
Az EU-tagsággal a magyar állampolgárok is szabadon utazhatnak,
tanulhatnak, vagy dolgozhatnak bármely uniós tagállamban. A
személyek szabad mozgása az EU egységes piacának egyik
legfontosabb vívmánya. A schengeni övezeten belül még a
határellenőrzés is megszűnt, Budapesttől Lisszabonig bárki
elautózhat a személyi okmányok felmutatása nélkül.

A mobiltelefonok és okoseszközök használata más EU-
tagországokban sokkal olcsóbbá vált. A barangolási (roaming)
díjakat 2017-ben szüntette meg egy uniós szabályozás, vagyis az
ügyfelek ma már belföldi árat fizetnek a szolgáltatásokért –
attól függetlenül, hogy hol tartózkodnak az EU-ban.

Jó néhány termék – így az élelmiszerek vagy a kozmetikumok
– címkézésénél az EU szigorú szabályokat ír elő, hogy védje a vásárlók
egészségét, és segítsen megfelelő döntéseket hozni. A fogyasztók
érdekeit eleve uniós szabályok sokasága védi: tiltják például a
megtévesztő reklámokat, lehetővé teszik az interneten megvett áruk
indoklás nélküli visszaküldését, és kötelezővé teszik a kétéves jótállást a
tartós fogyasztási cikkeknél.

Mit jelent nekem az EU tagság?
Az európai klub tagja vagyok.

A tízmilliós Magyarország ma már a világ legnagyobb gazdasági-
politikai integrációs szervezete, a közel ötszázmilliós Európai Unió
tagja. A gazdasági előny, hogy ezzel része lett egy hatalmas
egységes piacnak, amelynek a tagjai akadályok nélkül kereskednek
egymással – a politikai előny pedig, hogy részt vehet az uniós
döntéshozatalban, a közös szabályok kidolgozásában.

Külföldön is szabadon telefonálhatok.

Támogatnak a felzárkózásban.

Magyarország az EU költségvetésének nettó kedvezményezettje, azaz
több pénzt kap az Európai Uniótól, mint amennyit befizet a közös
kasszába. Az elmúlt években Magyarországon szinte valamennyi, az
embereket hétköznapi életét érintő beruházás csak jelentős uniós
támogatással valósulhatott meg: több ezer iskola és kórház felújítása,
több száz kilométernyi út és vasút fejlesztése, szennyvíztisztítók és
gátak építése, közterek és műemlékek megszépítése.

Közös európai értékeket kaptam.

Nemcsak gazdasági szabályokról szól az Európai Unió, amelynek
alapértékeit valamennyi tagállam köteles tiszteletben tartani.
Ezeket az értékeket az EU-alapszerződés is rögzíti: emberi
méltóság, szabadság, demokrácia, egyenlőség, jogállamiság, az
emberi jogok tisztelete.

Biztonságosabban vásárolhatok.

Az európai klub tagja vagyok.
Bárhol tanulhatok, dolgozhatok.
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