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Az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodást az Unió akkori 12 tagállama 
1992. május 2-án írta alá, illetve az EFTA 
(Európai Szabadkereskedelmi Társulás) 
országai közül hét ország: Ausztria, 
Finnország, Izland, Liechtenstein, 
Norvégia, Svájc és Svédország. A 
megállapodás végül 1994-ben lépett életbe. 
A szerződést több alkalommal is 
módosították, tulajdonképpen az újabb 
tagállamok belépésével párhuzamosan. 

A szerződés által létrejött egy napjainkban 
már 31 európai államból álló övezet, 
amelyen belül biztosítva van a személyek, 
áruk és a tőke szabad mozgása. A 
megegyezésben megfogalmazták, hogy a 
résztvevő államok közötti kereskedelmi és 



gazdasági kapcsolatok megszilárdítása a 
cél, illetve a kapcsolatok folyamatos 
erősítése. A megállapodás jelenleg 27 
Európai Uniós tagállamra, illetve az EFTA 
három országára terjed ki: Izlandra, 
Norvégiára és Liechtensteinre. 

Az EGT négy alapszabadságon alapszik; a 
tőke, a szolgáltatások, a személyek és az 
áruk szabad mozgásán. Több olyan területet 
is érint, amelyek szakpolitikai 
szempontból is fontosak, mint például az 
oktatás, a kutatás, a szociális ügyek, a 
fogyasztóvédelem, a társasági jog és a 
környezetvédelem. A megállapodás a verseny 
és az állami támogatás ügyére is kiterjed. 

Az egységes piacon belül, nem csak az uniós 
tagállamok számára, de az EFTA országai 
részére, azok állampolgárainak, 
munkavállalóinak és vállalkozásainak is 
egyenlő jogokat és kötelezettségeket 
biztosít. A rendelkezés természetesen 
kölcsönös hatással bír, ugyanis az uniós 
polgárok, a munkavállalók és a 
vállalkozások is hasonló kedvezményben 
részesülnek az EFTA országok piacain. 



 

 

 

Az EGT számos témát és ügyet érint, azonban 
hatásköre nem terjed ki mindenre, többek 
között a közös mezőgazdaság és halászat 
ügyére, a vámunióra, a kereskedelmi 
politikára, az igazságügyre, a belügyre, a 
közös kül- és biztonságpolitikára, a 
közvetett és közvetlen adózásra, a 
gazdasági és monetáris unióra nincs 
hatással a szerződés. 

 

 



Egyik legfontosabb intézménye a 
rendszeresen ülésező EGT Vegyes Bizottság, 
amely konszenzus révén dönt az uniós 
szabályok EGT-megállapodásba való 
beemeléséről. Az Európai Uniót az Európai 
Bizottság, a három EFTA-országot pedig 
nagyköveteik képviselik. Az EGT Tanács a 
tagországok és a három EFTA-ország 
külügyminisztereiből tevődik össze, évente 
két alkalommal ülésezik, és tulajdonképpen 
útmutatást nyújt a Vegyes Bizottság 
számára. Az EGT Konzultatív Bizottság az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
valamint az EFTA Konzultatív Bizottság 
tagjait foglalja magába, az EGT Parlamenti 
Vegyes Bizottság pedig az Európai Parlament 
és a három EFTA-ország nemzeti 
parlamentjeinek képviselőit tömöríti. Az 
EFTA Felügyeleti Hatóság ellenőrzi, hogy a 
három EFTA-ország teljesíti-e a szerződés 
által előírt kötelezettségeit, az uniós 
országok esetében ezt a feladatot az 
Európai Bizottság látja el. Az EFTA Bíróság 
és az EU Bírósága határozatot rendelhet el 
azzal az országgal kapcsolatban, amely nem 
teljesíti az EGT kötelezettségeit. 



 

Az EFTA-országok számos uniós programban és 
ügynökségben vállalnak szerepet, illetve 
hozzájárulnak a működési költségvetéshez 
is. Az EFTA-tagok segítik az EGT régióban 
fellelhető országok közötti gazdasági és 
társadalmi különbségek redukálását, 
amelynek eredményeképpen 16 ország 
részesül támogatásokban. Az EFTA-országok 
méretük és gazdaságuk fejlettségi szintje 
szerint nyújtanak finanszírozási alapot, 
valamint a három ország a Bizottság 
adminisztratív költségeit illetően is 
együttműködik. 
 



 

 

 

Forrás 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aem0024  
 

https://www.nyilvantarto.hu/archiv_honlap
/tartalom/fogalmak_utiokmany_hu_004.html  
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
i_Gazdas%C3%A1gi_T%C3%A9rs%C3%A9g 
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