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1951
AZ ELSŐ HAT
Az ESZAK-ot, majd 1957-ben 
az EGK-t és az Euratomot hat 
ország alapította: 

Franciaország,
Németország, 
Olaszország,
Belgium,
Hollandia és
Luxemburg. 

1973
DÁNIA, ÍRORSZÁG 
ÉS AZ EGYESÜLT 
KIRÁLYSÁG 
CSATLAKOZÁSA

Az Európai Gazdasági Közösség sikere 
más európai országok érdeklődését is 
felkeltette. Dánia, Írország és az Egyesült 
Királyság 1973-ben csatlakozott hozzá. 
Norvégiával is folytak tárgyalások, 
de a norvég lakosság népszavazáson 
elutasította a tagságot. 

1981
GÖRÖGORSZÁG 
CSATLAKOZÁSA 

Görögország nem sokkal 
korábban szabadult meg 
a katonai diktatúrától. 
Görögország csatlakozásával az 
akkori tagállamok az újonnan 
helyreállított demokráciát 
kívánták támogatni. Ebben 
gazdasági érvek is szerepet 
játszottak: Görögország 
érdekes új piacot jelentett.       

2004
CIPRUS, 
CSEHORSZÁG, 
ÉSZTORSZÁG, 
LENGYELORSZÁG, 
LETTORSZÁG, 
LITVÁNIA, 
MAGYARORSZÁG, 
MÁLTA, SZLOVÁKIA 
ÉS SZLOVÉNIA 
CSATLAKOZÁSA

2004. május 1-jén tíz új tagállam 
csatlakozott az Unióhoz. Ennek 
nyomán a tagállamok száma 25-re 
emelkedett. 

2007
ROMÁNIA ÉS 
BULGÁRIA 
CSATLAKOZÁSA

Bulgária és Románia 2007-
ben csatlakozott az Unióhoz. 
Csatlakozásuk nyomán a 
tagállamok száma 27-re 
emelkedett. 

2020
AZ EGYESÜLT 
KIRÁLYSÁG KILÉP 
AZ EU-BÓL

Az Egyesült Királyság 2020. 
január 31-én, három évnyi 
tárgyalás után hivatalosan 
kilépett az Európai Unióból. Az 
első olyan ország volt, amely 
kilépett az EU-ból. Azóta 27 
tagállam van.

TAGJELÖLT ORSZÁGOK ÉS 
LEHETSÉGES TAGJELÖLT ORSZÁGOK 

Az Uniónak jelenleg öt hivatalos tagjelölt országa van. Ezek 
az országok Albánia, Észak-Macedónia, Montenegró, 
Szerbia és Törökország.
A tagjelölt ország olyan ország, amely sikeresen benyújtotta 
tagsági kérelmét. A tagjelöltek pénzügyi, adminisztratív 
és technikai támogatást kapnak a jövőbeli tagságra való 
felkészülésük során.

A tagjelölt országok mellett több lehetséges tagjelölt 
ország is van: Ezek az országok hivatalosan bejelentették 
csatlakozási szándékukat, de a tárgyalások még nem kezdődtek 
meg. Ezek a következők:
- Bosznia-Hercegovina 
- Koszovó*

* Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, 
továbbá összhangban van az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 
1244(1999) sz. határozatával és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói 
függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével. 

2013
HORVÁTORSZÁG 
CSATLAKOZÁSA

Horvátország az Európai Unió 
28. tagállamaként csatlakozott. 

1995
SVÉDORSZÁG, 
FINNORSZÁG 
ÉS AUSZTRIA 
CSATLAKOZÁSA
Svédország, Finnország és Ausztria 
csatlakozásával az Unió immár 
15 tagállamból állt. Norvégia 
másodszor is kísérletet tett a 
csatlakozásra, de a norvég 
lakosság ezt népszavazáson 
ismét elutasította. 

1990
NÉMETORSZÁG 
ÚJRAEGYESÍTÉSE 
Kelet- és Nyugat-Németország 
újra egy ország kívánt lenni. A 
többi tagállam azzal a feltétellel 
értett egyet az egyesítéssel, hogy 
Németországot gazdasági és 
politikai értelemben egyaránt 
teljes egészében bevonják az 
európai integrációba.  

1989
A BERLINI FAL LEOMLÁSA

1989. november 9 én leomlott a berlini fal. 
Ez a történelmi jelentőségű esemény a Nyugat- és 
Kelet-Európa közötti megosztottság végének egyik fő 
mérföldköve volt. Az újdonsült kelet-európai demokráciák 
ekkor lehetőséget kaptak az európai együttműködéshez 
való csatlakozásra. A tagállamok ezért 1993-ban 
meghatározták, hogy a csatlakozni kívánó országoknak a 
tagság elnyeréséhez mely feltételeknek kell megfelelniük: 
- „európai” ország (földrajzi vagy történelmi értelemben)
- a jogállamiság tiszteletben tartása
- jól működő piacgazdaság megléte 
- stabil demokrácia
- az emberi jogok tiszteletben tartása 
- valamennyi hatályos uniós szabály és rendelkezés, az 

úgynevezett „közösségi vívmányok” végrehajtása

1986
SPANYOLORSZÁG 
ÉS PORTUGÁLIA 
CSATLAKOZÁSA 
A demokrácia támogatása és 
a gazdasági megfontolások 
Spanyolország és Portugália 
csatlakozásában is jelentős 
szerepet kaptak. Spanyolországban 
kevéssel korábban ért véget 
Franco diktatúrája, és Portugália is 
felszámolta Salazar önkényuralmát. 

1990
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