.

Ciprusi Köztársaság

CIPRUS
Főváros: Nicosia (népesség 2015-ben: 0,25 millió fő)
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Az államfő honlapja: 
www.presidency.gov.cy
A kormány honlapja: 
www.cyprus.gov.cy
A parlament honlapja: 
www.parliament.cy
Választójogi korhatár: 
18 év, a szavazás kötelező
Nemzeti ünnep: október 1. 
(a Ciprusi Köztársaság kikiáltása, 
1960)

Terület: 9 251 km2

Egyéb fontos városok: 
Limasszol, Lárnaka, Páfosz
Az ország domainvégződése: 
.cy

Nemzetközi hívószám: +357
További információ: 
www.visitcyprus.com

Polgárok: ciprióták
Átlagéletkor: 36,8 év (2014)
Hivatalos nyelvek: görög, 
török
Népesség: 0,8 millió fő (2016)
Népsűrűség: 92,5 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 23 500 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: euró (EUR, 2008 óta)
Összes export: 1,6 milliárd EUR (2015)
Összes import: 5,0 milliárd EUR (2015)

Csatlakozás éve: 2004
Európai parlamenti képviselők 
száma: 6
Állandó képviselete 
az Európai Unió mellett: 
www.mfa.gov.cy/permrepeu

http://www.presidency.gov.cy
http://www.cyprus.gov.cy
http://www.parliament.cy
http://www.visitcyprus.com
http://www.mfa.gov.cy/permrepeu
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Politikai rendszer: Lettországban egykamarás parlamentáris 
rendszer működik. A parlament (Saeima) általános választások 
alkalmával négy évre megválasztott 100 képviselőből áll. A parlament választja 
meg a köztársasági elnököt. Az elnök mandátuma négy évre szól, és legfeljebb 
két egymást követő időszakban töltheti be ezt a tisztséget. A köztársasági elnök 
nevezi ki a miniszterelnököt, aki ezután kormányt alakít. Mielőtt a kormány 
megkezdhetné munkáját, a parlamentnek bizalmat kell szavaznia számára.

Lett Köztársaság

LETTORSZÁG
Főváros: Riga (népesség 2015-ben: 0,64 millió fő)



2017. január  |  HU  |  EU Tények és adaTok  4342  EU Tények és adaTok |  HU  |  2017. január

Az államfő honlapja: 
www.president.lv
A kormány honlapja: 
www.mk.gov.lv
A parlament honlapja: 
www.saeima.lv
Választójogi korhatár: 
18 év, a szavazás nem kötelező
Nemzeti ünnep: november 18. 
(a Lett Köztársaság kikiáltása, 
1918)

Terület: 64 573 km2

Egyéb fontos városok: 
Daugavpils, Liepaja, Jelgava, 
Jurmala, Ventspils
Az ország domainvégződése: 

.lv
Nemzetközi hívószám: +371
További információ: 
www.latvia.lv

Polgárok: lettek
Átlagéletkor: 42,4 év (2014)
Hivatalos nyelv: lett
Népesség: 2,0 millió fő (2016)
Népsűrűség: 32 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 18 500 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: euró (EUR, 
2014 óta)
Összes export: 10,9 milliárd EUR (2015)
Összes import: 12,9 milliárd EUR (2015)

Csatlakozás éve: 2004
Európai parlamenti képviselők 
száma: 8
Állandó képviselete 
az Európai Unió mellett: 
www.am.gov.lv/en/brussels

http://www.president.lv
http://www.mk.gov.lv
http://www.saeima.lv
http://www.latvia.lv
http://www.am.gov.lv/en/brussels
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Politikai rendszer: Litvániában egykamarás parlamentáris rendszer 
működik. A parlament (Seimas) 141, négy évre megválasztott 
képviselőt számlál: ebből 71 képviselőt egyéni jelöltek közül közvetlen és általános 
választással, 70 képviselőt pedig az arányos képviselet elve szerint választanak 
meg. A köztársasági elnököt közvetlen és általános választással választják meg 
öt évre. A köztársasági elnök legfeljebb két egymást követő időszakban töltheti 
be a hivatalt. A köztársasági elnök nevezi ki a miniszterelnököt – a Seimas 
hozzájárulásával –, aki ezután kormányt alakít.

Litván Köztársaság

LITVÁNIA
Főváros: Vilnius (népesség 2015-ben: 0,54 millió fő)
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Az államfő honlapja: 
www.president.lt
A kormány honlapja: 
www.lrvk.lt
A parlament honlapja: 
www.lrs.lt
Választójogi korhatár: 
18 év, a szavazás nem kötelező
Nemzeti ünnep: február 16. (az 
Oroszországtól való függetlenné 
válás napja, 1918)

Terület: 65 300 km2

Egyéb fontos városok: 
Kaunas, Klaipėda, Šiauliai
Az ország domainvégződése: 
.lt

Nemzetközi hívószám: +370
További információ: 
www.lietuva.lt

Polgárok: litvánok
Átlagéletkor: 42,4 év (2014)
Hivatalos nyelv: litván
Népesség: 2,9 millió fő (2016)
Népsűrűség: 46,8 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 21 300 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: euró (EUR, 
2015 óta)
Összes export: 23,0 milliárd EUR (2015)
Összes import: 25,5 milliárd EUR (2015)

Csatlakozás éve: 2004
Európai parlamenti képviselők 
száma: 11
Állandó képviselete az Európai 
Unió mellett: www.eurep.mfa.lt

http://www.president.lt
http://www.lrvk.lt
http://www.lrs.lt
http://www.lietuva.lt
http://www.eurep.mfa.lt
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Politikai rendszer: Luxemburgban egykamarás parlamentáris 
rendszer működik. A képviselőháznak (Chambre des Députés/
Châmber vun Députéirten/Abgeordnetenkammer) 60, általános választással öt évre 
megválasztott tagja van. Az államfő szerepét a nagyherceg tölti be, valódi politikai 
hatásköre azonban nincs. Ő nevezi ki a miniszterelnököt, aki kiválasztja a többi 
minisztert. A kormánynak rendelkeznie kell a parlamenti képviselők többségének 
bizalmával.

Luxemburgi Nagyhercegség

LUXEMBURG
Főváros: Luxembourg (népesség 2016-ban: 0,12 millió fő)
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Az államfő honlapja: 
www.monarchie.lu
A kormány honlapja: 
www.gouvernement.lu
A parlament honlapja: 
www.chd.lu
Választójogi korhatár: 
18 év, a szavazás kötelező
Nemzeti ünnep: június 23. 
(a nagyherceg hivatalos 
születésnapja)

Terület: 2 586 km2

Egyéb fontos városok: 
Esch-sur-Alzette, Dudelange, 
Schifflange
Az ország domainvégződése: 

.lu
Nemzetközi hívószám: +352
További információ: 
www.luxembourg.lu

Polgárok: luxemburgiak
Átlagéletkor: 39,2 év (2014)
Hivatalos nyelvek: német, 
francia, luxemburgi
Népesség: 0,6 millió fő (2016)
Népsűrűség: 215,1 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 76 400 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: euró (EUR, 2002 óta)
Összes export: 15,6 milliárd EUR (2015)
Összes import: 21,1 milliárd EUR (2015)

Csatlakozás éve: 1957 (alapító 
tagállam, Római Szerződés)
Európai parlamenti képviselők 
száma: 6
Állandó képviselete 
az Európai Unió mellett: 
www.bruxelles-rpue.mae.lu

http://monarchie.lu
http://gouvernement.lu
http://www.chd.lu
http://luxembourg.lu
http://bruxelles-rpue.mae.lu
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Politikai rendszer: Magyarország egykamarás parlamentáris 
rendszerrel működő köztársaság. A nemzetgyűlés (Országgyűlés) 
199, általános választáson négy évre megválasztott parlamenti képviselőt számlál. 
Az államfői tisztséget a köztársasági elnök látja el, akit az Országgyűlés választ 
meg ötévente. A miniszterelnök személyére a köztársasági elnök tesz javaslatot, 
amelyhez az Országgyűlésnek hozzájárulását kell adnia.

Magyarország

MAGYARORSZÁG
Főváros: Budapest (népesség 2015-ben: 1,75 millió fő)
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Az államfő honlapja: 
www.keh.hu
A kormány honlapja: 
www.kormany.hu
A parlament honlapja: 
www.parlament.hu
Választójogi korhatár: 
18 év, a szavazás nem kötelező
Nemzeti ünnep: augusztus 20. 
(Szent István király ünnepe)

Terület: 93 024 km2

Egyéb fontos városok: 
Debrecen, Szeged, Miskolc, 
Pécs, Győr
Az ország domainvégződése: 

.hu
Nemzetközi hívószám: +36
További információ: 
www.gotohungary.com

Polgárok: magyarok
Átlagéletkor: 41,3 év (2014)
Hivatalos nyelv: magyar
Népesség: 9,9 millió fő (2016)
Népsűrűség: 106,1 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 19 700 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: forint (HUF)
Összes export: 88,8 milliárd EUR (2013)
Összes import: 83,5 milliárd EUR (2013)

Csatlakozás éve: 2004
Európai parlamenti képviselők 
száma: 21
Állandó képviselete 
az Európai Unió mellett: 
www.brusszel.eu.kormany.hu

http://www.keh.hu
http://www.kormany.hu
http://www.parlament.hu
http://www.gotohungary.com
http://www.brusszel.eu.kormany.hu
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Politikai rendszer: Máltán egykamarás parlamentáris rendszer 
működik. A képviselőház (Kamra tar-Rappreżentanti) 69 képviselőből 
áll, akiket általános választással választanak meg öt évre. A köztársasági elnököt 
a parlament választja, ötéves időtartamra, és lényegében reprezentatív szerepet 
tölt be. A végrehajtó hatalmat a miniszterelnök és a kormány gyakorolja. 
A miniszterelnököt a köztársasági elnök nevezi ki, és az a legnagyobb parlamenti 
párt vagy a többségi parlamenti koalíció vezetője. A többi minisztert a köztársasági 
elnök a miniszterelnök javaslata alapján nevezi ki.

Máltai Köztársaság

MÁLTA
Főváros: Valletta (népesség 2014-ben: 6 000 fő)
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Az államfő honlapja: 
www.president.gov.mt
A kormány honlapja: 
www.gov.mt
A parlament honlapja: 
www.parlament.mt
Választójogi korhatár: 
18 év, a szavazás nem kötelező
Nemzeti ünnep: szeptember 
21. (az Egyesült Királyságtól való 
függetlenné válás napja, 1964)

Terület: 316 km2

Egyéb fontos városok: 
Birkirkara, Mosta, San Pawl 
il-Baħar
Az ország domainvégződése: 

.mt
Nemzetközi hívószám: +356
További információ: 
www.visitmalta.com

Polgárok: máltaiak
Átlagéletkor: 40,7 év (2014)
Hivatalos nyelvek: angol, 
máltai
Népesség: 0,4 millió fő (2016)
Népsűrűség: 1 352,4 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 25 400 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: euró (EUR, 2008 óta)
Összes export: 2,3 milliárd EUR (2015)
Összes import: 5,2 milliárd EUR (2015)

Csatlakozás éve: 2004
Európai parlamenti képviselők 
száma: 6
Állandó képviselete 
az Európai Unió mellett: 
www.foreign.gov.mt

http://www.president.gov.mt
http://www.gov.mt
http://www.parlament.mt
http://www.visitmalta.com
http://www.foreign.gov.mt
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Politikai rendszer: Hollandiában kétkamarás parlamentáris rendszer 
működik. A parlament (Staten Generaal) az Első Kamarából (Eerste Kamer) 
és a Második Kamarából (Tweede Kamer) áll. Az Első Kamara 75 tagját a királyság 12 
tartománya általános, közvetett választással választja meg négy évre. A Második 
Kamara 150 képviselőjét közvetlen és általános választással választják meg szintén 
négy évre. Az államfő szerepét a király tölti be, ő nevezi ki a miniszterelnököt, 
tényleges politikai hatásköre azonban nincs. A királyi udvar, a kormány, 
a parlament és a legfelsőbb bíróság mind Hágában található. Hollandiához 
tartozik a Karib-térség néhány szigete, melyek különleges jogállással rendelkeznek 
Hollandián belül.

Holland Királyság

HOLLANDIA
Főváros: Amszterdam (népesség 2016-ban: 0,83 millió fő)
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Az államfő honlapja: 
www.koninklijkhuis.nl
A kormány honlapja: 
www.rijksoverheid.nl
A parlament honlapja: 
www.staten-generaal.nl
Az Első Kamara honlapja: 
www.eerstekamer.nl
A Második Kamara honlapja: 
www.tweedekamer.nl
Választójogi korhatár: 18 év, 
a szavazás nem kötelező
Nemzeti ünnep: április 27. (az 
uralkodó ünnepe)

Terület: 41 540 km2

Egyéb fontos városok: 
Rotterdam, Hága, Utrecht, 
Eindhoven, Tilburg
Az ország domainvégződése: 

.nl
Nemzetközi hívószám: +31
További információ: 
www.holland.com

Polgárok: hollandok
Átlagéletkor: 42,0 év (2014)
Hivatalos nyelv: holland
Népesség: 17,2 millió fő (2016)
Népsűrűség: 500,7 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 36 800 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: euró (EUR, 2002 óta)
Összes export: 511,2 milliárd EUR (2015)
Összes import: 455,9 milliárd EUR (2015)

Csatlakozás éve: 1957 (alapító 
tagállam, Római Szerződés)
Európai parlamenti képviselők 
száma: 26
Állandó képviselete az Európai 
Unió mellett: eu.nlmission.org

http://www.koninklijkhuis.nl
http://www.rijksoverheid.nl
http://www.staten-generaal.nl
http://www.eerstekamer.nl
http://www.tweedekamer.nl
http://www.holland.com
http://eu.nlmission.org
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Politikai rendszer: Ausztriában kétkamarás parlamentáris rendszer 
működik. A parlamentet (Bundesversammlung) egyrészt a 183, általános 
választásokon öt évre megválasztott tagból álló nemzeti tanács 
(Nationalrat), másrészt a szövetségi tanács (Bundesrat) alkotja, amelynek 61 tagját 
a tartományok nevezik ki az adott tartomány jogalkotási időszakának megfelelő 
időtartamra. Az egyes tartományok a népességük arányában 3–12 főt delegálhatnak, 
ezért a Bundesrat tagjainak száma változhat. A köztársasági elnököt általános 
választással ötéves időtartamra választják, és főként reprezentatív szerepet tölt be. 
A kormányfői feladatokat ellátó szövetségi kancellárt a köztársasági elnök nevezi ki. 
Ausztria kilenc autonóm régióból (Bundesländer) álló szövetségi állam.

Osztrák Köztársaság

AUSZTRIA
Főváros: Bécs (népesség 2015-ben: 1,8 millió fő)
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Az államfő honlapja: 
www.bundespraesident.at
A kormány honlapja: 
www.bka.gv.at
A parlament honlapja: 
www.parlament.gv.at
Választójogi korhatár: 
16 év, a szavazás nem kötelező
Nemzeti ünnep: október 26. 
(az Ausztria semlegességéről 
szóló törvény elfogadása, 1955)

Terület: 83 879 km2

Egyéb fontos városok: 
Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, 
Klagenfurt
Az ország domainvégződése: 

.at
Nemzetközi hívószám: +43
További információ: 
www.austria.info

Polgárok: osztrákok
Átlagéletkor: 42,9 év (2014)
Hivatalos nyelv: német
Népesség: 8,6 millió fő (2016)
Népsűrűség: 103,6 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 36 600 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: euró (EUR, 2002 óta)
Összes export: 137,3 milliárd EUR (2015)
Összes import: 139,9 milliárd EUR (2015)

Csatlakozás éve: 1995
Európai parlamenti képviselők 
száma: 18
Állandó képviselete 
az Európai Unió mellett: 
www.bmeia.gv.at/oev-bruessel

http://www.bundespraesident.at
http://www.bka.gv.at
http://www.parlament.gv.at
http://www.austria.info
http://www.bmeia.gv.at/oev-bruessel
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Politikai rendszer: Lengyelországban kétkamarás parlamentáris 
rendszer működik. A parlament két kamarájának képviselői 
az általános választásokon nyerik négy évre szóló mandátumukat; 
a szejm (Sejm) 460 képviselőt, míg a szenátus (Senat) 100 tagot 
számlál. A köztársasági elnököt közvetlen és általános választással választják meg 
öt évre. Az elnöki megbízatás egyszer megújítható. A köztársasági elnök nevezi ki 
a miniszterelnököt, akinek a kormánya számára a szejmnek bizalmat kell szavaznia. 
A köztársasági elnök vétójoggal rendelkezik az új törvények kihirdetésekor.

Lengyel Köztársaság

LENGYELORSZÁG
Főváros: Varsó (népesség 2015-ben: 1,7 millió fő)
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Az államfő honlapja: 
www.president.pl
A kormány honlapja: 
www.premier.gov.pl
A szenátus honlapja: 
www.senat.gov.pl
A szejm honlapja: 
www.sejm.gov.pl
Választójogi korhatár: 18 év, 
a szavazás nem kötelező
A két legfontosabb nemzeti 
ünnep: november 11. 
(a függetlenség visszaállítása, 
1918) és május 3. (az 1791-es 
alkotmány napja)

Terület: 312 679 km2

Egyéb fontos városok: 
Krakkó, Łódź, Wrocław, Poznan, 
Gdańsk
Az ország domainvégződése: 

.pl
Nemzetközi hívószám: +48
További információ: 
www.polska.pl

Polgárok: lengyelek
Átlagéletkor: 39,2 év (2014)
Hivatalos nyelv: lengyel
Népesség: 38,0 millió fő (2016)
Népsűrűség: 124,1 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 19 800 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: zloty (PLN)
Összes export: 178,7 milliárd EUR (2015)
Összes import: 173,6 milliárd EUR (2015)

Csatlakozás éve: 2004
Európai parlamenti képviselők 
száma: 51
Állandó képviselete 
az Európai Unió mellett: 
www.brukselaue.msz.gov.pl/en

http://www.president.pl
http://www.premier.gov.pl
http://www.senat.gov.pl
http://www.sejm.gov.pl
http://www.polska.pl
http://www.brukselaue.msz.gov.pl/en
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Politikai rendszer: Portugáliában egykamarás parlamentáris 
rendszer működik. A Köztársasági Gyűlésnek (Assembleia da 
República) 230, általános választáson négy évre megválasztott 
tagja van. A köztársasági elnököt közvetlen és általános választással 
választják meg öt évre. Ő az államfő, ő nevezi ki a miniszterelnököt, 
és főként közvetítő szerepet tölt be. Portugáliához tartozik két 
autonóm szigeti régió is: Madeira és az Azori-szigetek.

Portugál Köztársaság

PORTUGÁLIA
Főváros: Lisszabon (népesség 2015-ben: 0,5 millió fő)
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Az államfő honlapja: 
www.presidencia.pt
A kormány honlapja: 
www.portugal.gov.pt
A parlament honlapja: 
www.parlamento.pt
Választójogi korhatár: 
18 év, a szavazás nem kötelező
Nemzeti ünnep: június 10. 
(Luís de Camões portugál költő 
halálának emléknapja, 1580)

Terület: 92 225 km2

Egyéb fontos városok: 
Porto, Amadora, Braga, Queluz, 
Setúbal
Az ország domainvégződése: 

.pt
Nemzetközi hívószám: +351
További információ: 
www.portugalglobal.pt

Polgárok: portugálok
Átlagéletkor: 43,1 év (2014)
Hivatalos nyelv: portugál
Népesség: 10,4 millió fő (2016)
Népsűrűség: 112,8 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 22 300 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: euró (EUR, 2002 óta)
Összes export: 49,8 milliárd EUR (2015)
Összes import: 60,1 milliárd EUR (2015)

Csatlakozás éve: 1986
Európai parlamenti képviselők 
száma: 21
Állandó képviselete 
az Európai Unió mellett: 
www.ue.missaoportugal.mne.pt

http://www.presidencia.pt
http://www.portugal.gov.pt
http://www.parlamento.pt
http://www.portugalglobal.pt
http://www.ue.missaoportugal.mne.pt
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Politikai rendszer: Románia államformája köztársaság. A parlament 
(Parlamentul României) két kamarája a 322 képviselőből álló 
képviselőház (Camera Deputatilor), valamint a 134 tagot számláló szenátus (Senat). 
Mindkét kamarát általános választással, négy évre választják. A köztársasági 
elnököt általános választójog alapján választják öt évre, és megbízatása egy 
alkalommal megújítható. Szerepe elsősorban reprezentatív és közvetítő jellegű. 
Az elnök jelöli ki a miniszterelnököt a parlamenti többség köréből, és megbízza 
a kormányalakítással. A parlamentnek bizalmat kell szavaznia a kormánynak.

Románia

ROMÁNIA
Főváros: Bukarest (népesség 2015-ben: 1,9 millió fő)



2017. január  |  HU  |  EU Tények és adaTok  6160  EU Tények és adaTok |  HU  |  2017. január

Az államfő honlapja: 
www.presidency.ro
A kormány honlapja: 
www.guv.ro
A szenátus honlapja: 
www.senat.ro
A képviselőház honlapja: 
www.cdep.ro
Választójogi korhatár: 18 év, 
a szavazás nem kötelező
Nemzeti ünnep: december 1. 
(Erdély egyesítése az egykori 
Román Királysággal, 1918)

Terület: 238 390 km2

Egyéb fontos városok: 
Cluj-Napoca (Kolozsvár), 
Constanța (Konstanca), Craiova, 
Galaţi (Galac), Iaşi (Jászvásár)

Az ország domainvégződése: 
.ro
Nemzetközi hívószám: +40
További információ: 
www.romaniatourism.com

Polgárok: románok
Átlagéletkor: 40,8 év (2014)
Hivatalos nyelv: román
Népesség: 19,9 millió fő (2016)
Népsűrűség: 86,5 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 16 300 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: lej (RON)
Összes export: 54,6 milliárd EUR (2015)
Összes import: 63,0 milliárd EUR (2015)

Csatlakozás éve: 2007
Európai parlamenti képviselők 
száma: 32
Állandó képviselete az Európai 
Unió mellett: ue.mae.ro/en

http://www.presidency.ro
http://www.guv.ro
http://www.senat.ro
http://www.cdep.ro
http://www.romaniatourism.com
http://ue.mae.ro/en
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Politikai rendszer: Szlovéniában kétkamarás parlamentáris rendszer 
működik. A parlament a nemzetgyűlésből (Državni zbor) és a nemzeti 
tanácsból (Državni svet) áll. A nemzetgyűlés 90, általános választásokon négy évre 
megválasztott képviselőt számlál, akik között helyet kap az olasz és a magyar 
kisebbség 1–1 képviselője is. A nemzeti tanácsnak 40, közvetett választással öt évre 
megválasztott tagja van. A köztársasági elnököt öt évre választják, és legfeljebb 
két egymást követő időszakban töltheti be ezt a tisztséget. A miniszterelnök 
személyére a köztársasági elnök tesz javaslatot, amelyhez a parlamentnek 
hozzájárulását kell adnia.

Szlovén Köztársaság

SZLOVÉNIA
Főváros: Ljubljana (népesség 2015-ben: 0,29 millió fő)



2017. január  |  HU  |  EU Tények és adaTok  6362  EU Tények és adaTok |  HU  |  2017. január

Az államfő honlapja: 
www.up-rs.si
A kormány honlapja: 
www.vlada.si
A nemzeti tanács 
honlapja: www.ds-rs.si
A nemzetgyűlés 
honlapja: www.dz-rs.si
Választójogi korhatár: 18 év, 
a szavazás nem kötelező
Nemzeti ünnep: június 25. 
(a volt Jugoszláviától való 
függetlenné válás napja, 1991)

Terület: 20 273 km2

Egyéb fontos városok: 
Maribor, Celje (Cille), Kranj
Az ország domainvégződése: 
.si

Nemzetközi hívószám: +386
További információ: 
www.slovenia.si

Polgárok: szlovének
Átlagéletkor: 42,5 év (2014)
Hivatalos nyelv: szlovén
Népesség: 2,1 millió fő (2016)
Népsűrűség: 102,4 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 23 700 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: euró (EUR, 2007 óta)
Összes export: 28,8 milliárd EUR (2015)
Összes import: 26,8 milliárd EUR (2015)

Csatlakozás éve: 2004
Európai parlamenti képviselők 
száma: 8
Állandó képviselete 
az Európai Unió mellett: 
www.brussels.representation.si

http://www.up-rs.si
http://www.vlada.si
http://www.ds-rs.si
http://www.dz-rs.si
http://www.slovenia.si
http://www.brussels.representation.si
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Politikai rendszer: Szlovákiában egykamarás parlamentáris 
rendszer működik. A Szlovák Köztársaság nemzeti tanácsa (Národná 
rada Slovenskej republiky) 150 képviselőből áll, akik általános választáson szerzik 
négy évre szóló mandátumukat. A köztársasági elnököt közvetlen és általános 
választással választják meg öt évre. Az államfő szerepét a köztársasági elnök 
tölti be, politikai hatásköre azonban csekély, de ő nevezi ki a miniszterelnököt. 
A végrehajtó hatalmat alapvetően a miniszterelnök és a kormány gyakorolja.

Szlovák Köztársaság

SZLOVÁKIA
Főváros: Bratislava (Pozsony) (népesség 2015-ben: 0,43 millió fő)
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Az államfő honlapja: 
www.prezident.sk
A kormány honlapja: 
www.government.gov.sk
A parlament honlapja: 
www.nrsr.sk
Választójogi korhatár: 
18 év, a szavazás nem kötelező
Nemzeti ünnep: szeptember 1. 
(a Szlovák Köztársaság 
alkotmányának elfogadása, 1992)

Terület: 49 035 km2

Egyéb fontos 
városok: Košice (Kassa), 
Prešov (Eperjes), Žilina (Zsolna), 
Nitra (Nyitra), Banská Bystrica 

(Besztercebánya)
Az ország domainvégződése: 
.sk
Nemzetközi hívószám: +421
További információ: 
www.slovakia.travel/hu

Polgárok: szlovákok
Átlagéletkor: 38,6 év (2014)
Hivatalos nyelv: szlovák
Népesség: 5,4 millió fő (2016)
Népsűrűség: 110,5 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 22 200 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: euró (EUR, 2009 óta)
Összes export: 68,1 milliárd EUR (2015)
Összes import: 66,3 milliárd EUR (2015)

Csatlakozás éve: 2004
Európai parlamenti képviselők 
száma: 13
Állandó képviselete 
az Európai Unió mellett: 
www.mzv.sk/web/szbrusel-en/home

http://www.prezident.sk
http://www.government.gov.sk
http://www.nrsr.sk
http://www.slovakia.travel/hu
http://www.mzv.sk/web/szbrusel-en/home
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Politikai rendszer: Finnországban egykamarás parlamentáris rendszer 
működik. A parlament (Eduskunta/Riksdagen) 200, általános választáson 
négy évre megválasztott képviselőt számlál. A köztársasági elnök 
megválasztása általános választójog alapján történik, mandátuma hat 
év. A köztársasági elnök legfeljebb két egymást követő időszakban 
töltheti be a hivatalt. A parlamenttel folytatott konzultációt követően 
a köztársasági elnök tesz javaslatot a miniszterelnök személyére és 
nevezi ki őt. A külügyekért a köztársasági elnök és a kormány megosztva 
viseli a felelősséget. Az Åland-szigetek a Finn Köztársaság svéd nyelvű, 
autonóm régiója.

Finn Köztársaság

FINNORSZÁG
Főváros: Helsinki (népesség 2016-ban: 0,63 millió fő)
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Az államfő honlapja: 
www.tpk.fi
A kormány honlapja: 
www.vn.fi
A parlament honlapja: 
www.eduskunta.fi
Választójogi korhatár: 
18 év, a szavazás nem kötelező
Nemzeti ünnep: december 6. 
(az Oroszországtól való 
függetlenné válás napja, 1917)

Terület: 338 435 km2

Egyéb fontos városok: 
Espoo, Tampere, Vantaa, Turku, 
Oulu
Az ország domainvégződése: 

.fi
Nemzetközi hívószám: +358
További információ: 
www.finland.fi

Polgárok: finnek
Átlagéletkor: 42,4 év (2014)
Hivatalos nyelvek: finn, svéd
Népesség: 5,5 millió fő (2016)
Népsűrűség: 18 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 31 200 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: euró (EUR, 2002 óta)
Összes export: 53,6 milliárd EUR (2015)
Összes import: 54,2 milliárd EUR (2015)

Csatlakozás éve: 1995
Európai parlamenti képviselők 
száma: 13
Állandó képviselete az Európai 
Unió mellett: www.finland.eu

http://www.tpk.fi
http://www.vn.fi
http://www.eduskunta.fi
http://www.finland.fi
http://www.finland.eu
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Politikai rendszer: Svédországban egykamarás 
parlamentáris rendszer működik. A parlamentnek 
(Riksdagen) 349, általános választójog alapján 
négy évre megválasztott tagja van. Az államfő 
szerepét a király tölti be, politikai hatásköre 
azonban nincs. A házelnök tesz javaslatot 
a miniszterelnök személyére, akit aztán a parlament 
nevez ki. Ezt követően a miniszterelnök kiválasztja 
a kormány többi miniszterét.

Svéd Királyság

SVÉDORSZÁG
Főváros: Stockholm (népesség 2016-ban: 1,47 millió fő)
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Az államfő honlapja: 
www.kungahuset.se
A kormány honlapja: 
www.government.se
A parlament honlapja: 
www.riksdagen.se/en
Választójogi korhatár: 
18 év, a szavazás nem kötelező
Nemzeti ünnep: június 6. (I. Vasa 
Gusztáv trónra lépése, 1523)

Terület: 438 574 km2

Egyéb fontos városok: 
Göteborg, Malmö, Uppsala, 
Västerås, Örebro
Az ország domainvégződése: 

.se
Nemzetközi hívószám: +46
További információ: 
www.sweden.se

Polgárok: svédek
Átlagéletkor: 40,9 év (2014)
Hivatalos nyelv: svéd
Népesség: 9,8 millió fő (2016)
Népsűrűség: 23,8 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 35 600 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: korona (SEK)
Összes export: 126,1 milliárd EUR (2015)
Összes import: 124,0 milliárd EUR (2015)

Csatlakozás éve: 1995
Európai parlamenti képviselők 
száma: 20
Állandó képviselete 
az Európai Unió mellett: 
www.government.se/sweden-in-the-eu

http://www.kungahuset.se
http://www.government.se
http://www.riksdagen.se/en
http://www.sweden.se
http://www.government.se/sweden-in-the-eu
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Politikai rendszer: A parlament a 650 tagú képviselőházból (House 
of Commons) és a kb. 809 tagú Lordok Házából (House of Lords) áll. 
A képviselőház tagjait általános választással öt évre választják. A Lordok Házának 
tagjai három kategóriába tartoznak: az anglikán egyház püspökei és érsekei, 
öröklődő mandátummal rendelkező és életre szóló mandátummal rendelkező 
főrendi tagok. Az Egyesült Királyság államfői tisztségét a királynő tölti be, aki 
egyúttal a Nemzetközösség tizenöt független államának uralkodója is, szerepe 
azonban alapvetően reprezentatív. A végrehajtó hatalmat a miniszterelnök és 
kormánya gyakorolja. Az Egyesült Királyságot Anglia, Skócia, Wales és Észak-
Írország alkotja, továbbá tengerentúli területek is tartoznak hozzá, amelyek 
a királyságon belül különleges jogállással rendelkeznek.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
Főváros: London (népesség 2015-ben: 8,65 millió fő)
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Az államfő honlapja: 
www.royal.gov.uk
A kormány honlapja: 
www.number10.gov.uk
A parlament honlapja: 
www.parliament.uk
Választójogi korhatár: 
18 év, a szavazás nem kötelező
Nemzeti ünnep: a királynő 
hivatalos születésnapja (június 
egyik szombatja)

Terület: 248 527 km2

Egyéb fontos városok: 
Birmingham, Glasgow, 
Liverpool, Edinburgh, Leeds
Az ország domainvégződése: 

.uk
Nemzetközi hívószám: +44
További információ: 
www.visitbritain.com

Polgárok: britek
Átlagéletkor: 39,9 év (2014)
Hivatalos nyelv: angol
Népesség: 64,8 millió fő (2016)
Népsűrűség: 266,4 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 31 600 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: font sterling (GBP)
Összes export: 415,0 milliárd EUR (2015)
Összes import: 564,0 milliárd EUR (2015)

Csatlakozás éve: 1973
Európai parlamenti képviselők 
száma: 73
Állandó képviselete 
az Európai Unió mellett: 
www.gov.uk/government/world/ 
uk-representation-to-the-eu

http://www.royal.gov.uk
http://www.number10.gov.uk
http://www.parliament.uk
http://www.visitbritain.com
http://www.gov.uk/government/world/uk-representation-to-the-eu
http://www.gov.uk/government/world/uk-representation-to-the-eu
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Politikai rendszer: Törökországban egykamarás parlamentáris 
rendszer működik. A nagy nemzetgyűlés (Türkiye Büyük Millet Meclisi) 
550 képviselőből áll, akik általános választáson szerzik négyéves mandátumukat. 
Az államfői tisztséget a köztársasági elnök tölti be, akit közvetlen és általános 
választójog alapján választanak öt évre. Az elnöki megbízatás egyszer megújítható. 
A miniszterelnököt a köztársasági elnök nevezi ki.

Török Köztársaság

TÖRÖKORSZÁG
Főváros: Ankara (népesség 2015-ben: 5,15 millió fő)
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Az államfő honlapja: 
www.tccb.gov.tr
A kormány honlapja: 
www.basbakanlik.gov.tr
A parlament honlapja: 
www.tbmm.gov.tr
Választójogi korhatár: 
18 év, a szavazás nem kötelező
Nemzeti ünnep: október 29. 
(a Török Köztársaság 
megalapítása, 1923)

Terület: 783 562 km2

Egyéb fontos városok: 
Isztanbul, Izmir, Bursa, Adana, 
Gaziantep
Az ország domainvégződése: 

.tr
Nemzetközi hívószám: +90
További információ: 
www.hometurkey.com/

Polgárok: törökök
Átlagéletkor: 30,4 év (2014)
Hivatalos nyelv: török
Népesség: 77,7 millió fő (2015)
Népsűrűség: 100,3 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 14 400 EUR (2014)
Hivatalos pénznem: líra (TRY)
Összes export: 118,7 milliárd EUR (2014)
Összes import: 182,3 milliárd EUR (2014)

Csatlakozási kérelem 
benyújtásának éve: 1999
Az Európai Unió mellé 
akkreditált képviselete: 
www.bruksel.be.mfa.gov.tr
Az Unió törökországi küldöttsége: 
www.avrupa.info.tr

http://www.tccb.gov.tr
http://www.basbakanlik.gov.tr
http://www.tbmm.gov.tr
http://www.hometurkey.com/
http://bruksel.be.mfa.gov.tr
http://www.avrupa.info.tr
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Politikai rendszer: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban 
egykamarás parlamentáris rendszer működik. A parlament 
(Szbranie) 123, általános választáson négy évre megválasztott képviselőt számlál. 
A köztársasági elnököt általános választással, öt évre választják, de nem rendelkezik 
végrehajtó hatáskörrel.

Macedónia Volt Jugoszláv köztársaság

MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG
Főváros: Skopje (népesség 2014-ben: 0,5 millió fő)
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Az államfő honlapja: 
www.president.gov.mk
A kormány honlapja: 
www.vlada.mk
A parlament honlapja: 
www.sobranie.mk
Választójogi korhatár: 
18 év, a szavazás nem kötelező
Nemzeti ünnep: augusztus 2. 
(az Oszmán Birodalom elleni 
felkelés napja, 1903)

Terület: 25 713 km2

Egyéb fontos városok: 
Kumanovo, Bitola, Tetovo
Az ország domainvégződése: 
.mk

Nemzetközi hívószám: +389
További információ: 
www.exploringmacedonia.com

Polgárok: macedónok
Átlagéletkor: 37,1 év (2014)
Hivatalos nyelv: Macedónia 
Volt Jugoszláv Köztársaság 
nyelve
Népesség: 2,1 millió fő (2015)
Népsűrűség: 83 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 10 000 EUR (2014)
Hivatalos pénznem: dénár (MKD)
Összes export: 3,7 milliárd EUR (2014)
Összes import: 5,5 milliárd EUR (2014)

Csatlakozási kérelem benyújtásának éve: 
2005
Az Európai Unió mellé akkreditált 
képviselete: www.mfa.gov.mk > Diplomatic 
network
Az Unió Macedónia volt jugoszláv 
köztársasági delegációja: 
www.eeas.europa.eu/delegations/ 
the_former_yugoslav_republic_of_macedonia

http://www.president.gov.mk
http://www.vlada.mk
http://www.sobranie.mk
http://exploringmacedonia.com
http://www.mfa.gov.mk
http://www.eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia
http://www.eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia
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Politikai rendszer: Montenegró egykamarás parlamentáris 
rendszerrel működő köztársaság. A parlamentnek 81, általános 
választójog alapján négy évre megválasztott tagja van. A köztársasági elnököt 
általános választójog alapján, öt évre választják, és egy alkalommal újraválasztható. 
Ő nevezi ki a miniszterelnököt, ám a kinevezést a parlamentnek jóvá kell hagynia.

Montenegró

MONTENEGRÓ
Főváros: Podgorica (népesség 2014-ben: 0,19 millió fő)



2017. január  |  HU  |  EU Tények és adaTok  7978  EU Tények és adaTok |  HU  |  2017. január

Az államfő honlapja: 
www.predsjednik.me
A kormány honlapja: 
www.gov.me
A parlament honlapja: 
www.skupstina.me
Választójogi korhatár: 
18 év (+ 2 év tartózkodás 
az országban), a szavazás nem 
kötelező
Nemzeti ünnep: július 13. (az 
Oszmán Birodalomtól való 
függetlenné válás napja, 1878)

Terület: 13 812 km2

Egyéb fontos városok: 
Nikšić, Pljevlja, Bar
Az ország domainvégződése: 
.me

Nemzetközi hívószám: +382
További információ: 
www.montenegro.travel

Polgárok: montenegróiak
Átlagéletkor: 37,4 év (2014)
Hivatalos nyelv: 
montenegrói
Népesség: 0,6 millió fő (2015)
Népsűrűség: 45 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 10 600 EUR (2014)
Hivatalos pénznem: euró (EUR, 2002 óta. 
Az euró bevezetése egyoldalúan történt, 
Montenegró nem része az euróövezetnek.)
Összes export: 0,3 milliárd EUR (2014)
Összes import: 1,8 milliárd EUR (2014)

Csatlakozási kérelem 
benyújtásának éve: 2010
Az Európai Unió mellé akkreditált 
képviselete: www.mvpei.gov.me
Az Unió montenegrói küldöttsége: 
www.delmne.ec.europa.eu

http://www.predsjednik.me
http://www.gov.me
http://www.skupstina.me
http://www.montenegro.travel
http://www.mvpei.gov.me
http://www.delmne.ec.europa.eu
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Politikai rendszer: Szerbiában egykamarás parlamentáris rendszer 
működik. A Szerb Köztársaság Nemzetgyűlésének 250 képviselőjét 
négyévente, közvetlen és általános választással választják meg. Az államfői 
tisztséget a köztársasági elnök tölti be, akit öt évre választanak. Mandátuma 
egyszer megújítható. A miniszterelnök személyére a köztársasági elnök tesz 
javaslatot. A kinevezéshez a miniszterelnöknek és a kormánynak élveznie kell 
a parlament bizalmát.

Szerb Köztársaság

SZERBIA
Főváros: Belgrád (népesség 2016-ban: 1,7 millió fő)
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Az államfő honlapja: 
www.predsednik.rs
A kormány honlapja: 
www.srbija.gov.rs
A parlament honlapja: 
www.parlament.rs
Választójogi korhatár: 
18 év, a szavazás nem kötelező
Nemzeti ünnep: február 15. 
(a törökök elleni első szerb 
felkelés emléknapja, 1804)

(*) Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos 
álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) 
ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói 
függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

Terület: 77 474 km2 
(Koszovó nélkül (*))

Egyéb fontos városok: Novi 
Sad (Újvidék), Niš, Kragujevac
Az ország domainvégződése: 

.rs
Nemzetközi hívószám: +381
További információ: 
www.serbia.travel

Polgárok: szerbek
Átlagéletkor: 42,9 év (2014)
Hivatalos nyelv: szerb
Népesség: 7,1 millió fő (2015, 
Koszovó nélkül (*))
Népsűrűség: 92,3 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 10 500 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: dinár (RSD)
Összes export: 10,6 milliárd EUR (2014)
Összes import: 13,5 milliárd EUR (2014)

Csatlakozási kérelem 
benyújtásának éve: 2012
Az Európai Unió mellé 
akkreditált képviselete: 
www.eu-brussels.mfa.gov.rs
Az Unió szerbiai küldöttsége: 
www.europa.rs/en/o_nama/ 
uloga_delegacije_eu.html

http://www.predsednik.rs
http://www.srbija.gov.rs
http://www.parlament.rs
http://www.serbia.travel
http://www.eu-brussels.mfa.gov.rs
http://www.europa.rs/en/o_nama/uloga_delegacije_eu.html
http://www.europa.rs/en/o_nama/uloga_delegacije_eu.html


2017. január  |  HU  |  EU Tények és adaTok  8382  EU Tények és adaTok |  HU  |  2017. január

Politikai rendszer: Albánia egykamarás parlamentjének, 
a nemzetgyűlésnek (Kuvendi) 140 tagja van, akiket az arányos 
képviselet elve alapján, zárt pártlistákról választanak meg négy évre. Az államfői 
tisztséget a köztársasági elnök tölti be, akit a nemzetgyűlés tagjai választanak meg. 
Mandátuma öt évre szól és egyszer megújítható. A köztársasági elnök politikai 
hatásköre korlátozott, ám hivatalosan ő nevezi ki a miniszterelnököt, amit aztán, 
a miniszterek kinevezésével együtt, a nemzetgyűlésnek jóvá kell hagynia.

Albán Köztársaság

ALBÁNIA
Főváros: Tirana (népesség 2016-ban: 0,62 millió fő)
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Az államfő honlapja: 
www.president.al
A kormány honlapja: 
www.kryeministria.al
A parlament honlapja: 
www.parlament.al
Választójogi korhatár: 
18 év, a szavazás nem kötelező
Nemzeti ünnep: november 28. 
(az Oszmán Birodalomtól való 
függetlenné válás napja, 1912)

Terület: 28 748 km2

Egyéb fontos városok: 
Durrës, Elbasan, Vlorë, Shkodër
Az ország domainvégződése: 
.al

Nemzetközi hívószám: +355
További információ: 
www.albania.al

Polgárok: albánok
Átlagéletkor: 35,1 év (2014)
Hivatalos nyelv: albán
Népesség: 2,9 millió fő (2015)
Népsűrűség: 105,6 fő/km2 (2014)

GDP/fő (vásárlóerő-egységben 
kifejezve): 8 600 EUR (2015)
Hivatalos pénznem: lek (ALL)
Összes export: 1,8 milliárd EUR (2014)
Összes import: 3,9 milliárd EUR (2014)

Csatlakozási kérelem 
benyújtásának éve: 2014
Az Európai Unió mellé 
akkreditált képviselete: 
www.ambasadat.gov.al/ 
european-union/en
Az Unió albániai küldöttsége: 
www.eeas.europa.eu/ 
delegations/albania

http://www.president.al
http://www.kryeministria.al
http://www.parlament.al
http://www.albania.al
http://www.ambasadat.gov.al/european-union/en
http://www.ambasadat.gov.al/european-union/en
http://www.eeas.europa.eu/delegations/albania
http://www.eeas.europa.eu/delegations/albania




HOGYAN JUTHAT HOZZÁ AZ EURÓPAI UNIÓ KIADVÁNYAIHOZ?
Ingyenes kiadványok:
• egy példány: 

az EU Bookshopból (http://bookshop.europa.eu),
• több példány, valamint plakátok, térképek rendelése: 

az Európai Unió képviseletein keresztül (http://ec.europa.eu/represent_hu.htm), 
nem uniós országokban a küldöttségektől (http://eeas.europa.eu/delegations/index_hu.htm), 
a Europe Direct szolgáltatáson keresztül (http://europa.eu/europedirect/index_hu.htm) 
vagy a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszám tárcsázásával (ingyenesen hívható az EU egész 
területéről) (*).

(*) A legtöbb hívás és a megadott információk ingyenesek (noha egyes mobiltelefon-szolgáltatókon 
keresztül, telefonfülkékből és hotelekből a számot csak díjfizetés ellenében lehet hívni).

Megvásárolható kiadványok:
• az EU Bookshopból (http://bookshop.europa.eu).

Előfizetéses kiadványok:
• az Európai Unió Kiadóhivatalának forgalmazó partnereitől  

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_hu.htm).

http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_hu.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_hu.htm
http://europa.eu/europedirect/index_hu.htm
http://bookshop.europa.eu
http://www.publications.europa.eu/others/agents/index_hu.htm
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