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TIZENKÉT CSILLAG,
ÖTVEN ÉV
Napjainkban már egész Európában ott lobog az ötvenedik
évét ünneplõ tizenkét csillagos
kék zászló, amely fél évszázada jelképezi Európa törekvéseit, célkitûzéseit és valóságát.
Azóta, hogy 1955-ben az Európa
Tanács akkori 14 tagállama elfogadta az európai zászlót jelképeként, ez a lobogó a kifejezõ eszköze egyre több állam és nép azon
akaratának, hogy közösen munkálkodjanak a béke megõrzésén és a
jólét megvalósításán az egész földrészen, ahol a demokrácia, az
emberi jogok és a jogállamiság
értékei érvényesülnek, és ahol a
sokszínûségbõl fakadó elõnyök
messzemenõen szolgálják az
országok érdekeit.
1986-tól kezdve az Európai
Közösségek, és mára az Európai Unió is hivatalos zászlajának tekinti az európai lobogót,
hiszen saját politikai és intézményi eszközeik felhasználásával ugyanezeknek az elképzeléseknek a megvalósítását
tûzték ki célul.

A városházákon, a regionális
és országos politikai intézmények épületein a nemzeti zászlókkal Európa-szerte együtt
lobogó kék-arany zászló
nemcsak az európai intézmények strasbourgi, brüsszeli és
luxembourgi jelenlétét mutatja,
hanem azt is jelképezi, hogy
Európa az egész világon jelen
van. Ezekkel az intézményekkel egyetértésben a zászló részévé vált annak a közösen elfogadott elképzelésnek, amelynek
célja a civil társadalom ezernyi kezdeményezésének és
ügyének támogatása.
A törekvések megvalósítása
során Európa látványos sikereket ért el, de számos akadályba is ütközött. Ennek ellenére
nem gyengült sokszínû identitása, amit meggyõzõen bizonyít a zászló hosszú élete.
Ismerkedjünk meg e jelkép születésének mozzanataival, heraldikai megjelenítésével, és
mindazokkal a kivételesen szerencsés körülményekkel, amelyek széles körû elterjedését
végigkísérték.

A TIZENKÉT CSILLAG
TÖRTÉNETE

AZ EURÓPAI
ZÁSZLÓ
Röviddel 1949. évi
megalakulása után az
Európa Tanács felismerte, hogy világos és
egyértelmû szimbólumokra van szüksége az
európai egység kifejezése érdekében.
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Az 1955-ben elfogadott európai zászló az
európai egység és
identitás eszméit
képviseli. 1986 óta
az Európai Unió is
ugyanezt a zászlót
használja egyik
szimbólumaként.

Az európai zászló megalkotásának
gondolata az 1920-as évekre nyúlik
vissza. Két említésre méltó próbálkozás
is napvilágot látott akkoriban: Coudenhove-Kalergi gróf európai egységet
megjelenítõ zászlója kék alapon sárga
kört ábrázolt piros kereszttel, az
Európai Mozgalom pedig fehér alapon
zöld E betût javasolt jelképként – de
egyik elképzelés sem aratott nagy
sikert. Nem is történtek komoly kezdeményezések egy szimbolikus zászló
megalkotásának támogatására egészen 1949-ig, Európa elsõ hivatalos
politikai szervezetének, az Európa
Tanácsnak a létrehozásáig.
Az 1950-es évek elején különbözõ szakértõi csoportok, testületek és bizottságok foglalkoztak hosszasan és mélyrehatóan a világ minden részét képviselõ
mûvészek, heraldikai szakértõk és
lelkes amatõrök több mint száz javaslatával, döntés azonban nem született.
1955 áprilisában az Európa Tanács
Miniszteri Bizottsága a benyújtott tervek
közül végül kettôt választott ki. Az egyik
Arsène Heitznek, az Európa Tanács
egyik munkatársának az elgondolása
volt: „tizenkét ötágú, csúcsaival nem
érintkezõ arany csillagot” ábrázolt. A
másik, Salvador de Madariaga javaslata az égbolt csillagzatát jelenítette
meg a zászlón.
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Néhány sikertelen zászlóterv
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Az Európa Tanács Parlamenti
Közgyûlésének jóváhagyását követõen a Miniszteri Bizottság végül
1955 decemberében fogadta el
az elsõ tervet, és erre felkérte az
európai intézményeket is. Az
Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 1955. december 13-án,
Párizsban, a Château de la
Muette-ben avatta fel a zászlót,
ami így hivatalos jelképpé vált.

ERÕTELJES SZIMBÓLUM
A kék alapon kör alakban megjelenõ tizenkét arany csillag Európa
népeit szimbolizálja. A kör ábrázolja a népek szövetségét. A csillagok száma soha nem változik –
mindig tizenkettõ, amely egységet
és harmóniát fejez ki, ugyanakkor
emlékeztet az év tizenkét hónapjára és a tizenkét állatövi jegyre.
A zászlót egész Európa közvéleménye elfogadta. 1958-ban a
brüsszeli Világkiállítás alkalmával
ott lobogott a város minden középületén.
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EGÉSZ EURÓPA JELKÉPE
1983-ban az Európai Parlament, az Európai Unió választott testülete is elfogadta az Európa Tanács zászlaját és
ajánlást tett arra, hogy az Európai Közösségeknek is ez a
lobogó legyen a jelképe. Az Európa Tanács egyetértését
követõen 1985 júniusában az Európai Tanács, az
Európai Unió csúcsszerve hivatalos hozzájárulását adta a
zászló használatához.
1986 óta az európai zászló és embléma szimbolizálja
mind az Európa Tanácsot, mind pedig az Európai
Közösségeket - majd a késõbbiekben a Maastricht-i
Szerzõdés életbelépése után az Európai Uniót. A kék alapon tizenkét arany csillagot ábrázoló zászló az európai
identitás és az egységes Európa jelképévé vált.

EURÓPA ÕRKÖDIK
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Az Európai Bizottság és az Európa Tanács felelõsségi
körébe tartozik, hogy õrködjön az európai zászló és
embléma méltóságának teljes tiszteletben tartása felett
annak mindennemû alkalmazása és használata során, és
hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a nem megfelelõ célokra történõ felhasználásuk, illetve a velük kapcsolatos visszaélések megakadályozására.

MÉRTANI LEÍRÁS
Az embléma egy kék színû
fekvõ téglalap, amelynek
hosszúsága másfélszerese a
szélességének. Az egymástól
egyenlõ távolságra lévõ tizenkét ötágú arany csillag egy
olyan láthatatlan körön helyezkedik el, amelynek középpontja a téglalap átlóinak metszéspontja. A kör sugara a téglalap szélességének egyharmada. Minden csillagnak öt ága
van, ezek szabályos ötszöget
alkotnak, így köréjük szintén
kör írható, amelynek sugara a
téglalap szélességének egytizennyolcada. Minden csillag
egyenesen áll, tehát egyik
csúcsa függõlegesen fölfelé
mutat, két másik csúcsa pedig
a téglalap rövidebbik oldalára
merõleges láthatatlan egyenes
két pontját alkotja.

SZÍNEK
A zászló színei: a téglalap
alapja Pantone Reflex Blue, a
csillagok színe Pantone 1245
sárga. A nemzetközileg elfogadott Pantone színskála bárhol kapható, nem szakmabeliek számára is hozzáférhetõ.

NÉGYSZÍN
NYOMÁSÚ ELJÁRÁS
Négyszín nyomás esetében
nem mindig sikerül kikeverni
az elõírt szabály szerinti sárga
és kék színt a zászló elkészítéséhez. Négyszín nyomású
eljárás során a Pantone
színskála szerinti sárgához
legközelebb álló sárga a
100% „Process Yellow” alkalmazásával érhetõ el. A 100%
„Process Cián” és a 80%
„Process Magenta” használatával a Pantone színskála
szerinti
Reflex
Blue-hoz
nagyon közeli kék szín nyerhetõ.

MONOKRÓM
REPRODUKCIÓS
ELJÁRÁS
Amennyiben csak fekete szín
áll rendelkezésre, a téglalapot
fekete kerettel kell ellátni, a
csillagokat pedig fehér háttérben fekete színnel kell nyomni.
Ha az embléma csak a kék
szín alkalmazásával készül, a
kék természetesen Reflex Blue
legyen, ez a szín legyen a háttér kékje is, a csillagok pedig
negatív fehérrel készüljenek.
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HERALDIKAI LEÍRÁS
Azúrkék mezõben egymás csúcsait nem érintõ, kört
alkotó tizenkét arany csillag.

REPRODUKCIÓ SZÍNES HÁTTÉRREL
Az a legkedvezõbb, ha az embléma fehér háttérrel
készül. Lehetõség szerint kerülni kell a kevert színekbõl álló háttereket. Nyilvánvaló, hogy nem szabad olyan háttérszínt alkalmazni, ami üti a kéket.
Ha elkerülhetetlen a színes háttér használata, akkor
fehér színû kerettel kell körülvenni a téglalapot. A
keret szélessége legyen egyenlõ a téglalap szélességének egy-huszonötödével.
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A Pantone színskála szerinti Reflex Blue szín megfelel az RGB: 0/51/153 (hexadecimális: 003399)
web-paletta színnek; a Pantone színskála szerinti
sárga pedig az RGB: 255/204/0 (hexadecimális:
FFCC00) web-paletta színnek felel meg.
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REPRODUKCIÓ AZ INTERNETEN
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Az Európa Tanács

46 tagállama:
Albánia, Andorra, Ausztria,
Azerbajdzsán, Belgium,
Bosznia és Hercegovina,
Bulgária, Ciprus,
Cseh Köztársaság, Dánia,
Egyesült Királyság, Észtország,
Finnország, Franciaország,
Görögország, Grúzia,
Hollandia, Horvátország,
Írország, Izland, Lengyelország,
Lettország, Liechtenstein,
Litvánia, Luxemburg,
„Macedónia, volt Jugoszláv
Köztársaság”, Magyarország,
Málta, Moldávia, Monaco,
Németország, Norvégia,
Olaszország, Oroszország,
Örményország, Portugália,
Románia, San Marino,
Spanyolország, Svájc,
Svédország, Szerbia,
Szlovákia, Szlovénia,
Törökország, Ukrajna.
Még egyetlen ország sem csatlakozott az Európai Unióhoz
anélkül, hogy elõtte ne lett volna
az Európa Tanács tagja.

AZ EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió (EU) a békéért
és a jólétért közösen munkálkodó
európai demokratikus országok
nagy családja. A huszonöt tagállam közös intézményeket hozott
létre és lemondott bizonyos szuverén jogainak önálló gyakorlásáról annak érdekében,
hogy az összes tagállam együttes
célkitûzéseinek megvalósítását
szolgáló egyes ügyekrõl európai
szintû, demokratikus döntések
születhessenek.
www.europa.eu.int
Az Európai Unió

25 tagállama:

Ausztria, Belgium, Ciprus,
Cseh Köztársaság, Dánia,
Egyesült Királyság, Észtország,
Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia,
Írország, Lengyelország,
Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Málta,
Németország, Olaszország,
Portugália, Spanyolország,
Svédország, Szlovákia,
Szlovénia.
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Az Európa Tanács egy 1949-ben
létrehozott politikai szervezet,
célkitûzése a demokrácia, az
emberi jogok és a jogállamiság
támogatása egész Európában.
Központja Strasbourgban, Franciaországban van. Az Európa
Tanács 46 tagállama gyakorlatilag az egész földrészt képviseli.
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