
EEUURRÓÓ PPAA II   TTÜÜ KKÖÖRR
A  K Ü L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M  F O LY Ó I R ATA

A TARTALOMBÓL: � Martonyi János köszöntõje � Gyõri Enikõ:
Magyar szemeszter Európában � Robák Ferenc: A magyar EU-
elnökség szervezésének anatómiája � Hörcsik Richárd: Az Ország-
gyûlés szerepe az EU-elnökség alatt � Urkuti György: Az elnöksé-
gi kommunikáció � Balatoni Monika: Magyarország Európa köze-
pén. A magyar soros EU-elnökség kulturális értékei

XVI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. ÕSZ–TÉL

E
U

R
Ó

P
A

I 
T

Ü
K

Ö
R

 
X

V
I.

 
É

V
F

. 
7

. 
S

Z
Á

M
 
�

2
0

1
1

. 
Õ

S
Z

–
T

É
L



EEUURRÓÓPPAAII  TTÜÜKKÖÖRR

KKiiaaddjjaa  aa  MMaaggyyaarr  KKöözzttáárrssaassáágg  KKüüllüüggyymmiinniisszzttéérriiuummaa..

FFeelleellõõss  kkiiaaddóó::  Wintermantel Péter

AA  sszzeerrkkeesszzttõõbbiizzoottttssáágg  eellnnöökkee::  Martonyi János
AA  sszzeerrkkeesszzttõõbbiizzoottttssáágg  ttaaggjjaaii:: Baranyai Gábor, Becsey Zsolt, Dienes-Oehm Egon, Fóris György, 

Gordos Árpád, Gyõri Enikõ, Iván Gábor, Marján Attila, Ódor Bálint

FFõõsszzeerrkkeesszzttõõ::  Trócsányi László
OOllvvaassóósszzeerrkkeesszzttõõ:: Bulyovszky Csilla

AA  sszzeerrkkeesszzttõõsséégg  ccíímmee:: Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
1027 Budapest, Nagy Imre tér 4.
Telefon: 458-1475, 458-1361

Az Európai Integrációs Iroda kiadványai hozzáférhetõk az Országgyûlési Könyvtárban, 
valamint a Kormányportálon (www.kormany.hu; Dokumentumok menüpont).

A kiadványcsalád borítón látható emblémája Szutor Zsolt alkotása.
Nyomdai elõkészítés: Gyalog János
Nyomdai kivitelezés: Pharma Press Kft.

ISSN 1416-6151



EEUURRÓÓPPAAII  TTÜÜKKÖÖRR
2011/7.

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA



TTaarrttaalloomm

MARTONYI JÁNOS köszöntõje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
GYÕRI ENIKÕ: Magyar szemeszter Európában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ROBÁK FERENC: A magyar EU-elnökség szervezésének anatómiája . . . . . . . . 19
HÖRCSIK RICHÁRD: Az Országgyûlés szerepe az EU-elnökség alatt . . . . . . . . 30
SZÁRAZ KRISZTINA: Több jogot az áldozatoknak! Az Európai Parlament 

pozitív hatása az emberkereskedelem elleni harcban . . . . . . . . . . . . . . 41
DR. SOBOR-SZÁVA ZSUZSANNA–VARSÁNYI BALÁZS: A személyek 

szabad mozgásának rejtett akadályai. Az uniós belsõ piaci 
vitarendezõ szolgáltatás, a SOLVIT tapasztalatai . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

URKUTI GYÖRGY: Az elnökségi kommunikáció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
BALATONI MONIKA: Magyarország Európa közepén. A magyar soros 

EU-elnökség kulturális értékei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
A 2011. évi soros EU-elnökség hatása Magyarország turizmusára – 

A Magyar Turizmus Zrt. összefoglalója . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Hat hónap egy erõsebb Európa szolgálatában. Áttekintés az Európai Unió
Tanácsának magyar elnökségérõl. 2011. január–június. . . . . . . . . . . . . 93



Kedves Olvasó!

Az Európai Tükör most arra vállalkozik, hogy szakmai értékelést ad-
jon a magyar EU-elnökségrõl, a teljesség igénye nélkül. Mit jelent so-
ros elnöknek lenni? Milyen konkrét, szervezeti-logisztikai kihívások-
kal jár ez a feladat? Hogyan kommunikáltunk az elnökségi félévben,
hogyan tudtuk párhuzamosan megszólítani a hazai és az európai nyil-
vánosságot? Ezekre a kérdésekre is választ kap az olvasó a folyóirat
jelen számába lapozva. Kiderül, hogy lehetett egyszerre helytállni Bu-
dapesten és Brüsszelben, de bepillantást nyerhetünk abba is, hogy
milyen plusz feladatokat jelentett az elnökség a Magyar Országgyû-
lésnek, különös tekintettel az Európai Ügyek Bizottságára.

Az elnökségi félév alatt „testközelbõl” tapasztalhattam, hogy mi-
lyen embert próbáló kihívásokkal jár a Tanács soros elnöki tisztének
betöltése. Az elnökséget adó tagállam kormánytisztviselõi és politi-
kusai szervezik, irányítják és vezetik le a Tanács üléseit, valamint a
különbözõ munkacsoportok tucatjainak rendszeres üléseit. A brüsz-
szeli és luxembourgi „rutin” eseményeken túl számtalan magas szin-
tû uniós találkozónak, tanácskozásnak adtunk otthont Magyarorszá-
gon; a többségüknek Gödöllõn.

Hazánk fél éven keresztül valóban „fõszerepet” játszott az Euró-
pai Unió jogalkotó intézményének mûködtetésében, a közös ügyek
mindennapos, hatékony kezelésében, valamint az Európai Parlament-
tel folytatott intézményközi egyeztetésekben. Tettük ezt az EU na-
pirendjén lévõ ügyekben, valamint minden esetben, amikor váratlan,
elõre nem tervezhetõ eseményekre kellett reagálni. Úgy igyekeztünk
segíteni a megoldások keresését, hogy sem többet, sem kevesebbet
ne tegyünk annál, mint amit a szerzõdések megengednek a minden-
kori soros elnökség számára.

Az elnökség vége óta fél év telt el. Ez elegendõ ahhoz, hogy meg-
felelõ távolságból lássuk magunkat, és mérleget vonjunk anélkül,
hogy a jól végzett munka öröme, az elnökséggel járó szokatlan fele-
lõsség megszûnését kísérõ megkönnyebbülés elhomályosítaná ítélõ-
képességünket. Az Európai Tükör e száma a fenti szempontoknak
megfelelõ értékeléseket kínál Önnek, kedves Olvasó. A folyóirat le-
hetõséget ad arra is, hogy e véleményeket és értékeléseket egybe-
vessék az elnökség eredményeit bemutató „regiszterrel”.

„Valóban számos szakmai tapasztalattal lettünk gazdagabbak, amit
a Külügyminisztérium folyamatosan beépít tevékenységébe, így a 2011
decemberében nyilvánosságra hozott „Magyar külpolitika az uniós el-
nökség után” címû stratégiai dokumentumába is. Ez utóbbi négy rész-
bõl áll: Kiindulópontok – külpolitikánk viszonyítási keretei;  Ágazati
szemlélet – külpolitikánk arcélei; Külpolitikánk térbeli dimenziói – ér-
dekeink és felelõsségünk közelebbi és távolabbi térségekben; Munkánk
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szolgáltató jellegének erõsítése. Bízom benne, hogy az Európai Tükör
egyik soron következõ számában a magyar külügyi stratégia kérdése-
it is körbejárjuk majd.

MMAARRTTOONNYYII  JJÁÁNNOOSS
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2011 elsõ féléve minden szempontból ki-
emelkedõ idõszaka volt Magyarország és
az Európai Unió közös történetének. El-
sõ ízben jutottunk föl az Európai Unió pa-
rancsnoki hídjára, és ha a Lisszaboni Szer-
zõdés értelmében nem is a mi fejünkön
volt a kapitányi sapka, de mellõzve a
presztízskérdéseket, szorgos elsõ tiszt-
ként dolgoztunk, hogy a hajó megfelelõ
sebességgel és a helyes irányban haladjon.
Mindazonáltal az európai hajónak, és raj-
ta a legénységnek igencsak viharos tenge-
ren kellett és kell még mindig helytállnia.
Az Európai Unió történetének sokak sze-
rint legsúlyosabb válságát éli. A helyzet
komolyságát jól mutatja, hogy a magyar
elnökség átadása óta eltelt viszonylag rö-
vid idõ alatt is már számos drámai fejle-
ményt éltünk meg és több, az integráció
jövõjét alapvetõen befolyásoló döntés szü-
letett – elég, ha csak a közös valuta mo-
netáris lábát kiegészítõ tervezett fiskális
paktumra gondolunk. Elnökségünk egyik
hozadéka, hogy ezeket az eseményeket
most más szemmel, számos gyakorlati ta-

pasztalattal gazdagabban figyeljük és ér-
tékeljük, és az uniós döntéshozatal sze-
replõi között otthonosan mozogva tesz-
szük meg a szükséges lépéseket. De tér-
jünk vissza 2011 elsõ feléhez. 

Sokan és sokszor kérték már tõlem,
hogy elvégzett munkánkat értékeljem.
Ez a feladat sohasem lehet hálás. Fogal-
mazzuk hát át: gondolkozzunk, emlékez-
zünk inkább együtt az Olvasóval. Jelen
írásommal ehhez kívánok fogódzókat,
szempontokat javasolni.

A magyar elnökségi félév rendkívül
mozgalmas volt. Az Európai Unió eddigre
meghozta az elsõ döntéseket a gazdasági
válság kezelésére, melyeket végre kellett
hajtani. Egy alapvetõen nem befogadó
hangulatban újra lendületbe kellett hozni
a bõvítést, hogy a Nyugat-Balkán országai
érezzék, érdemes dolgozni. A krízis köze-
pette középpontba kellett állítani a társa-
dalmi befogadást is. Eközben minket sem
kíméltek a váratlan események. Magyar-
ország ugyanakkor úgy készült az elnök-
ségre, hogy annak szerepét ambiciózusab-

Hat hónappal az elsõ uniós elnökségünk végét követõen sok tettünk már-
már történelemnek tûnik: Gesta Praesidentiae Hungarorum. Ráadásul az
euróövezet jövõjét meghatározó jelenlegi vitákhoz képest egyes ügyek –
amelyek megoldását keresve sokszor éjszakába nyúlóan dolgoztunk – ta-
lán kevésbé tûnnek jelentõsnek. Mégis. Amikor kint a tornádó tombol, a
legokosabb, amit az ember tehet, hogy a pincében keres menedéket. Le-
het, hogy a vihar elviszi a tetõt, talán a falakat is megrongálja, de az ala-
pok megmaradnak. Ehhez azonban szilárd alapokra van szükség. Meggyõ-
zõdésem, hogy nekünk ezekhez az alapokhoz, a már felismert és bevett
igazságokhoz kellett és kell a jövõben is ragaszkodnunk – így a félév ap-
rólékos munkája a jelen távlatából is értelmet nyer. A megszerzett tapasz-
talatok pedig hasznosulnak: a jövõben a szolidaritást, az alapszabadságo-
kat és a közösségi módszert szem elõtt tartva kell a munkában részt ven-
nünk, hogy az integráció alapköve ne mozdulhasson el a helyérõl. 

GGYYŐŐRRII  EENNIIKKŐŐ**

Magyar szemeszter Európában

* A szerzõ a Külügyminisztérium EU-ügyekért felelõs államtitkára.



ban fogta föl, mint a klasszikus mediáció,
vagy – divatosabb kifejezéssel – honest
broker. Inkább a tagállami vélemények
célzott „terelgetését” vállaltuk. Nemcsak a
legkisebb közös többszöröst kellett meg-
találni, hanem a korábban lefektetett irá-
nyok mentén biztosítani Európa egységét
és elõrehaladását is. 

A válság ellenére abból a szempontból
nem volt nehéz dolgunk, hogy az európai
érdekek egybeestek Magyarország érdekei-
vel. Ez akár közhely is lehetne, hisz hazánk
mindig is Európa része volt, most pedig az
Unió tagja. Konkrétan azonban azt értem
ezalatt, hogy a magyar kormány által a vá-
lasztásokat követõen meghatározott prog-
ramja a tagállamok túlnyomó többségével
közös sorskérdésre igyekszik választ talál-
ni: hogyan lehet újraindítani a gazdasági
növekedést a költségvetési deficit és az ál-
lamadósság csökkentése mellett? A válság
globális, tehát megoldása sem lehetséges
nemzeti keretek között. Minthogy Magyar-
ország az európai egységes piacon keresz-
tül kapcsolódik a globális folyamatokhoz,
kézenfekvõ, hogy mi elsõdlegesen ebben a
körben keressük a választ. Sorsközösség-
ben vagyunk Európával, jóllehet ez a kö-
zösség tagállamok szerint „differenciálha-
tó”: a legszorosabb a közép- és kelet-euró-
pai tagállamokkal (Ausztriát is természete-
sen ideértve). Jól felfogott érdekünk volt
tehát, hogy a magyar elnökség keményen
dolgozzon a választott jelszavunknak meg-
felelõ „erõs Európáért”. Mindemellett sze-
rencsés helyzetben is voltunk, mert volt
mozgásterünk. Bár a gazdasági és pénzügyi
válság már ekkor is tetemes energiát kö-
tött le, a napi tûzoltás még nem vonta el
teljesen a döntéshozók (és a közvélemény)
figyelmét a szakpolitikák szintjén sorako-
zó, az Unió kohéziójának és versenyképes-
ségének megtartásához szükséges intézke-
désekrõl. Persze ehhez a hangsúlyokat is
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megfelelõen kellett kijelölnünk. Az „erõs
Európa” jelszavunkat kiegészítettük az em-
beri tényezõ elõtérbe helyezésével (’strong
Europe with a human touch’). Érvelésün-
ket a tagállamok által is elfogadott Európa
2020 stratégiára építettük, hogy láttassuk:
a növekedés motorja az európai népesség,
az európai polgárok alkotóereje. A romák
és a leszakadó rétegek felzárkóztatása, a
makro-regionális együttmûködés erõsíté-
se, a demográfiai problémák kezelése, de
még a bõvítés is olyan feladatok, amelyek
elvégzésével potenciálisan új munkaerõt,
növekedést teremtünk. 

HHoorrvváátt  ccssaattllaakkoozzááss,,  eelllleennsszzééllbbeenn

Egyik leggyakrabban idézett sikerünk Hor-
vátország csatlakozási tárgyalásainak lezá-
rása. Amikor ezt a célkitûzést felvettük a
magyar elnökség prioritásai közé, senki
nem fogadott volna nagy tétben, hogy si-
kerül meg is valósítanunk. Bár a belga el-
nökség mindent megtett annak érdekében,
hogy az Európai Tanács 2010-es bõvítési
következtetései kiegyensúlyozottak legye-
nek, az Európai Unióban 2011 elsõ felében
közel sem volt bõvítésbarát hangulat, sõt –
ahogy a magyar miniszterelnök egyszer
fogalmazott – „drámai” volt a helyzet. A
2004-es nagy, tízes bõvítési kör óta a tag-
államok gondolataiban ott él az „új” és a
„régi” tagállamok közötti mentális határvo-
nal, amire a 2007-ben belépett Románia és
Bulgária schengeni csatlakozásának megol-
datlansága ékes – vagy inkább éktelen – bi-
zonyíték. Lépten-nyomon emlékeztetni kell
rá, hogy a gazdasági válság még mélyebb
lenne az elmúlt évek bõvítési folyamata nél-
kül, és hogy a Nyugat-Balkán integrálására
nem teherként, hanem lehetõségként kell
tekinteni. (Sikorski lengyel külügyminiszter
a Financial Times címlapjának fõ helyére



MMAAGGYYAARR  SSZZEEMMEESSZZTTEERR  EEUURRÓÓPPÁÁBBAANN 77

került, amikor november 28-i berlini be-
szédében Németország és a „régi” tagál-
lamok orra alá dörgölte az elõzõ keleti bõ-
vítést fényesen igazoló külkereskedelmi
adatokat.)

Rengeteg idõt fordítottunk arra, hogy
a Bizottságot és a tagállamokat gyõzköd-
jük – a kormányfõitõl egészen a szakér-
tõi szintig – Horvátország felkészültsé-
gérõl és egyértelmû európai identitásá-
ról. De Zágrábot is ösztökélnünk kellett:
végezze el a hátralévõ feladatokat, és így
ragadja meg a történelmi pillanatot,
amely nem biztos, hogy egyhamar visz-
szatér. (A tagjelöltnek a látszatra is ad-
nia kell, miközben a vonakodó tagálla-
mok újabb és újabb követelésekkel áll-
hatnak elõ még az utolsó pillanatban is.1)
Végül az Európai Unió 2011 júniusában
elismerte Zágráb felkészültségét, érté-
kelte és eredményesnek ítélte a tagsági
feltételek teljesítése érdekében tett erõ-
feszítéseit, és eldöntötte, hogy 28. tag-
államaként felveszi Horvátországot az
Unióba. A lépés bátorító üzenetet küld az
egész nyugat-balkáni régiónak2. Meg-
gyõzõdésem szerint ennek köszönhetõ,
hogy a jelenlegi gazdasági körülmények
között egyáltalán folyt érdemi vita –
2011 második felében bõvítésrõl, még
ha a lendület megtörni látszik is3.

Nyugodtan kimondhatjuk: merészség
volt a horvát tárgyalászárás határideje-
ként a magyar elnökség végét megjelöl-
ni. Ha azonban nem rögzítettük volna
ilyen egyértelmûen ezt a célt az elején,
biztosan nem is értük volna el. Olyannyi-
ra bíztunk a sikerben, hogy az elnökség
alatt a gödöllõi kastélyban, késõbb pedig
az Európai Parlamentben elhelyezett he-
rendi óriásvázán a 27 tagállamé mellett
a horvát himnusz elsõ sora is szerepel.
Egy brüsszeli csúcstalálkozón még Orbán
Viktor miniszterelnök is megjegyezte,
hogy nagyon jó ötlet volt a zágrábi nagy-
követünket az EU mellé delegált állandó
képviselet élére kinevezni. Hozzá kell
tenni, hogy Zágrábban az addigi állandó
képviselõnk vette át a nagyköveti helyet.
A személyes kapcsolathálók számos alka-
lommal segítettek abban, hogy a tárgya-
lásokat átlendítsük egy-egy nehezebb
szakaszon. Azt az Európai Bizottság el-
nöke, José Manuel Barroso és az Euró-
pai Tanács feje, Herman Van Rompuy is
elismerte, hogy a horvát tárgyalászárás
nem sikerült volna, ha a magyar elnök-
ség nem jár közben mindenhol és min-
den olyan pillanatban, ahol és amikor ar-
ra szükség volt. A magam részérõl szá-
mos egyeztetés folyamán hangsúlyoztam
a horvát partnereknek, hogy a tagálla-

1 A csatlakozási tárgyalások célja mindig annak biztosítása, hogy a tagjelölt átvegye és alkalmazza a
közösségi vívmányokat. A probléma az acquis communautaire által le nem fedett területeken, a politikai
kritériumok világában jelentkezik. A tagjelöltnek független igazságszolgáltatással kell rendelkeznie. De
hány új bírót kell ehhez kinevezni, vagy régit lecserélni? Hány háborús bûnöst kell még elfogniuk a
horvát hatóságoknak? Bárki mondhatta, hogy még többet.

2 Habár Horvátország – a maga összetett kulturális örökségével – nem feltétlenül e régió részeként
határozza meg magát. Iván Gábor zágrábi nagykövetünk szerint három Horvátország van: egy közép-
európai, egy balkáni szláv és egy adriai-mediterrán, az egykori Dalmácia. 

3 Aggasztó, hogy még mindig vannak olyan tagállamok, amelyek nem ismerik fel, mennyire fontos a pozitív
kondicionalitás alapelvének következetes alkalmazása. A magyar miniszterelnök az Európai Tanács 2011.
decemberi ülésén nagyon határozottan képviselte azt az álláspontot, hogy Szerbia teljesítette a korábban
neki szabott feltételeket, ezért meg kell kapnia a tagjelölti státust, illetve, hogy Montenegró megérett a
tárgyaláskezdésre. Ennek a fellépésnek köszönhetõ, hogy az állam- és kormányfõk nem bizonytalan idõre,
hanem „csak” 2012 márciusáig, ill. Montenegró esetében júniusig halasztották a döntést.



mok árgus szemekkel figyelik a horvát
teljesítményt, és még a látszatra is na-
gyon adjanak.

A horvát tárgyalászárás tehát olyan
cél volt, amelyre Magyarország az Unió-
val közös érdekeként tekintett, de errõl
az érdekközösségrõl meg kellett gyõznie
a többieket. Az eredményt a tagállamo-
kat és a Bizottságot – Martonyi János
szavai szerint – „jó pásztorként” (diligent
shepherd) terelgetve értük el. 

RRoommáánniiaa  ééss  BBuullggáárriiaa  
ffeellkkéésszzüüllttssééggéénneekk  eelliissmmeerrééssee      

Hasonlóan zátonyokkal telt vizeken kellett
eveznünk Románia és Bulgária schengeni
csatlakozása kapcsán. Gyakorlatilag már
2010 végén, a német és a francia belügy-
miniszter közös, a két ország csatlakozá-
sát elutasító levelének megjelenésekor egy-
értelmû volt, hogy nem fogunk partot ér-
ni. Sikerült ugyanakkor elkerülni a hajótö-
rést. A dilemma röviden így volt összefog-
lalható: mit kezdjünk azzal, ha a Szerzõdé-
sekben és a másodlagos jogban meghatá-
rozott tartalmi és eljárási feltételeket szak-
mai és jogi értelemben teljesítõ két tagál-
lam csatlakozásával szemben egyes tagál-
lamok politikai ellenvetést tesznek, és ez-
zel megakadályozzák a felvételükhöz szük-
séges konszenzus kialakítását a Tanács-
ban? Konkrétan: Franciaország és Német-
ország – majd a hozzájuk csatlakozó más
tagállamok is – a két tagállam csatlakozás
utáni „utánkövetése”4 során, tehát egy má-
sik eljárásban észlelt problémák megoldá-
sától tették függõvé hozzájárulásukat.  
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Végül júniusra eljutottunk oda, hogy a
belügyminiszterek egyhangúlag elismerjék:
Bulgária és Románia jogi értelemben felké-
szült a schengeni tagságra. A tagállamok
ezzel lezárták a két ország felkészültségé-
nek ellenõrzését, és megállapodtak, hogy a
nyitás technikai részleteirõl szeptember vé-
géig döntést hoznak. A folyamatokat belül-
rõl ismerõként, elnökségünk utolsó napján
nem voltam elégedetlen: határozott francia
és német elzárkózás ellenére Bulgária és
Románia felkészültségérõl „papírt adtak” a
huszonhetek. Kívülrõl nézve érthetõen el-
maradtunk az elvárásoktól, különösen – és
ez egész Európa kudarca –, hogy az ígér-
tekkel szemben szeptemberben is elmaradt
az áttörés, nincs megállapodás a határok
megnyitásának technikai részleteirõl, ami
egyértelmûen néhány tagállam válságba ka-
paszkodó idõhúzási taktikájának következ-
ménye. Az Európai Uniónak a jelenlegi hely-
zetben még a szokásosnál is következete-
sebbnek és szolidárisabbnak kellene lennie.
A szolidaritásra akkor van a legnagyobb
szükség, amikor a legkevesebb akad belõ-
le: válság idején, és nemcsak altruista, ha-
nem stratégiai megfontolásokból is. A bel-
sõ és a külsõ szolidaritás hiánya közép- és
hosszú távon az Európai Unió hitelességét
teheti kockára. 

A déli szomszédságban zajló folyama-
tok nyomán kialakult migrációs problémák
sem kedveztek az ügynek, és sok tagálla-
mot megkísértettek, hogy a schengeni
rendszer eredményeit leépítsék, hogy a
belsõ határellenõrzést újra – legalábbis
részben – helyreállítsák. A konfliktust vé-
gül sikerült megfelelõ mederbe terelni az-
zal, hogy napirendre került a schengeni

4 Cooperation and Verification Mechanism. Bulgária és Románia volt a két elsõ – és vélhetõleg utolsó
– új tagállam, amelyet a Bizottság és a tagállamok a csatlakozás után is megfigyelés alatt tartanak,
és a közösségi vívmányoknak, valamint a politikai kritériumoknak történõ megfelelésükrõl rendszeres
jelentéseket készítenek, ill. fogadnak el.
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rendszer átfogó reformja. A magyar elnök-
ség végig egyértelmû volt a tekintetben,
hogy a belsõ határellenõrzés visszaállítása
csak minden egyéb, a közös külsõ határel-
lenõrzést megerõsítõ lépés eredményte-
lensége esetén, meghatározott feltételek
mellett és körben legyen lehetséges. A Bi-
zottság a schengeni reformot az integrált
határellenõrzés teljes közösségiesítésére
szolgáló alkalomnak tekintette, és olyan
tervezettel állt elõ, amelyben a belsõ ha-
tárellenõrzés visszaállítására maga tehetne
javaslatot. A tagállamok többsége – köz-
tük hazánk – egyelõre nincs kész ennek a
nemzeti hatáskörnek a közösbe adására.
Itt azonban fontos a negatívum eredményt
is hangsúlyozni: úgy tûnik, sikerült lesze-
relni az egyik legalapvetõbb uniós vívmány,
a belsõ határok ellenõrzésmentes átjárha-
tóságát kikezdõ törekvéseket. (Az új dán
kormány is visszavonta elõdjének vitatott
intézkedését, azaz a fokozott ellenõrzést a
dán-német határon.)

FFeellkkéésszzüüllnnii  aa  vváárraattllaannrraa

Az elnökségen már átesett tagállamok
örökzöld tanácsa, hogy a váratlan hely-
zetek kezelésére fel kell készülni. Hogy
ez hogyan lehetséges, arra nincs recept.
A mi módszerünk a rugalmas, és ezáltal
gyors egyeztetési mechanizmusokon és
a jó személyes kapcsolatokon alapult. Az
elnökségünk alatt a döntéshozatal leg-
magasabb fóruma a rendszeresen ülése-
zõ EU-elnökségi operatív értekezlet, a
„szituációs szoba”5 volt, amelyet az ere-
deti angolszász fogalommal („situation-
room”) szemben nemcsak válságkezelés-

re használtunk, hanem minden olyan ügy
egyeztetésére, amely prompt megoldást
és egységes kommunikációt igényelt.
Ezeken a reggeli videókonferenciákon
részt vett a külügyminiszter, a minisz-
terelnök európai fõtanácsadója, a Kül-
ügyminisztérium adott témában érintett
fõosztályainak vezetõi, a brüsszeli állan-
dó képviseletünk vezetõje, a szóvivõk és
jómagam. Ennek volt köszönhetõ, hogy
több tagállami és uniós vezetõtõl bezse-
belhettük az elismerést: a magyar elnök-
ség minden kérdésben azonos hangon
szólalt meg, mindegy, hogy a brüsszeli
képviselethez vagy Budapesthez fordul-
tak, akár politikusi, akár szakértõi szin-
ten. 

Mindez persze nem mûködött volna
felkészült elnökségi stáb nélkül, illetve, ha
nem tudjuk kialakítani a személyes kap-
csolatot egyfelõl az elnökség, másfelõl az
uniós intézmények és tagállamok vezetõi
között. Megtanultuk, mikor milyen szin-
ten, kivel és hogyan kell egyeztetni. A ta-
nácsüléseken minden véleményt meg kell
hallgatni, de azokat megfelelõen kell szin-
tetizálni, hogy a lényeg nehogy elvesszen
(ne felejtsük el, hogy napirendi ponton-
ként 27 hozzászólás adódhat minden ülé-
sen). Az éles helyzetekben röviden, a fõ
üzeneteket elhelyezve kell nyilatkozni, le-
gyen az egy folyosói eszmecsere, egy
vészhelyzet miatti telefonhívás, vagy ép-
pen egy interjú; az uniós pörgésben nem
szeretik, ha valaki sokat, viszont értéke-
lik, ha egyenesen beszél. Akár a minisz-
terelnök is felemelte a telefont, de csak
akkor, ha arra tényleg szükség volt (pl. a
horvát ügyben). Szerencsére az Európai
Unió beépített súgógépet is mûködtet:

5 Így hívják azt a helyiséget, ahol az Egyesült Államok elnöke egyeztet tanácsadóival válsághelyzetekben,
de a kifejezés az Európai Külügyi Szolgálat felállása óta már a brüsszeli körökben is honos; így nekünk
is volt „válságtermünk”. 



sokat köszönhetünk a Tanács Fõtitkársá-
ga, a Bizottság, vagy éppen Herman Van
Rompuy kabinetje tanácsainak is. Szük-
séghelyzetbõl pedig nem volt hiány: az
arab tavasz eseményei, valamint a Japán-
ban történt atombaleset ugyanúgy gyors
cselekvést és határozottságot követeltek,
mint a kólijárvány kitörése. Igaz ez még
akkor is, ha egyébként tudjuk: a legtöbb
alkalmat a látványos válságkezelésre, de
a nemzetközi blamázsra is az a közös kül-
és biztonságpolitika szolgáltatja, amely
immár a fõképviselõ, jelenleg Catherine
Ashton bárónõ felelõsségébe tartozik.
Csakhogy minden uniós külügynek meg-
van a belsõ szakpolitikai vetülete, amely-
lyel már az elnökségnek van dolga: az
észak-afrikai forradalmakhoz hozzátar-
tozott a bukóban lévõ diktátorok elleni
szankciók bevezetése és a menekültek
ügye; a szökõár és Fukusima nyomában
az európai atomerõmûvekre elrendelt tû-
réspróbák és szintén humanitárius inter-
venció járt. Ezeket viszont a Bizottság az
általunk elnökölt Tanáccsal együtt ke-
zelte. 

Segítettük a fõképviselõt minden le-
hetséges eszközzel. A tripoli nagykövet-
ségünk nemcsak hogy képviselte az Eu-
rópai Uniót és annak egyre több tagálla-
mát (és az Egyesült Államokat) a bukó-
ban lévõ Kadhafi-rezsim mellett, hanem
szervezte mind a Líbiában rekedt uniós
polgárok, mind harmadik országbeli pol-
gárok evakuálását is.  

Az elnökség rugalmasságának kö-
szönhetõen sikerült megelõznünk a fö-
lösleges botrányokat is. A kólibaktérium-
mal kapcsolatos pánikra (spanyol ubor-
kaválság) talán a legtöbben már nem is
emlékeznek, miután a szükséges egyez-
tetések gyors lebonyolítása után sikerült
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megnyugtatóan kezelni a problémát. A
déli szomszédságból megindult mene-
kültfolyam miatt kialakult hangulat csil-
lapítása érdekében gyors egymásutánban
háromszor is összehívtuk a Bel- és Igaz-
ságügyi Tanács ülését, illetve a helyszí-
nen tájékozódtunk a menekültek helyze-
térõl. A kedélyek megnyugtatása nélkül
Románia és Bulgária schengeni csatlako-
zása terén még e két tagállam felkészült-
ségének kimondásáig sem jutottunk vol-
na el. 

GGaazzddaassáággiirráánnyyííttáássii  vviittáákk::  
aazz  eellnnöökkssééggii  mmuunnkkaa  ttüükkrree

A 2008 óta egyre súlyosbodó gazdasági
helyzetre adandó válaszok kialakítása az
elmúlt években folyamatosan zajlott. Bár
a vita elsõsorban az Európai Tanács
szintjén folyt, és Portugália áprilisi csak-
nem bedõlése is fõképp az eurózónának
okozott fejtörést, a ránk háruló felada-
tokat ezekkel az intézményekkel szoros
együttmûködésben láttuk el. A portugál
bejelentés például közvetlenül az Ecofin6

Gödöllõn zajló informális ülése elõtt tör-
tént, így az egyeztetések nagy részében
részt kellett vállalnunk. Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter pedig az el-
nökség egész ideje alatt szoros kapcso-
latban állt az Eurócsoport és a Portugá-
liáért felelõs IMF-delegáció vezetõivel. 

Az Európai Tanács 2010 márciusában
elfogadott átfogó válságkezelési tervé-
nek meghatározott részéért – az európai
gazdaságirányítási reform alapjának te-
kintett, hat jogszabálytervezetbõl álló
(ezért six-pack becenéven futó) gazda-
ságirányítási jogszabálycsomag elfogadá-
sáért, valamint a tagállami gazdaságpoli-

6 A gazdasági és pénzügyminiszterek tanácsi formációja.
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tikák tervezésének összehangolását és a
versenyképességi célok teljesülését bizto-
sítani hivatott elsõ európai szemeszter
precedensértékû lebonyolításáért –
ugyanakkor egyedül az elnökség volt fe-
lelõs. 

Az elsõ európai szemeszter esetén a
valódi kihívást nem az eltérõ tagállami
vélemények jelentették, sokkal inkább a
szigorú menetrendet kellett tartani, és
megfelelõ ösztönzõket alkalmazni, hogy
azt a tagállamok is kövessék. Az Európai
Bizottság januárban bemutatott növeke-
dési jelentését a Tanács szinte minden
formációjában napirendre kellett venni,
hogy az Európai Tanács tavaszi ülésén e
viták alapján meghatározhassa a gazda-
ságpolitikai irányokat, és a tagállamok
benyújthassák stabilitási és növekedési,
illetve nemzeti reformprogramjukat. Té-
ves lenne hát azt gondolni, hogy elegen-
dõ, ha az elnökség mintegy titkári felada-
tokat lát el; igen fontos, hogy a tagálla-
mokat a közös cél elérésére ösztökélje.
A magyar elnökség precíz ütemben vé-
gezte, hajtotta végre az európai sze-
meszterhez kapcsolódó feladatokat, ami
a jövõ európai félévei szempontjából
mintaadó lesz.

Sokkal aktívabban kellett a tagállami
véleményekre koncentrálni a hatos gaz-
daságirányítási csomag ügyében –– rá-
adásul válságtempóban, hat hónap alatt
kellett megállapodást elérni: elõször a
27 tagállam kormányainak egymás kö-
zött, az Ecofinban. A kompromisszum-
keresésnek ezen a fokán már nagyon
fontos a személyes kapcsolatok alkími-
ája. A fõszerepet itt a Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium államtitkára, Kármán
András játszotta, aki a témával foglal-
kozó munkacsoport vezetõjeként elké-
pesztõ gyorsasággal, már 2011 márci-
usára megszerezte a közös nevezõhöz

szükséges politikai támogatást, és a
gazdasági és pénzügyminiszterek már-
cius 15-én be is jelentették a megálla-
podást. A nemzeti ünnepünk így – igaz,
örömteli kimenetellel – Brüsszelben telt.
A soros elnökség szerepe azonban itt
nem ért véget. A hat jogszabályterve-
zetbõl ugyanis négy együttdöntési eljá-
rás hatálya alá esett, ami azt jelentette,
hogy immár közös tanácsi álláspont
képviseletében tárgyalni és egyetértés-
re kellett (volna) jutni az Európai Par-
lamenttel (EP) is. 

Az elnökségi szerepfelfogásunk másik
fontos vonásának, a miniszterelnök által
2011. januárban meghirdetett „parla-
mentbarát elnökségnek” is jelentõs sze-
repe volt abban a bravúrban, hogy sike-
rült az Európai Parlamenttel zajló tárgya-
lások során a benyújtott 2029 parlamen-
ti módosító javaslatot – alig két hónap
alatt – lényegében egyetlen problémára
csökkenteni. Az EP-t a korábbi gyakor-
latnál jobban bevontuk a tanácsi munká-
ba. Az elnökség minden plenáris ülésen
jelen volt és beszámolt a végzett munká-
ról. Legtöbbször magam álltam a képvi-
selõk elé. Egy-egy felszólalás hangsúlya-
inak elhelyezésében, de még inkább a
háttérben zajló egyeztetéseken sokat
számítottak EP-képviselõi tapasztalataim
és ismeretségeim. „Parlamentbarátsá-
gunk” még akkor is kifizetõdõ volt, ha
végül az egyik legfõbb célunknak tartott
hatos csomag ügyében az EP által a cél-
egyenes elõtt elhajított banánhéjon
csúsztunk el. A júniusra maradt nyitott
kérdés egyrészt olyan alapvetõ filozófiai
problémának bizonyult, hogy az elnök-
ség minden erõfeszítése, az utolsó napok
kompromisszumos javaslatai sem voltak
elegendõek ahhoz, hogy ebben a kérdés-
ben megállapodás szülessen. A Stabilitá-
si és Növekedési Paktum preventív ágá-



hoz kapcsolódó szavazási mechanizmus
EP által áhított formájához egy korábbi
francia-német megállapodást kellett vol-
na ugyanis felrúgni7. Másrészt látni kell,
hogy számos más kérdéshez a parlamen-
ti raportõrök, képviselõk sokkal nyitot-
tabban viszonyultak, látva, hogy a ma-
gyar elnökség partnerként, és nem ke-
rékkötõkként tekint rájuk8. A gólt tehát
nem rúgtuk be, de gólpasszt adtunk a
lengyel elnökségnek. Ollie Rehn szerint
Kármán András így is Schuman-díjat ér-
demelne9.

A megoldás hiányához hozzájárult,
hogy a lisszaboni rendszerben az elnök-
ség hatásköre éppen azokon a területe-
ken csökkent, ahol az integráció alap-
kérdéseit hatékonyan kezelni lehet. Így
például az Európai Unió mûködésérõl
szóló szerzõdés (EUMSZ) 136. cikkének
az ún. európai stabilitási mechanizmus
(European Stability Mechanism, ESM)
létrehozásához szükséges módosítását,
amelyet a tagállamok állam- és kormány-
fõi egyszerûsített eljárásban 2010 de-
cemberében fogadtak el, nem a belga so-
ros elnökség, hanem Van Rompuy vezé-
nyelte le. Az Európai Parlament 2011
márciusában adta – vonakodva – hozzá-
járulását, és az ott folyó sokszor keserû
vita erõsen hatott a hatos jogszabálycso-
magot övezõ légkörre. Ránk e téren a
kedélyek csillapításának feladata hárult. 

A hasonló akadályok áttörése politikai
akarat és idõ függvénye, de a legfelsõbb
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politikai akaratot képviselõ Európai Ta-
nács vezetése az állandó elnök kezébe ke-
rült, a soros elnökség ideje pedig percre
pontosan hat hónap elteltével lejár. Min-
den elnökségnek van olyan ügye, ahol a
munka gyümölcse csak késõbb érik be,
és azt a következõ elnökség szakíthatja
le. Ahogy Horvátország csatlakozási
szerzõdését a lengyel elnökség alatt írták
alá, az elõttünk soros elnökségek által ki-
dolgozott dossziék (például az európai
polgári jogszabály-kezdeményezési jog-
ról szóló megállapodás) formális lezárá-
sa már nekünk jutott. Az már a jelenlegi
tektonikus mozgások elképesztõ játéka,
hogy a lassú döntéshozataláért gyakran
pellengérre állított Unió elnökségünk vé-
ge óta nemcsak befejezte a munkát az ál-
talunk 99 százalékosra elkészített hatos
csomaggal, és nem pusztán két újabb ja-
vaslattal bõvítette azt, hanem már arról
vitázik, hogyan hozza létre a valutaunió
fiskális pillérét – akár a tagállamok teljes
köre nélkül. A mostanra kialakult, per-
cenkénti útelágazások által tagolt, kusza
helyzetben az elnökség szerepe vissza-
szorult. A politikai munka inkább az Eu-
rópai Tanács szintjén, vagy éppen Berlin-
ben és Párizsban zajlik.

BBeeiinnddííttaannii  aa  nnöövveekkeeddééss  mmoottoorrjjáátt

Unalomig ismételt közhely, hogy az el-
nökségi munka jelentõs része az Európai

7 Németország a stabilitási mechanizmus támogatásáért cserébe ugyanis kevesebb automatizmust ígért
a szankciós mechanizmusokban Franciaországnak. Márpedig az EP által kért „fordított minõsített
többség” lényege éppen ez: a Bizottság által javasolt büntetõ intézkedés leszavazásához a Tanács
kétharmados többsége szükséges.

8 A tagállami kormányok részben mai napig nem tudnak mit kezdeni a közvetlenül választott Európai
Parlamenttel, amely más logika szerint mûködik, mint a nemzeti törvényhozások.

9 Rehn ezt a magyar elnökség idején a hatos csomagról rendezett egyik utolsó trilóguson mondta.
(Trilógus: az EP, a soros elnökség által képviselt Tanács és a Bizottság hármas egyeztetõ fóruma
valamely vitás jogszabálytervezetrõl.)
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Unió napirendjén szereplõ feladatok ellá-
tása. Mindig van azonban lehetõség ar-
ra, hogy a soros elnökséget adó tagállam
számára fontos témák is megjelenjenek
bizonyos mértékig. Nem lett volna értel-
me azonban olyan kérdést felvetni, amely
csak nekünk, vagy csak a tagállamok egy
kisebb csoportjának fontos. Olyan prob-
lémákat akartunk a tárgyalóasztalra ten-
ni, amelyek megoldása mindenki érdeke,
illetve amelyek kezelése nélkül elképzel-
hetetlen a fenntartható európai növeke-
dés, mégis elhanyagoljuk. 

Az Európai Unió úgy akar a világ leg-
versenyképesebb térsége lenni, hogy
közben a népessége csökken, és a de-
mográfiai mutatókban, illetve a munka-
erõpiacon jelentõs torzulások alakulnak
ki. Fontosnak láttuk a tagállamok veze-
tõiben tudatosítani, hogy mindezzel tel-
jesíthetetlen elvárásokkal állítják szembe
Európát. A demográfiai mutatók javítá-
sért folytatott küzdelem jelentõségét a
magyar miniszterelnök személyes jelen-
létével kívánta aláhúzni a családügyi és
demográfiai miniszterek 2011. április 1-
jei informális találkozóján. Szembesítet-
te a minisztereket a drasztikus számok-
kal: az Európai Unió 65 százalékos fog-
lalkoztatási mutatója mellett az Egyesült
Államok 75 és Kína 85 százalékos rátá-
ja áll. 2050-re az EU-ban a 14 éven alu-
liak létszáma a mai 100 millióról 66 mil-
lióra csökken, a munkaképes korúak
száma 331 millió helyett 268 millió lesz,
miközben a 65 éven felüliek aránya a
mai 17 százalékról 31 százalékra emel-
kedik. Az üzenet akkor nyitott fülekre
talált, de – mivel a kérdés nem tartozik
uniós hatáskörbe – fontos, hogy a len-
gyel elnökség is magáénak érezte a kér-
dést, és a szociális miniszterek informá-
lis ülésének napirendjére vette a máso-
dik félévben. 

A magyar elnökség kiemelkedõ
eredményének tartom, hogy sikerült a
tagállami romaintegrációs stratégiák-
nak uniós keretet elfogadni. A horvát
csatlakozási tárgyalások lezárásához
hasonlóan ez is egy olyan célunk volt,
melyrõl sokan és sokszor próbáltak le-
beszélni. Nekünk azonban meggyõzõ-
désünk volt, különösen a franciaorszá-
gi romák 2010 nyarán történt kitolon-
colása után, hogy azokat az országo-
kat, amelyek elõtt a probléma mélysé-
ge és sokrétûsége még esetleg rejtve
maradt, szembesíteni kell a szomorú
valósággal. Világossá kellett tenni, hogy
európai problémáról van szó: a tagál-
lamok nagy részében él roma kisebb-
ség, egy másik részét pedig célországul
választják a jobb élet reményében el-
vándorlók. Leszögeztük, hogy a tagál-
lamok közötti szabad mozgás uniós
alapelv, szabadság, amelyet tiszteletben
kell tartani. Ezért közös, mélyreható
megoldásokat kell sürgõsen kidolgozni
a romák gondjaira. Nem beszélve arról,
hogy a tagállamokban élõ 10–12 mil-
lió, nagyrészt mélyszegénységben és ki-
rekesztettségben élõ roma gazdasági
aktivizálása az európai jóléti rendszerek
fenntartásához is jelentõsen hozzájárul-
na. A tagállamokat errõl meggyõzni
nem volt egyszerû. Jól alátámasztott
érveléssel és az Európai Parlament,
azon belül is Járóka Lívia EP-képvi-
selõtõl kapott hathatós segítséggel
azonban elértük, hogy a tagállamok kö-
telezettséget vállaljanak saját romain-
tegrációs stratégiáik kidolgozására. Ez
az elsõ olyan uniós dokumentum, amely
nemcsak kihívást, hanem lehetõséget is
lát a roma közösségben, rájuk mint a
növekedéshez fontos erõtartalékra te-
kint. Az Európai Tanács júniusi ülésén
a tagállamok megerõsítették a keret-



stratégiát10, amely alapján 2011. de-
cember 2-án Magyarország már be is
nyújtotta saját felzárkóztatási prog-
ramját. Nagyon remélem, hogy a többi
tagállam is idõben, még újév elõtt be-
terjeszti a Bizottságnak elképzeléseit.
Ami pedig a megvalósítást illeti, Ma-
gyarország élharcosa marad annak,
hogy a stratégiákat gyakorlati tettek
kövessék, és biztos vagyok benne, hogy
ebben az ügyért már évek óta küzdõ
EP-képviselõktõl is jelentõs támogatás-
ra számíthatunk.  

Az európai Duna-stratégia tekinteté-
ben annyival könnyebb volt a helyzetünk,
hogy nem teljesen új területre kellett be-
törnünk. A balti-tengeri régió stratégiá-
ja 2009 óta létezõ fogalom volt az Eu-
rópai Unióban; az utat tehát kikövezték.
A dunai makrorégiót azonban úgy kíván-
tuk létrehozni, hogy az EU-tagállamok
mellett a stratégiában részt vehessenek
azok az európai országok is, amelyek az
Uniónak még nem tagjai. A magyar el-
nökséghez kapcsolódó egyik legkelleme-
sebb élményem, hogy bebizonyosodott:
a regionális érdekcsoportok összefogha-
tók, és ha ez sikerül, akkor ütõképes ko-
alíciót tudnak alkotni. Ebbõl a szempont-
ból – már csak hagyományai miatt is – a
visegrádi együttmûködés a legerõsebb:
mûködött elnökségünk alatt, és mûködik
a többéves pénzügyi keretrõl szóló jelen-
legi vitában is. De hiszünk a tágabb kö-
zép-európai együttmûködésben is, és ez-
zel a meggyõzõdéssel dolgoztunk a Du-
na-régió stratégiáért. Ennek a régiónak
az összefogása nemcsak azért fontos,
hogy a Dunába szimbólumként kapasz-
kodva erõsítsük a határon átnyúló
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együttmûködéseket és a régiós identi-
tást, hanem mert segíti a gazdasági vál-
ságból való kilábalást, növekedést és
munkahelyeket teremthet. Abban, hogy
a tagállamok már 2011 áprilisára meg-
állapodást értek el, vitathatatlan érdemei
vannak az erre a feladatra kinevezett
kormánybiztosnak, Barsiné Pataky Etel-
kának. A stratégiához végül a nyolc EU-
tagállam mellett öt nyugat-balkáni or-
szág és Ukrajna is csatlakozott. Paradox,
de a jelenlegi gazdasági körülmények kö-
zött érthetõ, hogy a tagállamok végül
nem szavaztak meg külön forrást a Du-
na-stratégia projektjeire, hanem a már
meglévõ források célzottabb felhasználá-
sában állapodtak meg. Magyarország to-
vábbra is központi szerepet vállal majd a
régió érdekeinek képviseletéért. Így pél-
dául azt is javasoltuk, hogy vizsgáljuk
meg, miként lehet bekapcsolni az Euró-
pai Beruházási Bankot (European Invest-
ment Bank, EIB), vagy más külsõ forrást
a finanszírozásba. (Célunkat elértük: az
EIB összekötõ irodát nyitott Budapesten
a projektek finanszírozása érdekében.)

Az együttmûködés a központi eleme
az 1993-ban életre hívott egységes bel-
sõ piacnak is. Az elmúlt majdnem két év-
tizedben világossá vált, hogy e nélkül az
európai növekedés nem képzelhetõ el. A
folyamat még mindig nem zárult le, hi-
szen jelenleg is dolgozunk az egységes pi-
ac kiterjesztésén és tökéletesítésén, és a
magyar elnökség is hozzátett egy moza-
ikdarabkát a munkához. Több mint tíz
éve húzódott az egységes szabadalmi ol-
talom létrehozásának kérdése az Unió-
ban. Vállalkozások milliói voltak kényte-
lenek hosszú bürokratikus köröket futni

10 A nemzeti romaintegrációs stratégiák európai keretrendszerérõl szóló tanácsi következtetés az
egységes európai romapolitika alapköve, amelyhez igazodva a tagállamok saját, romaintegrációs
stratégiájukat is kidolgozzák.



MMAAGGYYAARR  SSZZEEMMEESSZZTTEERR  EEUURRÓÓPPÁÁBBAANN 1155

ahhoz, hogy az egyik tagállamban bejegy-
zett újításuk máshol is védelemben része-
süljön. Ez gyakorlatilag visszafogta – kü-
lönösen a kis- és középvállalatok szintjén
– az innovációt, hiszen minek is találjunk
fel új módszereket, technológiákat,
gyógyszereket, ha azt másik tagállamban
bárki következmények nélkül lemásolhat-
ja. Ezért fontos hát, hogy sikerült ezt az
– elsõsorban nyelvi kérdéseken megre-
kedt – vitát a holtponton átbillenteni, és
két tagállam kivételével mindenkit a fe-
délzetre felterelni11. A Versenyképességi
Tanács 2011 márciusában hagyta jóvá a
25 egyetértõ tagállam megerõsített
együttmûködését, és a lengyel elnökség
munkájának köszönhetõen a jövõ félév-
ben felkerülhet a pont az i-re. 

FFeellkkéésszzüüllééss  eeggyy  kkoommoollyy  vviittáárraa  ––
kköözzöössssééggii  ppoolliittiikkáákk

Elnökségi munkánk egy jelentõs része
már a jövõrõl, pontosabban az Európai
Unió 2014 és 2020 közötti többéves
pénzügyi keretének (Multiannual Finan-
cial Framework, MFF) elõkészítésérõl
szólt. Így vagy úgy, de – eltekintve a
szerzõdésmódosításról és az euróválság-
ról folyó vitától – az elõttünk álló bõ egy
évben az Európai Unióban ez uralja majd
a politikai diskurzust. A magyar elnökség
célja az volt, hogy a Tanács, vagyis a tag-
államok álláspontjához közös kiindulási
alapot szolgáltasson. A Bizottság 2011.
június 29-én, a magyar elnökség végén
mutatta be a következõ MFF tervezetét,
vagyis a lengyel elnökség kezdetére
szükség volt a költségvetési csata meg-
vívásához szükséges alapfelszerelésre. 

A legfontosabbnak azt tartottuk, hogy
az uniós kiadások két legnagyobb tétele,
a közös agrárpolitika és a kohéziós poli-
tika területén közös nevezõre jussunk. A
taktikánk be is vált, hiszen a júniusban be-
mutatott bizottsági tervezet a versenyké-
pességre – tévesen – hivatkozva éppen
ezen a két területen javasol drasztikus
csökkentést. Mind a két területen a nettó
befizetõk és a nettó haszonélvezõk között
húzódik nagyon éles törésvonal, amelyet
a Bizottság könnyen saját céljainak telje-
sítése érdekében használhat ki. A magyar
elnökségnek meggyõzõdése volt, hogy a
Bizottság kiindulópontja téves, ezért
2011 elsõ felében mindent megtettünk
azért, nehogy a jelenlegi gazdasági válság
helytelen következtetésekre vezesse a
tagállamokat. Az MFF-vita általános kon-
textusa ugyanis most, ha lehet, még ked-
vezõtlenebb: hiába bõvültek a Lisszaboni
Szerzõdés hatálybalépésével az EU felada-
tai, ha a kormányok odahaza népszerût-
len takarékossági intézkedéseket kényte-
lenek bevezetni. Miért lennének nagylel-
kûek és bõkezûek, amikor az uniós bü-
dzsérõl van szó?

A kérdésfeltevés persze nem kis csúsz-
tatást tartalmaz. Az integráció lényegé-
hez tartozik, hogy olyan területekre ter-
jedjen ki, amelyeken a közös hatáskör, a
közös cselekvés jobb eredményekre ve-
zet, mint ugyanaz nemzeti keretben. Ha
ezt a tagállamok egyszer belátták, ami-
kor a Lisszaboni Szerzõdésben bõvítették
az Unió hatásköreit, akkor logikus lenne
ennek következményeit érvényesíteni a
közös költségvetés növelésével is. Az eu-
rópai hozzáadott érték ugyanis költség-
hatékonyságot is jelent. Az ennek tudatá-
ban végzett munkánk eredményeként a

11 Spanyolország és Olaszország továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a francia, az angol és a német
mellett spanyolul és olaszul is lehessen intézni és kérvényezni az európai szabadalmi oltalmat.  



Tanács elsõ alkalommal fogadott el kö-
vetkeztetéseket a kohéziós politika jövõ-
jérõl. Ebben a tagállamok leszögezték,
hogy az Unió legfõképpen ezzel a politi-
kával mozdítja elõ a versenyképességet,
vagyis az nem állítható szembe annak
alapelvével, a szolidaritással. A jobb gaz-
dasági teljesítményre hivatkozva a tagál-
lamok közti összefogást megingatni tehát
kontraproduktív. Ez persze nem jelenti
azt, hogy nincs mit újítani, változtatni a
politikán. A 27 miniszter a fenti tanácsi
záródokumentumban abban is egyetér-
tett, hogy a kohéziós politika céljait az
Európa 2020 stratégia céljaihoz igazítva,
új struktúrában kell kialakítani (az ún.
„tematikus koncentráció” elve), a helyi
igényeknek történõ megfelelést pedig e
célok rugalmassá tételében látták megva-
lósíthatónak. Az elnökségként képviselt
álláspontunk tagállamként is megmaradt,
amit jól mutat, hogy Martonyi János kül-
ügyminiszter az Általános Ügyek Taná-
csának november 15-ei ülésén 13 ország,
a „kohézió barátai” nevében szólalt fel. 

Ami a közös agrárpolitika keretössze-
gének csökkentését illeti, hasonló célok-
nak megfelelõen jártunk el, bár kevesebb
sikerrel. A 2011. márciusi Agrártanácson
elfogadott záródokumentum mögé nem
tudtuk az összes tagállamot felsorakoz-
tatni. Az elnökségi javaslatban három célt
fogalmaztunk meg (fenntartható élelmi-
szertermelés, a természeti erõforrások-
kal való fenntartható gazdálkodás és az
éghajlatváltozás elleni fellepés, valamint
a kiegyensúlyozott területi fejlõdés) és
továbbra is erõs közösségi politikaként
húztuk alá az agrárpolitikát. Ehhez végül
egy erõs többség, 21 tagállam támoga-
tását tudtuk megszerezni. 
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A két dokumentum tehát megadta a
kezdeti muníciót az MFF vitáihoz, ame-
lyek már a lengyel elnökség alatt meg is
kezdõdtek. Az már most érezhetõ, hogy
az induló álláspontok meglehetõsen tá-
vol állnak egymástól. Az, hogy a kohézi-
ós politika átalakításának bizottsági ter-
ve aránytalan hátrányt okoz Magyaror-
szágnak, taktikailag is nehéz helyzetbe
hoz bennünket, mert a tárgyalások ha-
ladásával egyre nehezebb lesz szövetsé-
geseket találni és koalíciót építeni. Elemi
érdekünk, hogy amíg csak lehet, a „ko-
hézió barátai” csoport egységesen lépjen
fel, és érdekeinket igyekezzünk maximá-
lisan összehangolni a visegrádi együtt-
mûködés országaival is. A következõ
idõszakban talán ez a legnagyobb kihí-
vás, amely az uniós diplomáciánk elõtt
áll. (A szerzõdésmódosításra és az
euróövezet jövõjére lényegesen kisebb
ráhatásunk van.)

Itt említem meg parlamentbarát el-
nökségünk egyik fontos vívmányát. Az
MFF elfogadásához a Lisszaboni Szerzõ-
dés szerint a Tanács egyhangú döntése
és az Európai Parlament egyetértése
szükséges. Az EP azonban világossá tet-
te: nem fogadja el, hogy a take it, or leave
it megalázó helyzetébe kerüljön, azaz
hogy csupán a Tanácsban kiizzadt vég-
terméket tegyék elé aláírásra vagy eluta-
sításra, s így anélkül vállalja a politikai fe-
lelõsséget a többéves költségvetésért,
hogy annak kialakításába érdemi bele-
szólása lett volna12. Az EP politikai bele-
szólást kért a folyamatba. A tagállamok
kisebb csoportja szerint – amelyek, hogy,
hogy nem, a nettó befizetõk, azokon be-
lül is az euroszkeptikusok közül kerültek
ki – ennek a követelésnek semmilyen jo-

12 Pedig az EUMSZ 312. cikkében foglaltak pontosan ezt jelentik. De ezért a kínos helyzetért leginkább
maga a Lisszaboni Szerzõdés okolható.
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gi alapja nincs. Az általunk elért komp-
romisszum szerint végül informális, de
rendszeres konzultáció jött létre a két in-
tézmény között. A lengyel elnökség már
ebben a formában tájékoztatta a Parla-
mentet. A tárgyalások késõbbi szakasza-
iban ez még jól jöhet nekünk, hiszen az
EP a jelenlegi helyzetben a közös politi-
kák és a közös költségvetés védelmezõ-
je a nettó befizetõk által közvetlenebbül
kondicionált Tanáccsal szemben.

AAzz  eellnnöökkssééggii  mmuunnkkaa  ffookkmméérrőőii

A programunkban foglalt célokat szinte
hiánytalanul elértük. A soros elnökség
szakmai eredményességét mindenekelõtt
azon szokták lemérni, hogy az elõdjétõl
megörökölt jogalkotási és nem jogalko-
tási dossziékban milyen elõrehaladást ér
el, különös tekintettel az általa lezárt
ügyekre. Ebbõl a szempontból a horvát
csatlakozási tárgyalások lezárása csak
egy a 103 lezárt jogalkotási és nem jog-
alkotási ügybõl, amelybõl 43-at az Euró-
pai Parlamenttel közös rendes jogalkotá-
si eljárás keretében zártunk le: húszat el-
sõ olvasatban, hatot második olvasatban
és egyet harmadik olvasatban. Így máso-
dik olvasatban nem maradt nyitott dosz-
sziénk!

Van azért persze hiányérzetünk is.
Egyes tagállamok ellenállása miatt nem
sikerült például áttörést elérnünk annak
a rendeletnek az elfogadásában, amely a
jelenlegi bonyolult és esetleges rezsim
helyett állandó felhatalmazást adna a
tagállamoknak a GMO-mentes termelés-
re. A klónozás betiltását és a klónozott
állati termékek forgalmazását korlátozó
rendelet viszont már a Tanács és az EP
közötti egyeztetési eljárásban, néhány
EP-képviselõ maximalista hozzáállásán

bukott meg. (Õk a klónozott származé-
koktól való mentesség olyan fokát köve-
telték, amit a többség technológiailag ki-
vitelezhetetlennek és értelmetlennek
vélt. Az enyhébb tilalom elutasítása most
viszont a teljes szabályozatlanságot kon-
zerválja.)

Az elnökségi munka eredményességé-
nek másik fokmérõje, hogy mennyire
tudja elismertetni, észrevetetni magát az
elnökséget adó tagállam, meddig tart ki
az elnökségi stafétabot átadása után az
EU bonyolult döntéshozatali mechaniz-
musának középpontjában szerzett kol-
lektív ismeret és jártasság, a kialakult
kapcsolati tõke, az elnökséget megilletõ
megkülönböztetett figyelem és bizalom.
Ebben az értelemben az elõttünk álló he-
tekben, hónapokban derül majd ki, hogy
mennyire tudja kamatoztatni az elnökség
alatt felhalmozódott tudást és tapaszta-
latot a magyar EU-diplomácia. Az máris
elmondható, hogy a magyar közigazga-
tásban érezhetõ az elnökségi munka ha-
tása, szélesedett a tisztviselõk látóköre,
jobban érzik, értik az EU mûködését, ami
segít a döntési folyamatok befolyásolásá-
ban, a magyar érdekek érvényesítésében.

Mindezek persze csak egy töredékét
adják vissza az elnökségi félév munkájá-
nak, és egy szót sem ejtettem az azt
megelõzõ hektikus felkészülési idõszak-
ról. A sikerünkért sok száz ember dolgo-
zott, és itt nemcsak a politikai folyama-
tok elõkészítéséért felelõs szakmai stáb-
nak kell köszönetet mondani, hanem
azoknak is, akik a Magyarországon ren-
dezett események zavartalan lefolyását
anyagi, infrastrukturális és technikai ér-
telemben lehetõvé tették. Azoknak, akik
a magyar kulturális és tudományos érté-
keket beleszõtték az elnökségi munkába,
és akik mindezt közvetítették a hazai és
az európai közönség felé. És persze nem



utolsósorban minden hozzátartozónak,
hiszen amikor mi éjjelbe nyúlóan dolgoz-
tunk, õk ugyanolyan áldozatokat hoztak
az elnökségért, otthon. Lehet okunk a
büszkeségre: az utóbbi évek egyik legsi-
keresebb elnöksége volt a miénk. A Kül-
ügyminisztériumban, a szaktárcáknál és
a brüsszeli állandó képviseleten dolgozó
elnökségi stáb méltán lehet elégedett
ezzel a teljesítménnyel.

Számtalan elismerést zsebelhetett be
a magyar elnökség vezetõ tagállami po-
litikusoktól és az uniós intézmények ve-
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zetõitõl. Zárszóként hadd álljon itt a
számomra ezek közül a legkedvesebb,
Laurent Wauquiez akkori francia EU-ügyi
miniszter értékelése: a magyar elnökség-
gel a „régi” és „új” tagállam közötti kü-
lönbségtétel immár végképp értelmetlen-
né vált. Ha ez igaz, akkor Európa, min-
den válság és minden látszat ellenére,
egységesebb és egyben erõsebb, tehát –
ahogyan Jerzy Buzek, az Európai Parla-
ment elnöke fogalmazott a magyar el-
nökség strasbourgi záró fogadásán –
jobb is lett. 

��
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Az Európai Unió Tanácsa hat hónapon
keresztül tartó soros elnökségének tar-
talma és formája is sokat változott az el-
múlt évtizedek alatt (jelen írásban termé-
szetesen ez utóbbival foglalkozunk). A
Lisszaboni Szerzõdés életbelépte óta be-
indult a fix trió-elnökségek rendszere,
amely az elnökségi prioritások egyezte-
tése mellett módot ad néhány külsõség
(pl. arculati megjelenés) harmonizálására
is. Az utóbbi években az is tisztázódott,
hogy a hat hónap alatt fõszabályként a
soros elnök viseli a nála rendezett infor-
mális események összes költségét, míg
az unió székhelyén tartott hivatalos ülé-
sekkel kapcsolatos kiadásokat az uniós
intézmények fedezik.

A nemzetközi tapasztalatok szerint ide-
ális esetben a több százas nagyságrendû
elnökségi rendezvénysorozat szervezése
két-három évvel a neves dátum elõtt kez-
dõdik el. Legelõször is, az európai együtt-
mûködéssel megbízott tárca javaslatát ala-
pul véve, a kormányok meghatározzák a
fõ tartalmi és szervezési irányelveket, a
végrehajtásért felelõsöket, azokat a szer-
vezeti struktúrákat, amelyek között dol-
gozhatnak, a hozzávetõleges pénzügyi ke-
reteket, határidõket. A megnevezett fele-
lõsök széles körû konzultáció alapján fel-
mérik a lehetõségeket, s leteszik konkrét
javaslataikat, amelyek megvitatása után a
feladat végrehajtásához láthatnak.

Magyarország 2011 elsõ hat hónapjá-
ban esedékes soros EU-elnöksége esetében

is a klasszikus módon fogtak hozzá az elõ-
készületekhez, azonban míg a tartalmi fel-
készülés terén – már csak a trió-egyezte-
tés fontossága miatt is – idõben megtör-
téntek a megfelelõ lépések, a szervezést il-
letõen nagy lemaradás volt tapasztalható.
A Külügyminisztérium korrekten elvégez-
te a felméréseket, a parlamenti összpárti
munkabizottság keretében ismertette az
elképzeléseket, a konkrét lépésekkel azon-
ban késett. Ennek részben koncepcionális
oka volt, részben pedig a választások (kor-
mányváltás) közeledte idézett elõ kény-
szerhelyzeteket. A koncepcionális problé-
mát az okozta, hogy nem született döntés
arról, ki lesz a fõ szervezõ. 2008–2010-
ben még lebegtetve volt az az elképzelés,
hogy a protokollfeladatokat az államigaz-
gatásból ki kell szervezni egy profitorien-
tált cégbe. A választások elõtti utolsó hó-
napokban pedig a lelépõ kormány nem
óhajtott lényeges kérdésekben a követke-
zõ kormányt is kötelezõ, konkrét lépése-
ket tenni. Mindezek következtében fél év-
vel az elnökség elõtt még egyetlen közbe-
szerzés sem lett kiírva, egyetlen konkrét
szerzõdés sem lett megkötve. 

Zavaros volt az elnökség költségveté-
si háttere is. A szervezés szempontjából
döntõ 2010-es évre, amikor az összes
szerzõdést meg kellett volna kötni, s
ezek összegére kötelezettséget kellett
volna vállalni, az Országgyûlés még
2009-ben 9 milliárd forintot szavazott
meg. Ráadásul ebbõl a keretbõl 2,1 mil-
liárdot – pontosan a beruházási összeget
– ahhoz a feltételhez kötötte, hogy a Kül-
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A magyar EU-elnökség szervezésének
anatómiája

* A szerzõ a magyar EU-elnökség operatív ügyeinek volt kormánybiztosa.



ügyminisztériumnak ezt a külügyi ingat-
lanok eladásából kell fedeznie. Mivel ilyen
eladások nem realizálódtak, ez a forrás
hiányzott a felkészülés döntõ szakaszá-
ban, illetve nem volt beruházásra fordít-
ható elõirányzat. 

AAzz  eellnnöökksséégg  sszzeerrvveezzééssii  
ssttrruukkttúúrráájjáánnaakk  llééttrreehhoozzáássaa

A választások után, a körülmények felmé-
rését követõen az új kormány úgy dön-
tött, hogy az elõkészületek felgyorsítása,
az operatív teendõk koordinálása céljából
kormánybiztost nevez ki. A Külügyminisz-
térium pedig felállította az elnökségi ese-
mények megvalósításával, szakmai kom-
munikációjával foglalkozó három ideigle-
nes egységet, azaz az elnökségi rendez-
vényszervezési, a kommunikációs és a
gazdálkodási fõosztályokat. Ezek a szer-
vezeti egységek a külügyi struktúrában az
európai ügyek államtitkárának szakmai
felügyelete alatt álltak, közvetlen operatív
irányításukat a kormánybiztos végezte. 

A három operatív elnökségi fõosztály
napi munkája során a külügyi tárca hát-
terére támaszkodott, azaz a közbeszer-
zési osztály intézte a szolgáltatások és a
termékek beszerzésével kapcsolatos eljá-
rásokat, a gazdálkodási fõosztály más
osztályai könyveltek, a jogi fõosztály õr-
ködött az ügyek szabályszerûsége felett,
a távközlési osztály segédkezett az infor-
mációs-technikai ellátás megteremtésé-
ben, a személyügyi fõosztály kezelte a
tartalmi és szervezõi munkát végzõ el-
nökségi stáb bõvítésével kapcsolatos
ügyeket stb. Ezek az általános külügyi fõ-
osztályok az elnökségre specializált ügy-
intézõk kijelölésével igyekeztek ellátni a
többletfeladatokat. (Az elnökség utáni
idõszakra történõ zökkenõmentes visz-
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szaállás szempontjából járható út lett vol-
na a három ideiglenes részleg helyett is
az „anyafõosztályokon” – azaz a proto-
koll, a gazdálkodási és a sajtófõosztályon
– belül létrehozni egy-egy elnökségi osz-
tályt, ám a rendelkezésre álló idõ rövid-
sége, a koncentrált munka igénye miatt
az „anyafõosztályokról” kiragadott osz-
tályok önállósítása, mozgásszabadságá-
nak bõvítése az adott helyzetben hatéko-
nyabbnak bizonyult.)

A felállított ideiglenes elnökségi fõ-
osztályok munkatársait alapvetõen a ko-
rábban elvileg az elnökségi munkára fel-
vett, határozott idejû (általában 2011
nyaráig szóló) szerzõdéssel rendelkezõk
közül kellett volna verbuválni. Kiderült
azonban, hogy a 2008-as kormányhatá-
rozat által adott felvételi lehetõséget a
tárcák vagy nem használták ki, vagy a
felvett dolgozókat jellemzõen olyan mun-
kakörbe helyezték, amelynek nem volt
köze az elnökségi tevékenységhez: az új
munkatársakkal tehát inkább a miniszté-
riumokat sújtó létszámcsökkentés okoz-
ta hiányokat pótolták. (Igaz, a fentiek-
ben említett koncepcionális bizonytalan-
ság, vagyis a megfelelõ struktúra létre-
hozásának csúsztatása nehézzé is tette a
megfelelõ szakmai részlegekre történõ
irányítást.) Ebben a helyzetben azonnal
intézkedni kellett a fellelhetõ határozott
idejû szerzõdéses munkatársak átirányí-
tásáról, illetve létre kellett hozni az irány-
adó „keménymagot” a kellõ szakértelem-
mel rendelkezõ, tapasztalt diplomaták,
sajtósok, gazdasági szakemberek köré-
bõl. Olyan kulcsterületeken, ahol nem állt
rendelkezésre kellõ kapacitás, sor került
külsõ szakértõk bevonására is (könyv-
vizsgáló a kikezdhetetlen könyvelési
rendszer biztosítására, közbeszerzési ta-
nácsadó a legjobb megoldások megtalá-
lására, újságíró a rutint kívánó szerkesz-
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tõségi munkára, szóvivõi, háziasszonyi
feladatokra).

A magyar félre háruló szervezési és fi-
nanszírozási teendõket Brüsszelben az
EU melletti állandó képviselet, harmadik
országokban a magyar külképviseleti há-
lózat oldotta meg professzionális és ta-
karékos módon. A Külügyminisztérium –
elsõsorban a brüsszeli uniós állandó kép-
viselet megerõsítése céljából – határozott
idejû szerzõdéses munkatársakat küldött
a külképviseletekre is. A szakértõk az el-
nökségi prioritásoknak, feladatoknak
megfelelõen lettek kiválasztva az állam-
igazgatás különbözõ területeirõl. A tar-
talékok feltárásával, a kijelölések és a
munkaszervezés optimalizálásával sike-
rült elérni, hogy a tervezetthez képest lé-
nyegesen kevesebb munkatárs kerüljön
kihelyezésre, ami komoly megtakarítást
ereményezett. 

A delegációk mellé akkreditált kísé-
rõk, ún. összekötõ tisztek, információs
hostessek esetében egyetemekkel, fõis-
kolákkal született megállapodás képzési
hozzájárulásról: a központi szervezés
anyagi támogatása fejében ezekrõl a fel-
sõfokú oktatási intézményekrõl jól felké-
szített, nyelveket jól beszélõ, talpraesett
hallgatók érkeztek, hogy szakmai gya-
korlat keretében végezzék el az elnöksé-
gi feladatokat. A kezdeményezés nagy si-
kert aratott: Magyarországot friss, jól
felkészült fiatalok képviselték, a delegá-
ciók gyakran fejezték ki elismerésüket
munkájukkal kapcsolatban.

Az elnökségi feladatok nem egyenle-
tesen jelentkeztek. A felkészülés elõreha-
ladtával a létszámigény is folyamatosan
nõtt. Az elnökségi programok befejezé-
se után pedig a levonulásra kellett még
funkcióban tartani munkatársakat. A
kormány a 2008-as határozat módosítá-
sával tette lehetõvé, hogy minden tárca

megõrizze az ideiglenes létszámbõvíté-
sek egy részét 2011 végéig az elnöksé-
gi utómunkálatok elvégzésére. A legjob-
ban teljesítõ, bizonyító fiatalok egy ré-
szét a minisztériumok beépítették stáb-
jukba.

IInnttéézzkkeeddéésseekk  aa  kkoonnkkrréétt
eellőőkkéésszzííttééss  bbeeiinnddííttáássáárraa

Az új elnökségi operatív stáb megvizsgál-
ta a teendõket, s a rövid, néhány hóna-
pos határidõre tekintettel elkészítette az
elnökségi felkészülés vázlatát. Az elnök-
ségi gazdálkodási fõosztály szakmai irá-
nyítására felkért tapasztalt gazdasági
szakértõ (kárpátaljai fõkonzuli feladatát
megtartva) átvizsgálta a pénzügyi hely-
zetet, javaslatot tett a szükséges költség-
vetési átcsoportosításokra, megtakarítá-
sokra. Mivel a szükséges forrás nem állt
rendelkezésre, a cél olyan megoldások
kidolgozása volt, amelyek lehetõvé tették
a kötelezõ beszerzések elindítását, de a
kötelezettségvállalás egy részét a teljesí-
tés évére, azaz 2011-re tolják.  

A folyamatosan érkezõ külügyminisz-
tériumi javaslatok alapján a kormány
döntött az elnökség tartalmi (2010. jú-
lius) és szervezési (2010. augusztus) irá-
nyáról, módszereirõl. A szervezési alap-
filozófia szerint a magyarországi elnök-
ségi tanácskozásokat korrekt európai
színvonalon, a magyar kultúrát, tradíció-
kat is tükrözõ, takarékos módon kell
megrendezni. Elvárás volt az állami erõ-
források maximális kihasználása, azaz
támaszkodni kellett a rendelkezésre álló
kormánytisztviselõi és közalkalmazotti
állomány munkájára, a tanácskozási és
vendéglátási helyszínek kiválasztásánál
pedig az állami (fõként múzeumi, minisz-
tériumi, felsõoktatási) ingatlanok kihasz-



nálására. Ennek megfelelõen a magas
szintû informális ülések, konferenciák
központi helyszíne a Gödöllõi Királyi Kas-
tély, a szakértõi tanácskozásoké a Nép-
rajzi Múzeum lett (sok szakértõi tanács-
kozás folyt a minisztériumi tanácster-
mekben, a gazdasági fõiskolán is). A mi-
niszteri és vezetõi szintû gálavacsorákat
az elegáns budapesti épületekben (Szép-
mûvészeti és Nemzeti Múzeum, Nemze-
ti Galéria, Károlyi-Csekonics villa) lehe-
tett megrendezni.  

A javasolt átcsoportosítási, takarékos-
sági intézkedések lehetõvé tették a be-
szerzési eljárások elindítását, lefolytatá-
sát és a szükséges felkészülési feladatok
elvégzését. A rendezvényszervezéssel
összefüggõ kötelezettségvállalások zö-
mében a szállodai és catering-szolgálta-
tások, a delegációs gépkocsik bérlése, az
ajándékok beszerzése, a rendezvényin-
formatika és -technika, a dekoráció, a
bútorok, a tolmácsolás, valamint a dele-
gációk mellett szolgálatot ellátó összekö-
tõ tisztek képzésének fedezetéül szolgál-
tak. Az elnökségi kommunikációs felké-
szülés során a rendelkezésre álló elõ-
irányzatból sikerült megteremteni a kom-
munikációs infrastruktúra alapjait. Lezaj-
lottak az elnökségi kiadványok nyomdai
kivitelezésére, valamint az elnökség so-
rán felmerülõ fordítási feladatok elvég-
zésére kiírt beszerzési eljárások. 

Az elnökség szakmai kommunikáció-
jának fõ csatornája az elnökségi honlap
volt, amelynek szoftverét a belga elnök-
ség ingyenesen átadta, költséget csak az
adaptálás jelentett. A honlap üzemelteté-
sére, a megfelelõ üzembiztonság garan-
tálására a KFKI-val (Magyar Telekom
Nyrt.) született megállapodás. A
biztonsági-informatikai-távközlési terü-
leten az elõirányzatok fedezetet biztosí-
tottak az elnökségi stábtagok, tárcaszak-
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értõk részére notebookok, mobiltelefo-
nok és más infokommunikációs eszközök
beszerzésére, amelynek eredményeként
minden tárca hozzájutott az elnökségi
munkában részt vevõ munkatársak szá-
mára szükséges irodai eszközökhöz.
Ezen elõirányzatok fedezték továbbá a
telefonhívások díjait, a védett (ún. EDR)
telefonrendszer és a kapcsolódó mobil-
eszközök vásárlását, a külképviselete-
ken a VKH (védett mail-rendszer) fej-
lesztéséhez szükséges eszközök vásár-
lását és helyiségek kialakítását, illetõleg
a MonDoc EU KT (korlátozott terjesz-
tésû) rendszer bevezetésének és licen-
cek vásárlásának költségeit. Az EU KT
rendszer bevezetése azért is volt elen-
gedhetetlen, mert az EU intézményei 
2010 szeptemberében beszüntették az
ehhez a kategóriához tartozó dokumen-
tumok papíralapú terjesztését, így a tár-
cák csak ennek az eszköznek a segítsé-
gével kerülhettek az információs rend-
szerbe. 

A Külügyminisztériumon kívül termé-
szetesen más tárcák is részt vettek az
operatív elnökségi tevékenységben. Ahol
csak lehetett, s ahol az államigazgatás
volt a legmegfelelõbb megoldás, állami
tisztviselõk és alkalmazottak végezték az
elnökségi tennivalókat, amihez azonnali
megoldásként a külügyi központi szerve-
zéstõl kaptak forrást, eszközöket. A
rendõrség feladata volt a résztvevõk
akkreditálási rendszerének kialakítása,
mûködtetése, a helyszínek biztosítása, a
magas szintû delegációk szállítása is. Be-
vált az a megoldás, hogy az operatív kor-
mánybiztos titkárságára a Belügyminisz-
térium állandó összekötõt nevezett ki
egy tapasztalt õrezredes tiszt személyé-
ben, így a párbeszéd folyamatos és zök-
kenõmentes, az információáramlás biz-
tosított volt. A mentõszolgálat adta az ál-
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landó orvosi jelenlétet a konferencia-
helyszíneken (az elnökség két defib-
rillátor adományozásával járult hozzá
munkájukhoz), az állami egészségügyi
központ biztosította a sürgõsségi orvosi
hátteret. A Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium rendszeres konzultációk és
problémamegoldó tanácskozások szerve-
zésével járult hozzá a rendezvénysorozat
sikeréhez, de a KIM (a KÜM szakmai
hozzájárulásával) vett részt az arculat és
a dekoráció meghatározásában, valósí-
totta meg az erre a célra kijelölt szerve-
zeten, a Hungarofesten keresztül a nagy-
szabású, kül- és belföldi kulturális, lakos-
sági programokat, s a KIM illetékes ál-
lamtitkársága biztosította ezek ernyõ-
kommunikációját is. 

Az elnökségi beszerzések jogszabályi
környezetének pontos felméréséhez az
NFM jelentõs segítséget nyújtott, az Or-
szággyûlés illetékes bizottságai pedig –
miután Magyarország jó hírét kelthette
egy sikeres elnökség – összpárti támoga-
tást biztosítottak ehhez is. Gondot oko-
zott, hogy az elnökség kezdetéig kevés
idõ állt rendelkezésre, illetve a gyakor-
lott protokoll-munkatársaknak nem volt
tapasztalatuk a közbeszerzések mûszaki
hátterének szabatos kidolgozásában.

Találékonysággal és példaértékû
együttmûködéssel sikerült elérni, hogy
az elnökségi félév során a budapesti nem-
zetközi repülõtéren mutatkozó fogadási
csúcsigényeket az elnökségi szervezõk
világszínvonalon tudják kielégíteni. A Ma-
gyar Posta más célra készült irodaépüle-
tét a Külügyminisztérium bérbe vette,
berendezte, a Malév üzemeltette, a ha-
tárõrség és a vámhatóság ideiglenes ha-
tárátkelõt üzemeltetett benne. Így a hat
hónap alatt jelentkezõ csúcsterhelést úgy
lehetett kielégíteni, hogy nem jött létre
nagy költséggel késõbb kihasználatlan

kapacitás. A szeparált elhelyezéssel, kü-
lön parkolóval, úttal sikerült elérni, hogy
az elnökségi forgalom ne zavarja az épít-
kezések miatt amúgy is terhelt terminá-
lok civil utasait. Az elnökségi idõszak vé-
geztével az irodaépület, eredeti rendelte-
tésének megfelelõen, az idõközben elké-
szült levélválogató üzem kiszolgálását
vette át. 

A váróban a magyar kulturális, tudo-
mányos, történelmi örökséget kifejezõ
bélyegdekoráció mellett mai találmá-
nyok (gömböc, nagyfelbontású tájkép) és
egyedi italok (Jedlik Ányos-féle fröccs,
pálinkaautomata) fogadták a magas szin-
tû külföldi látogatókat. Az elnökségi vá-
ró bélyegdekorációját az elnökség lezá-
rultával a Magyar Posta a beregszászi II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõis-
kolának adományozta.

Az elnökségi arculat alapjait (logó)
még trió-keretben fogadták el. Az elõké-
születek felgyorsítását követõen ezeket
az alapelemeket használták fel a hely-
színek dekorálásakor. A Tanács Justus
Lipsius épületébe a magyar innovációt,
kultúrát, történelmet reprezentáló olva-
sósarok, érintõkijelzõs asztal, szõnyeg
került. A brüsszeli városi tereken meg-
valósított installációk is a magyar irodal-
mat, zenét, tudományt népszerûsítették
elsõsorban. Az arculati elemek természe-
tesen az irodaszereken és az elnökségi
helyszíneken is megjelentek: az elhelye-
zett mai magyar tudományos vívmányok,
kiállítások egy modern, de mély európai
hagyományokkal rendelkezõ ország ké-
pét sugározták. A Malév gépeit is átfes-
tették, s az utasokat tájékoztatták, hogy
a soros elnökség országába érkeztek.

Az elnökségi ajándékok a magyar ta-
lálékonyságot és tradíciókat egyszerre
reprezentálták. A Herendi és a Zsolnay
porcelán mellett a híres magyar találmá-



nyok jelképes megtestesítõi is jelen vol-
tak. Az elegáns és divatos elnökségi
nyakkendõ és sál diszkréten ízléses ma-
gyar motívumot hordozott szövésében.
Az elnökségi imázsfilm, amely szintén a
találmányokra és a magyarországi jó
hangulatra épített, sorra nyerte a nem-
zetközi fesztiváldíjakat. Nagy sikert ara-
tott a gyermekrajz ajándék: iskolások
rajzban fejezték ki elvárásaikat Európa
iránt. Az egyedi rajzokra a megajándéko-
zott vendégek elektronikus levélben rea-
gálhattak.

LLeebboonnyyoollííttááss

A Külügyminisztérium a tárcák közötti
állandó európai egyeztetési fórum
(EKTB) bevonásával határozta meg az el-
nökségi informális ülések végsõ naptárát
vezetõi és szakértõi szinten is, s errõl fo-
lyamatos tájékoztatást adott. Az opera-
tív elnökségi fõosztályok ezen naptár
alapján szervezték meg az eseményeket,
adtak hírt az ott történtekrõl, biztosítot-
ták azok gazdasági-költségvetési hátte-
rét. Az egységes rendezvényi színvonal
érdekében a külügyi operatív fõosztá-
lyok tárcaközi logisztikai, illetve kommu-
nikációs munkacsoportokat mûködtet-
tek, ahol a mindenkire érvényes szabá-
lyokat tárgyalták, illetve intenzív kétol-
dalú konzultációkat folytattak az esemé-
nyek konkrét megszervezése, a koherens
szakmai kommunikáció folyamatos biz-
tosítása érdekében.

Az elnökség hat hónapja során Ma-
gyarországon 261 hivatalos tanácskozás
volt – ebbõl 26 informális miniszteri ta-
nácsülés, illetve miniszteri szintû konfe-
rencia (17+9), 104 vezetõi és 131 szak-
értõi összejövetel. A hivatalos eseménye-
ken kívül mintegy 120 olyan civil és szak-
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mai rendezvény volt, amely tartalmánál
fogva kiérdemelte az elnökségi logó
használatát. A biztonságilag kiemelt, fõ-
ként miniszteri szintû hazai rendezvé-
nyekre 16 500-an akkreditáltak a hon-
lapon keresztül, a szakértõi szintû ren-
dezvényekkel együtt a tényleges részt-
vevõk száma ennek háromszorosa volt,
vagyis 50 ezernél több külföldi delegátus
érkezett hazánkba. Egy-egy rendezvé-
nyen átlagosan 35–40 delegáció vett
részt, a legnagyobb létszámú ASEM-re
csaknem 50 delegáció érkezett, de az
Ecofin tanácskozásán is meghaladta a
300-at a delegációtagok száma. Sikerült
a civil társadalmat is bevonni az elnöksé-
gi munkába, aminek hosszabb távon is
pozitív következménye lehet az európai
uniós együttmûködés szempontjából: a
Külügyminisztérium 15 civil egyeztetõ
fórumot szervezett, ezeken mintegy 200
civil szervezet képviseltette magát kb.
1500 résztvevõvel.

A magyar EU-elnökség kiemelt ese-
ményeit a határozatnak megfelelõen a
Gödöllõi Királyi Kastélyban rendezték,
ami minden szempontból igazolta a vá-
rakozásokat. A helyszín méltóan repre-
zentálta a magyar történelmi, kulturális
örökséget, a résztvevõk nagyra értékel-
ték, inspirálónak ítélték, hogy nem egy
szokványos szállodában vagy konferen-
ciaközpontban kellett tölteni a tanácsko-
zásra fordított idõt. A konferenciák biz-
tonsága könnyebben volt megteremthe-
tõ az elszigetelt kastélyban, mint a buda-
pesti világvárosi körülmények között. A
magyar rendõrség, ezen belül az õrezred
mindenre kiterjedõ és rendkívül alapos
tevékenységének köszönhetõen a tanács-
kozásokat semmilyen rendbontás, vagy
hasonló rendkívüli esemény nem zavarta
meg, ugyanakkor biztosítva volt a kap-
csolattartás a hivatalos delegációk, illet-
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ve a sajtó, valamint a diplomáciai kísérõk
között is, akik ezt megelégedésüket ki-
fejezve vissza is igazolták. Az európai
hozzájárulásból felújított nagy kiállító-
csarnok (Lovarda), az alatta, illetve a
hozzá vezetõ új épületszárnyakban kiala-
kított hallgató- és szekciótermek, mun-
kaállomások, kétoldalú tárgyalók az Eu-
rópai Unió székhelyén megszokott tech-
nikai felszereltséggel, bútorzattal várták
a résztvevõket. A megerõsített telekom-
munikációs rendszer a váratlan kérése-
ket (videokonferencia-összeköttetések
megteremtése) és a legnagyobb terhelé-
seket (Ecofin iránti kiemelt érdeklõdés a
világsajtó részérõl, ASEM alatti csaknem
50 delegáció kapcsolattartási igényei) is
világszínvonalon teljesítette. 

A királyi kastélytól szeparáltan, de a
közelben elhelyezkedõ Mûvészetek Háza
kiválóan alkalmas volt nemzetközi sajtó-
központnak. Az elnökségi szervezés itt is
kellõ színvonalú felszerelést, összekötte-
tést biztosított, így még a legnagyobb
terhelést jelentõ értekezleteket is zökke-
nõmentesen ki tudta szolgálni. Az EU-
elnökség kiemelt eseményeinek helyszí-
nén berendezendõ ideiglenes sajtóköz-
pontok mellett szükséges volt egy kisebb,
de az elnökség alatt állandó jelleggel mû-
ködõ budapesti sajtóközpont felállítása és
üzemeltetése is. Erre az Európai Bizott-
ság Magyarországi Állandó Képviselete
mellett, a Millenárison került sor.

A királyi kastély elhelyezkedése lehe-
tõvé tette, hogy megközelítése ne zavar-
ja még Gödöllõ polgárainak életét sem.
Ugyanakkor a Liszt Ferenc repülõtértõl
hamarabb volt elérhetõ, mint Budapest
központja. Mind Gödöllõ város vezetése,
mind a polgárok rendkívül együttmûkö-
dõen segítették az elnökségi félév lebo-
nyolítását. Az egynaposnál hosszabb ta-
nácskozások résztvevõi budapesti szállo-

dákban kerültek elhelyezésre. Az érkezé-
sek-indulások ritmusa általában eltért a
budapesti polgárok közlekedési szokása-
itól, így még a szállodai, gálavacsorai
helyváltoztatások sem okoztak kellemet-
lenséget a fõváros életében, miközben a
résztvevõk szabadidejükben élvezhették
egy világváros infrastruktúráját, például
élhettek a felajánlott termálfürdõ-, kul-
turális, kulináris lehetõségekkel. 

A királyi kastély a fentiek alapján be-
vált mint kiemelt nemzetközi találkozók
helyszíne, érdemes e funkciót a jövõben
még jobban kiépíteni. A magyar EU-
elnökségre beszerzett bútorzat, techni-
kai felszerelés megfelelõ része az állami
helyszínen maradt, így az a jövõben ked-
vezményesen szolgálhat konferenciate-
remként az érdeklõdõk számára. 

Az elnökségi események résztvevõi a
magyar tájakról, borvidékekrõl is pozitív
képet kaphattak. Az elnökségi pohárnok
vezetésével folyt a borok kiválasztása,
amelynek pártatlan, minden bortermelõt
helyzetbe hozó módszerét az Országgyû-
lés albizottsága egyhangúan példaértékû-
nek minõsítette. A miniszteri ülések gá-
lavacsoráin a sommelier más és más ma-
gyar borvidék kiváló termékeit mutatta
be, ismertetõjét képes kiadványokkal il-
lusztrálták a szervezõk. A magyar borok-
ból az uniós székhelyen megrendezésre
kerülõ tanácskozások hátterét biztosító
közösségi illetékesek is kóstolhattak, er-
re alapozva sikerült elérni, hogy az otta-
ni találkozókon is legyen felszolgálva ma-
gyar bor. Ez a magyar borexportot is elõ-
segítette, mert a felajánlott kóstolón fe-
lüli mennyiséget az illetékesek az ottani
importõröktõl vásárolták meg. Ugyanezt
a megoldást választotta az elnökségi
szervezés a lengyel elnökség boraival
kapcsolatban. A külügyminiszter lengyel
kollégájával szándéknyilatkozatot írt alá



a magyar borok lengyel elnökség alatt
történõ felhasználásáról, s tárgyalt errõl
a vidékfejlesztési miniszter is. Az átadás-
átvétel egyik szimbolikus eseményeként
a magyar fél tokaji bort juttatott el a len-
gyel elnökségi utódnak a történelmi bor-
úton, s a varsói nagykövetség több he-
lyen is bemutatót tartott a lengyel part-
nereknek az elnökségi borokból. Mind-
ennek köszönhetõen a lengyel elnökségi
félév alatt is felszolgálnak magyar boro-
kat. A Keleti Partnerség-csúcstalálkozó-
ra a magyar fél mint társrendezõ hazai
bort szállított ki. A tanácskozók az igé-
nyes kulturális kísérõmûsorok keretében
is képet kaphattak a magyar vidék válto-
zatos értékeirõl. 

A szakértõi szintû találkozók közpon-
ti helyszíne a Néprajzi Múzeum volt.
Rendbehozatalához (timpanon felújítása,
tetõszerkezet javítása) az elnökségi költ-
ségvetés hozzájárult, így az elnökségi fél-
év alatt kedvezményesen juthatott a ter-
mekhez. Az eseménysorozat végeztével
itt is a múzeumban maradtak a konfe-
renciák megrendezéséhez szükséges be-
rendezések, így a tanácsterem és az au-
la a késõbbiekben is kedvezményesen fo-
gadhatja az állami szervezetek tanácsko-
zásait. Elnökségi költségvetésbõl újítot-
ták fel számos minisztérium konferencia-
termét, melyek a késõbbiekben ugyan-
csak jól hasznosíthatók. 

Elsõsorban a szaktárcák javaslatai,
igényei alapján került sor számos elnök-
ségi esemény tucatnyi vidéki helyszínen
történõ megtartására. A szervezõk és a
vidéki önkormányzatok példásan mûköd-
tek együtt a távolságból fakadó többlet-
költség ellensúlyozásában, a vidéki ren-
dezvények is nagy sikert arattak a részt-
vevõk körében.

Az elnökségi szervezõk olyan megol-
dásokat is alkalmaztak, amelyekkel a
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környezettudatos elnökség lebonyolítá-
sának elemeit is beemelték (kerékpárok,
elektromos jármûvek igénybevétele, vi-
deokonferencia kiépítése, újrahasznosít-
ható irodaszerek, csomagolópapírok
használata stb.).

A rendezvények zavartalan és bizton-
ságos lebonyolítása megkövetelte a
résztvevõk akkreditációját végzõ rend-
szer beszerzését és mûködtetését, amit
az ebben korábban gyakorlatot szerzett
Köztársasági Õrezred végzett. A delegá-
ciók és az újságírók a négy nyelven meg-
jelenõ honlapon keresztül jelentkezhet-
tek zökkenõmentes módon az egyes ese-
ményekre. A kiemelt rendezvényekre
több mint 15 ezer vendéget, 2 ezer új-
ságírót léptettek be. 

A kiemelt eseményekre az Európai Bi-
zottság hivatalos tolmácsszolgálata
(SCIC) lett igénybe véve, egyébként a be-
szerzésen nyertes magyar OFFI szolgál-
ta ki a tolmácsolási és fordítási igénye-
ket. A brüsszeli és a magyarországi ta-
nácskozások nyelvi rezsimjének gondos –
elsõsorban a korábbi elnökségi gyakor-
latra alapozó – megválasztása is hozzá-
járult a takarékos felhasználáshoz. 

Folyamatosan korrigált tevékenység-
gel, a helyszínek adottságainak ideális ki-
használásával, a szóvivõk és a sajtószer-
vezõk odaadó munkájával sikerült elérni,
hogy a résztvevõkön kívül az újságírók is
elégedettek legyenek a rendezéssel. A
brüsszeli újságíró-szövetség pl. levélben
fejezte ki köszönetét az átlagot megha-
ladó kiszolgálásért, nyitottságért. 

A szakmai kommunikációt a hivatalos
elnökségi honlapon kívül az EU-vonal
online ügyfélszolgálat és lakossági
weblap, a külügyi szerkesztésû Európai
Tükör folyóirat is segítette. Az elnökség
ideje alatt fontos feladat volt a delegáci-
ók, a sajtó, valamint a lakosság részére



AA  MMAAGGYYAARR  EEUU--EELLNNÖÖKKSSÉÉGG  SSZZEERRVVEEZZÉÉSSÉÉNNEEKK  AANNAATTÓÓMMIIÁÁJJAA 2277

készülõ hivatalos EU-elnökségi kiadvá-
nyok, meghívók, programok, valamint a
promóciós kiadványok megjelentetése
három (magyar, angol és francia) nyel-
ven. Az egyes hazai eseményekhez kap-
csolódóan tájékoztatók készültek a dele-
gációknak és a sajtónak, megjelentek a
Magyarországot bemutató országpro-
móciós füzetek, a sajtó számára média
guide, „Ki kicsoda”, térképek, útmuta-
tók, valamint a lakosságnak szánt tema-
tikus összeállítások.

A kísérõ kulturális programok Ma-
gyarországon és külföldön is felhívták a
figyelmet az elnökségre. A Millenárison
hangulatos körülmények között, televízi-
ós közvetítéssel kezdõdött meg a magyar
EU-elnökség. Az olyan kulturális ese-
ménysorozatokon, mint a Budapesti Ta-
vaszi Fesztivál vagy a Liszt-év, külön
programokat iktattak be az elnökség je-
gyében. Az elnökségi kulturális kínálatot
gazdagították a magyar szecesszióról
összeállított színvonalas kiállítás, s a Tra-
fó táncelõadásai is. Brüsszelben bemutat-
kozhatott a „Magyar vadak” képzõmû-
vészeti, az „Európa szövete” textil-, a
„Duna” fotómûvészeti kiállítás. Több eu-
rópai városban magyar összmûvészeti
fesztivált rendeztek. Az Egyesült Király-
ságban a „Szemtanúk” fotókiállítás,
Franciaországban a „Hidak–korok” Bu-
dapest-installáció, „Magyar szatíra” film-
hét fogadta a látogatókat. A Duna men-
ti országokban bemutatkozott a „Dunai
mozaik” összeállítás. Németországban
Kassák-kiállítást rendeztek, s az elnök-
ség zárásaként nagy sikerû koncertet
szerveztek a brandenburgi kapunál. Az
elnökségi átadás-átvétel részeként Len-
gyelországban bemutatták a „Bánk bán”
operát. A külügyi képviseletek saját esz-
közeikkel járultak hozzá az elnökség kül-
földi megjelenéséhez.

GGaazzddaassáággii  mméérrlleegg,,  uuttóókkeezzeellééss

A magyar központi költségvetés öt év
alatt összesen mintegy 22 milliárd forin-
tot költött (2011. évi tervezési árfo-
lyammal, 280 forint/euróval számolva
78 millió eurót), mellyel rendkívül ered-
ményes költségvetési gazdálkodást mu-
tatott fel. Magyarország a soros elnök-
ségek történetében a méltó feltételek
megteremtése és az elnökség színvona-
las, a résztvevõk kiemelkedõ rokonszen-
vével, általános elismerésével övezett le-
bonyolítása mellett a legtakarékosabb el-
nökségek szervezõi közé tartozik. Né-
metország 180, Franciaország 151 mil-
lió eurót költött a központi költségvetés-
bõl az elnökségre. A hozzánk legjobban
hasonlítható elsõ cseh elnökség 126 mil-
lió euróba került, Svédország, Belgium,
Spanyolország 100 millió körüli összeget
mutatott ki. 

A takarékosságot több tényezõ tette
lehetõvé. A legfontosabb közülük az
volt, hogy mint egy vállalati projektnél,
a szervezés és a költségvetés központi
kézben volt. A helyszínek kiválasztásánál
döntõen az állami tulajdon hasznosítása
volt a fõ szempont, a szervezést, bizto-
sítást, kommunikációt pedig – alapfel-
adataik ellátása mellett – túlnyomórészt
állami tisztviselõk és alkalmazottak való-
sították meg. A beszerzési eljárások az
árakat lefelé nyomták. A központi szer-
vezés tételes elszámolást követelt min-
den szereplõtõl, ami lehetõvé tette, hogy
csak a célt szolgáló, tényleges kiadások
szerepeljenek az elszámolásokban. A
tárgyalástechnika és néhány – az állam-
igazgatásban még szokatlan – újítás (pl.
a bérelt gépkocsiflotta magyar szabada-
lom igénybevételével történõ futásköve-
tése) is hozzájárult az elõirányzat-meg-
takarításhoz. 



A takarékosságot és a színvonalas
rendezést segítette, hogy a szervezõk a
korábbi elnökségek tapasztalatai alapján
igénybe vették mindazon magyar gazda-
sági szereplõk támogatását, akik az el-
nökség sikeréhez partnerként szándé-
koztak hozzájárulni.

A vendégek szállítására bérbe vett Au-
di-, Skoda- és VW-flotta, az elnökségi vá-
ró kiszolgálását biztosító Saab gépkocsik,
az újságírókat fuvarozó Citroën kisbuszok
eltérõ mértékben (a Porsche nagyságren-
dekkel nagyobb támogatási tartalmat
nyújtott, mint bármelyik partner), de na-
gyon hasznosan vették le a terhet az el-
nökségi költségvetésrõl. A Samsung Ma-
gyarország számos infokommunikációs
eszköz (laptopok, képernyõk) térítésmen-
tes biztosításával támogatta az elnöksé-
get, s ezek jó részét nagy kedvezmény-
nyel hagyta a helyszíneken. A Kékkúti
Theodora ásványvizet forgalmazó cég –
egyedül a magyar ásványvíz-elõállítók kö-
zül – felajánlotta, hogy a magyar elnök-
ség teljes ásványvízigényét (mintegy 180
ezer litert, magas támogatási tartalom-
mal) biztosítja nemcsak a magyar, hanem
a brüsszeli tanácskozásokon is. A kiváló
magyar gyümölcsbõl készülõ Sió-termé-
kek kedvezményes áron történõ szállítá-
sáról is született megállapodás. A Micro-
soft bizonyos szoftvereket nagy támoga-
tási háttérrel ajánlott fel az elnökségi stáb
számítógépeire. A Magyar Telekom egye-
bek között tarifakedvezménnyel segítette
az elnökség munkáját. A Polycom és a
Streamnet az elnökség idejére nagyvona-
lú felajánlással fejlesztette a külügyi video-
konferencia-rendszert, bõvítette a vég-
pontok számát is. Az OKFON Zrt. vállal-
ta, hogy kedvezményes áron látja el a hi-
vatalos közbeszerzési tanácsadói felada-
tokat. A Herendi Porcelán Manufaktúra
nagy értékû vázát készített a magyar EU-
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elnökség alkalmából, amelyet az elnöksé-
gi félév alatt Gödöllõn állítottak ki. Az el-
nökség után a váza a magyar EU-elnökség
tiszteletére átadásra került az Európai
Parlament részére. Az elnökségi váza si-
kerének köszönhetõen, az utókommuni-
káció keretében a Herendi Porcelán Ma-
nufaktúra vállalta, hogy anyagköltségen
elkészíti az elnökségi váza másolatát,
amely állandó jelleggel a Gödöllõi Királyi
Kastélyban lesz kiállítva.

A magyar EU-elnökséggel kapcsolatos
néhány tevékenység, mint a bel- és kül-
földi lakossági kommunikáció, az ernyõ-
kommunikáció, a kulturális eseményso-
rozat, a civilekkel, érdekképviseleti,
szakmai és tudományos szervezetekkel
kialakított együttmûködés idõben túlhú-
zódik 2011. június 30-án. Az elnökségi
stáb lebontását követõen ezeket a felada-
tokat az EU-együttmûködéssel, kommu-
nikációval foglalkozó állandó közigazga-
tási egységek látják el. Az EU-elnökségi
szakmai utókommunikáció fontos része
a szakértõi és szélesebb közvélemény tá-
jékoztatása a magyar EU-elnökség ered-
ményeirõl, sikereirõl és hosszabb távú,
az EU-integrációt befolyásoló kezdemé-
nyezéseirõl. Fontos feladat a nagy sikert
arató elnökségi honlap archiválása is,
hogy az érdeklõdõ szakértõk, diákok az
ott felgyûlt információkhoz az elnökségi
periódus után is hozzáférhessenek.

A soros elnökség lezárásaként a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumnak és a Gödöllõi
Királyi Kastélynak ünnepélyes keretek
között átadásra került az ajándéktár-
gyakból, valamint a hazai és a brüsszeli
helyszíneken használt dekorációs ele-
mekbõl készült válogatás. Az állami ren-
dezvényhelyszínek utóhasznosítás céljá-
ból a tanácskozási berendezéshez hason-
lóan megtarthatták az ott használt deko-
rációs eszközöket is. A megmaradt el-
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nökségi arculathordozókat az esemé-
nyeknél közremûködõk, iskolák emlék-
tárgyként kapták meg. 

A felhasznált költségvetési források
hozzájárultak az állami vagyon gyarapítá-
sához, javították a középületek állapotát,
hozzájárultak az állami intézmények kon-
ferencia-szervezési kapacitásainak gyara-
pításához. Az adó- és járulékhányadból,
áfa-befizetésekbõl mintegy 6,5 milliárd fo-
rint automatikusan visszafolyt az állam-
kasszába. A beszerzések a magyar vállal-
kozások nettó megrendelés-állományát
gyarapították. 

A mintegy ötvenezer vendég pótlólagos
bevételeket generált a szállodákban, az ét-
termekben, a repülõtársaságoknál és a re-
pülõtéren, valamint az ajándékboltokban
is. A Magyar Szállodák és Éttermek Szö-
vetsége által készített becslés szerint az el-
nökségi események következtében 3,5
milliárd forint volt csak a vendéglátás
pluszbevétele. Az utóbbi évek soros EU-
elnökségeinek tapasztalatai alapján készült
óvatos szakértõi becslés szerint a magyar-
országi összturisztikai bevételek az elnök-
ség hatására mintegy 13 milliárd forinttal
nõttek.

A külföldi és a hazai résztvevõk a magyar
EU-elnökség szakmai felkészültségének
elismerésén túl méltó képet alkothattak
arról, hogy Magyarország miként járult
hozzá a közös Európa építéséhez, illetve
milyen mélyen épültek be az európai vív-
mányok hazánk életébe.  

Sikerült megszervezni és kiépíteni az
EU-elnökségrõl szóló szakmai tájékozta-
tás rendszerét, a résztvevõk számára pe-
dig vonzó kulturális programokat bizto-
sítani. Az EU-elnökség ügyét minden tár-
ca, minden kormánytisztviselõ és magyar
ember magáénak érezhette. Jelesre vizs-
gázott a magyar közigazgatás, képes volt
egy nagy volumenû projekt professzioná-
lis megszervezésére. 

A magyar EU-elnökség erõsítette ha-
zánk tekintélyét partnereink körében,
lendületet adott nemzetközi szerepvál-
lalásunknak. Ledõlt egy újabb berlini fal:
európai ügyekkel foglalkozó partnere-
ink immár nem új, hanem tapasztalt tag-
államként tekintenek ránk. Így intenzí-
vebben vehetünk részt az elõzetes
egyeztetésekben, ami elõsegítheti érté-
keink, érdekeink fokozottabb érvénye-
sítését.

��



Az Európai Unió Tanácsa soros elnöksé-
gi feladatainak ellátása alapvetõen kor-
mányzati hatáskör, azonban az Ország-
gyûlésre is komoly tartalmi feladatok há-
rultak.2 A Lisszaboni Szerzõdés ugyanis
megerõsítette a nemzeti parlamentek
uniós ügyekben betöltött szerepét, azon-
ban a szerzõdésben foglalt jogok érvé-
nyesüléséhez elengedhetetlen a nemzeti
parlamentek hatékony együttmûködése.
Ennek teremtenek fórumot az uniós el-
nökség során megrendezett parlamenti
találkozók. A parlamenti rendezvények
kiegészítették a soros elnökség kor-
mányzati dimenzióját, ugyanakkor rend-
szeres fórumot biztosítottak az állás-
pontok megvitatására, a lobbizásra, hi-
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szen a parlamenteknek is jelentõs szere-
pük van az elnökségi prioritások kohe-
rens képviseletében.3

11..  CCOOSSAACC  eellnnöökkssééggii  ttaalláállkkoozzóó  

A magyar elnökség során lezajlott parla-
menti rendezvények közül az elsõ a
2011. február 10–11-i COSAC elnöksé-
gi találkozó volt. Az uniós tagországok,
valamint a tagjelölt országok európai
ügyek bizottságainak 1989 óta rendsze-
resen megtartott találkozóinak célja,
hogy a bizottságok elnökei megvitassák
az aktuális uniós ügyeket, az elnökségi
prioritásokat. Az Országgyûlés európai

A magyar EU-elnökség ideje alatt tíz parlamenti nemzetközi találkozóra
került sor, amelyek témái szorosan illeszkedtek az elnökségi prioritások-
hoz és az Európai Unió napirendjén szereplõ kérdésekhez. Nyolc rendez-
vénynek az Országgyûlés adott otthont, kettõ pedig az Európai Parla-
menttel közösen Brüsszelben került megszervezésre. Az Országgyûlés
Európai ügyek bizottságának legfontosabb feladata az elnökségi félév so-
rán a tagállami parlamentek európai ügyekkel foglalkozó bizottságai ta-
lálkozójának (COSAC) megszervezése és lebonyolítása volt. A COSAC fran-
cia betûszó, a nemzeti parlamenti európai ügyekért felelõs bizottságok
konferenciáját jelenti.1 Az Európai ügyek bizottsága elnökeként a két bu-
dapesti COSAC-találkozó házigazdája voltam, ezért alapvetõen ezekre az
ülésekre és az általam vezetett bizottság 2011. elsõ félévi tevékenysé-
gére kívánok koncentrálni e cikkben. Külön fejezetet szentelek a parla-
menti elnökségi rendezvényeket kísérõ kulturális programoknak.

HHÖÖRRCCSSIIKK  RRIICCHHÁÁRRDD**

Az Országgyűlés szerepe
az EU-elnökség alatt

* A szerzõ országgyûlési képviselõ, az Országgyûlés Európai ügyek bizottságának elnöke.
1 Hörcsik Richárd, A nemzeti parlamentek szerepe az új Európai Alkotmányban, in Európai Tükör, 2005.

március, 3. szám, 51. o.
2 Lásd ezzel kapcsolatban a „Stratégiai szempontok az Országgyûlés európai uniós tárgyú tevékenysé-

géhez. 2010. II.félév", Kézirat gyanánt. A Magyar Országgyûlés Külügyi Hivatala, (8. Az Országgyûlés
felkészülési feladatai a 2011-es EU-elnökségre, 49. skk).

3 Dr. Hörcsik Richárd, Az Országgyûlés és a magyar EU-elnökség, in Európai Tükör, 2010. november–
december, 69–82. o.
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ügyekkel foglalkozó bizottságának kép-
viselõi 1997 óta vesznek részt a COSAC
ülésein. A soros elnökséget ellátó tagál-
lamban félévente kétszer került sor
COSAC-találkozókra: az egyik az egyna-
pos elnökségi ülés, amely 80–100 fõ
részvételével zajlik, a másik pedig a
COSAC plenáris ülése. Ez utóbbin a részt-
vevõk száma 300–350 fõ.4

A COSAC által 2010 májusában, Mad-
ridban elfogadott zárónyilatkozatnak
megfelelõen,5 a magyar COSAC-elnökség
kiemelt célja volt, hogy európai szintû,
politikailag fontos kérdések kerüljenek
napirendre. Mivel 2011 elején a legna-
gyobb kihívást továbbra is a gazdasági
helyzet jelentette, ezért az elnökség el-
sõdleges célkitûzése a gazdaságpolitikai
koordináció megerõsítése, az európai fél-
év beindítása volt. Értelemszerûen e két
kérdés kiemelten szerepelt a februári ta-
lálkozón is.

A COSAC elnökségi ülésen hagyo-
mánnyá vált, hogy az elnökséget adó tag-
állam külügyminisztere tájékoztatást ad
az elnökségi prioritásokról. Ezt a gyakor-
latot követve a februári ülésen Martonyi
János külügyminiszter ismertette a 2011-
es magyar EU-elnökségi prioritásokat.

A magyar elnökségi program négy
alapvetõ célkitûzésre épült: a gazdasági
növekedés elõsegítése a gazdasági kor-
mányzás erõsítése nyomán, valamint a
munkahelyteremtés és a társadalmi be-
fogadás elõtérbe helyezésével; a közös
politikák megerõsítése azok hatékonysá-
gának és versenyképességének növelésé-
vel, ugyanakkor megõrizve alapvetõ ér-

tékeiket és kohézióteremtõ képességü-
ket; az Unió „polgárközelibbé” tétele; va-
lamint a bõvítési folyamat felelõsségtel-
jes folytatása és hitelességének fenntar-
tása.6 A külügyminiszter bevezetõjében
kifejtette, célkitûzés az EU-s intézmé-
nyek közötti jó együttmûködés elõsegí-
tése. A gazdasági kérdéseket illetõen
Martonyi János hangsúlyozta, hogy az el-
nökség egyik legfontosabb feladata a
gazdasági kormányzás erõsítését célzó
hatos csomag júniusig történõ elfogadá-
sa. A magyar diplomácia vezetõje méltat-
ta a 2011. február 4-i csúcstalálkozó
energiaügyi határozatát, amely 2014-re
elõirányozza az egységes, integrált ener-
giapiac megteremtését. 

A hagyományos közösségi politikákról
szólva a külügyminiszter kiemelte a sike-
res és megfelelõ finanszírozással alátá-
masztott kohéziós politika fontosságát.
A hatékony kohéziós politika elengedhe-
tetlen az EU versenyképessége és gazda-
sági sikeressége szempontjából. A közös
agrárpolitikával kapcsolatban Martonyi
János aláhúzta, hogy a világ élelmiszer-
ellátása szempontjából is szükség lesz a
következõ évtizedekben az EU hatékony
mezõgazdaságára, ezért „a közös agrár-
politikát meg kell õrizni, és megfelelõen,
hatékonyan finanszírozni”.7 Szó esett a
2013 utáni többéves költségvetésrõl is.
Lényegesnek nevezte, hogy az egyezte-
tések során elõbb a politikákról nyissa-
nak vitát, és csak azután a számokról, és
nem fordítva, hiszen ez ellentétes az in-
tegráció lényegével, valamint az alap-
szerzõdés szellemével. 

4 Dr. Hörcsik Richárd, uo., 77. o.
5 Contribution of the XLIII COSAC, 10.2
6 Program, Az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége, Erõs Európa, 5. o.
7 Az elnökség együttmûködõ intézményeket akar (http://www.eu2011.hu/hu/hir/cosac-talalkozo-

budapesten)



Ez volt az elsõ alkalom, amikor egy
COSAC-találkozón az Európai Bizottság
adott évre vonatkozó munkaprogramja
megvitatásra került. Az Európai Bizott-
ság 2011. évre szóló munkaprogramjá-
nak megvitatására a 2010. októberi
COSAC-ülésen kérték fel a magyar elnök-
séget.8 A 2011-es munkaprogramot, va-
lamint az Európai Bizottság és a nemze-
ti parlamentek közötti kapcsolatok aktu-
ális kérdéseit Maroš Sefcovic, az Európai
Bizottság intézményközi kapcsolatokért
felelõs alelnöke ismertette. Az alelnök ex-
pozéjában hangsúlyozta, hogy az EU-
tagállamok kollektív erõfeszítésére van
szükség ahhoz, hogy Európa gazdasága
erõs legyen, s ebben a nemzeti parlamen-
teknek fontos szerepük van. Megjegyez-
te, hogy a tagállamok parlamentjei, illet-
ve azok EU-ügyi bizottságai egyre inten-
zívebben foglalkoznak az uniós kérdé-
sekkel, egyre inkább részt vállalnak a
brüsszeli jogalkotás elõkészítésében. Az
alelnök az ez évi legfontosabb jogalkotá-
si feladatok között megemlítette a pénz-
ügyi szektor reformját, továbbá a piaci
visszaélésekkel szembeni fellépésre és a
hitelminõsítõ intézetekre vonatkozó ter-
vezeteket. 

22..  AA  CCOOSSAACC  pplleennáárriiss  üüllééssee9

Az Országgyûlés elnökségi rendezvényei
közül mind létszám, mind fontosság te-
kintetében a COSAC plenáris ülése emel-
kedett ki: egyrészt a COSAC az egyetlen
olyan parlamenti fórum, amelyrõl az uni-
ós alapszerzõdés is szól, másrészt a ta-

EEUURRÓÓPPAAII  TTÜÜKKÖÖRR  22001111//77  · ŐŐSSZZ––TTÉÉLL3322

lálkozó profiljába az Unió alapvetõ mû-
ködését érintõ kérdések tartoznak. A ta-
lálkozók jelentõségét mutatja, hogy az
utóbbi évek gyakorlataként meghívott
vendég a házigazda ország miniszterel-
nöke, valamint az Európai Bizottság el-
nöke. 

A COSAC rendes ülésein minden tag-
államból legfeljebb hat képviselõ lehet je-
len, és három megfigyelõvel képviseltet-
hetik magukat a tagjelölt országok is. A
konferencián az Európai Parlament hat
taggal képviseltetheti magát. A plenáris
ülésen az Unió 23 hivatalos nyelvére
szinkrontolmácsolást kell biztosítani. A
plenáris ülésen, általában széles körû
konszenzussal, zárónyilatkozat kerül el-
fogadásra. Az észrevételeket az Európai
Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik, va-
lamint megküldik az Európai Parlament-
nek, az Európai Unió Tanácsának és az
Európai Bizottságnak. A záródokumen-
tumok nem kötelezõ jellegûek, ugyanak-
kor politikailag fontos, hogy a nemzeti
parlamenteket képviselõ testület vélemé-
nye eljusson az uniós intézményekhez. 

A plenáris ülésen Orbán Viktor minisz-
terelnök beszámolt a magyar elnökség
addig elért eredményeirõl. A kormányfõ
emlékeztetett arra, hogy a 2000-es évek
elején az Unióban optimista hangulat
uralkodott, amire az euró bevezetése és
Európa újraegyesítése adott okot. A gaz-
dasági válság véget vetett ennek a han-
gulatnak, mivel az EU tagállamait példát-
lanul magas adósságszintek gyötrik, a
foglalkoztatási ráta rendkívül alacsony és
a kontinens súlyos demográfiai problé-
mákkal is küzd. A problémák megoldása

8 Contribution of the XLIV COSAC, 4.2
9 Lásd a bizottság ülésén tartott beszámolómat. In: „Jegyzõkönyv az Országgyûlés Európai ügyek bi-

zottságának 2011. június 14-én, kedden, 11 órakor az Országház fõemelet 61. számú tanácstermé-
ben megtartott ülésérõl." 5–6. o. 
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érdekében a magyar elnökség a legnehe-
zebb kérdéseket emelte be programjába:
a gazdaságirányítás reformját, az euró-
pai energiapiac létrehozásának elõmozdí-
tását, új európai pénzügyi szabályozó-
rendszer megalkotását, a bõvítési folya-
mat fenntartását, egységes romastraté-
gia kialakítását és a demográfiai kérdé-
sek õszinte megvitatását. A miniszterel-
nök hangsúlyozta, hogy Európa sosem
lesz már olyan, amilyen a válság elõtt
volt. A hidegháborús „warfare society” és
a válság elõtt jellemzõ jóléti társadalom,
a „welfare society” után, az Uniónak
most a „workfare society”, vagyis a mun-
kán alapuló társadalom és gazdaság fel-
építésén kell dolgoznia. Középtávon a si-
ker kulcsa az átlagos uniós foglalkozta-
tási ráta legalább 75 százalékra emelése,
a nemzeti önbecsülés és biztos kulturális
identitás megteremtése, valamint a jó-
szomszédi kapcsolatok ápolása. A bõví-
tésrõl szólva Orbán Viktor kifejtette,
hogy az EU hitelessége is múlik a folya-
mat sikerén, ami a nyugat-balkáni orszá-
gok stabilitásának záloga. Ezért az el-
nökség célja a horvát csatlakozási tárgya-
lások júniusban történõ lezárása.10

A hozzászólók méltatták a magyar el-
nökség eredményeit, különös tekintettel
a hatos jogszabálycsomagra, az egységes
energiapiac kialakításában történt elõre-
lépésre, az Duna-régió stratégia végre-
hajtása, továbbá a horvát csatlakozási
tárgyalások lezárása, valamint a Nyugat-
Balkán európai integrációja és az uniós
romaügyi keretstratégia megalkotása ér-
dekében tett erõfeszítésekre.

Ezt követõen Maroš Sefcovic, az Eu-
rópai Bizottság alelnöke tartott elõadást
az EU gazdasági helyzetérõl és a fõbb
megoldandó kihívásokról. A COSAC 15.

féléves jelentése – amely a nemzeti par-
lamentek által kitöltött kérdõívek alapján
kerül összesítésre – szintén a gazdasági
fellendülés témakörére fókuszált.

Az alelnök expozéjában kifejtette,
olyan komplex megoldásra van szükség,
amelynek segítségével nemcsak a jelenle-
gi válság hatásai küzdhetõk le, de a jö-
võbeli válságok kitörését is meg lehet
akadályozni. Maroš Sefcovic szerint a
gazdasági válságból való kilábalás három
pilléren nyugszik: a pénzügyi rendszer
alapvetõ reformján, a gazdaságpolitikai
stratégiákon (Európa 2020 stratégia),
valamint a gazdasági kormányzás egé-
szének javításán. Az Európa 2020 stra-
tégia végrehajtása és a nemzeti reform-
programok kidolgozása kapcsán szoros
együttmûködést kell kialakítani a parla-
mentek és az Európai Bizottság között
az Unió versenyképességének fokozása
érdekében. Az Európai Bizottság alelnö-
ke szorgalmazta a gazdasági kormányzás
erõsítését célzó hatos csomag júniusig
történõ elfogadását. Kitért a gazdasági
koordináció új korszakát jelentõ európai
szemeszterre is.

A vitában szó esett a nemzeti parla-
menteknek az uniós döntéshozatalban a
Lisszaboni Szerzõdés nyomán megnöve-
kedett jogosítványairól és egy jogsza-
bálytervezetrõl is. A közös konszolidált
társasági adóalappal (Common Conso-
lidated Corporate Tax Base, CCCTB) kap-
csolatos irányelvtervezetnél a szub-
szidiaritás elve érvényesülésének vizsgá-
lata során több parlament is fenntartását
jelezte. A 2. jegyzõkönyv alapján a par-
lamentektõl kilenc indokolt vélemény ér-
kezett az Európai Bizottsághoz, azonban
ez nem volt elég ahhoz, hogy a Bizott-
ság felülvizsgálja a tervezetet. Képviselõi

10 http://www.eu2011.hu/hu/hir/orban-hiba-lenne-fekezni-horvatorszag-csatlakozasat



kérdésekre reagálva az Európai Bizott-
ság alelnöke hangsúlyozta, hogy a
CCCTB-irányelv a társasági adóalap szá-
mításának teljes körû harmonizációját je-
lenti. A nyereség és a veszteség konszo-
lidációja fontos lépés lehet a határon át-
nyúlóan, két vagy több tagállamban te-
vékenykedõ vállalatok túladóztatásának
csökkentésében. A biztos aláhúzta, hogy
a hatástanulmányok szerint a CCCTB je-
lentõs elõnyt nyújtana a kis- és középvál-
lalkozásoknak ahhoz, hogy kihasználják
az egységes piac elõnyeit.

Sefcovic végezetül kitért az Európai
Bizottság és a nemzeti parlamentek kap-
csolataira is. Az elmúlt években a Lissza-
boni Szerzõdés alapján jó együttmûködés
alakult ki a Bizottság és a COSAC között.
Üdvözölte, hogy a COSAC-találkozó az
EU aktuális kérdéseinek megvitatását
tûzte napirendre, amit az is mutatott,
hogy a napirendi ponthoz különösen
nagy számban szóltak hozzá a részt-
vevõk.

A COSAC történetében ez volt az elsõ
alkalom, amikor az Unió helyzetérõl szó-
ló, általános vita került megrendezésre.
A napirendi pont elõadója Schöpflin
György európai parlamenti képviselõ,
Jean Monnet-professzor volt. 

Schöpflin György kifejtette, hogy az
elmúlt idõben két fõ irány körvonalazó-
dott az Európai Unióban: egyrészt a
Lisszaboni Szerzõdés alapján nagy hang-
súly helyezõdött a közösségi szemlélet-
re, ugyanakkor a nemzeti érdekek egy-
re erõsebb hangot kapnak a kormány-
közi jelleg erõsödése által. A nemzeti ér-
dekek képviselete nem azonos a nacio-
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nalizmussal. Lényeges, hogy a közössé-
gi és a nemzeti érdekek hosszú távon ki-
egészítsék egymást. Amennyiben az eu-
rópai összérdek nem érvényesül, akkor
a tagállamok közötti szolidaritás is sé-
rül. Az európai jövõképet a közös érté-
kek alapján kell kialakítani. Azonban a
kormányköziség veszélyeket is rejt ma-
gában. Ezért olyan mechanizmust kell
létrehozni, amelynek keretében az elté-
rõ vélemények érvényesítése nem a kö-
zösségi módszer rovására történik. Az
elõadó megjegyezte, hogy egyre növek-
szik a bürokrácia és a globalizmusellenes
euroszkepticizmus, amelyet az uniós
szintû politikai vita és a nehéz gazdasá-
gi helyzet is megerõsít. Ebben nagy sze-
repe van a médiának, amely Brüsszelt
gyakran a bürokrácia fellegvárának állít-
ja be, és erõsíti az elõítéleteket. Schöp-
flin György kiemelte, hogy az egyre szo-
rosabb és szélesebb körû kapcsolatok el-
lenére nincs közös európai identitás.
Ezen pedig elengedhetetlen változtat-
ni.11

Végül hosszas vita után, a konferen-
cia utolsó percében sikerült konszenzust
kialakítani a delegációk között, és egy-
hangúan elfogadták a COSAC Eljárási
Szabályzatának technikai módosítására
tett javaslatokat. Ez kiemelt jelentõség-
gel bír, hiszen a szabályzat korábbi mó-
dosításai több COSAC-találkozón is napi-
renden voltak, ám a COSAC magyar el-
nökségének – fél év alatt – sikerült kon-
szenzusra jutni. Ez igazi bravúrnak szá-
mít12. A tanácskozás lezárásaként elfo-
gadták a COSAC XLV. plenáris ülésének
záródokumentumait, a Következtetése-

11 http://www.parlament.hu/eu2011/sites/default/files/cosac_osszefoglalo-hu.pdf
12 Lásd erre vonatkozóan Miguel Martinez Martineznek, az Európai Parlament alelnökének elismerõ sza-

vait, a budapesti COSAC elnökségét követõ lengyel COSAC elnöki konferenciáján. Varsó, 2011. szep-
tember 2–4.
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ket, illetve az EU Hivatalos Lapjában is
megjelenõ ún. Kontribúciókat. Ez utóbbi
az EU Hivatalos Lapjának 2011. július
27-i (2011/C 221/01),13 míg a COSAC
új Eljárási Szabályzata a 2011. augusz-
tus 4-i (2011/C 229/01)14 számában lá-
tott napvilágot.

33..  AAzz  OOrrsszzáággggyyűűllééss  áállttaall  
sszzeerrvveezzeetttt  eeggyyéébb  ppaarrllaammeennttii  
eellnnöökkssééggii  ttaalláállkkoozzóókk  
33..11..  KKööllttssééggvveettééssii  ééss  ppéénnzzüüggyyii  bbiizzoottttssáággii
eellnnöökkii  ttaalláállkkoozzóó

A sorrendben második parlamenti talál-
kozó egyik témája a költségvetési felül-
vizsgálat és az új pénzügyi perspektíva
kialakítása, valamint a válságból kiveze-
tõ stratégiák kezelése, a másik pedig a
pénzügyi felügyeleti rendszerek és a sta-
bilitási mechanizmusok megújítása volt.
A rendezvény meghívott vendégei között
szerepelt többek között dr. Lámfalussy
Sándor, a Louvain-la-Neuve-i Katolikus
Egyetem professzora, valamint dr. Csa-
ba László, a Közép-Európai Egyetem
professzora. 

33..22..  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattookkéérrtt,,  vvaallaammiinntt  
aa  FFeennnnttaarrtthhaattóó  ffeejjllőőddéésséérrtt  ffeelleellőőss  
bbiizzoottttssáággookk  eellnnöökkeeiinneekk  ttaalláállkkoozzóójjaa  

A találkozó elsõ részében Jávor Benedek,
a Fenntartható fejlõdés bizottsága elnö-
kének elnöklete alatt a résztvevõk a Du-
na-régió stratégia ökológiai korlátait és
lehetõségeit, valamint a térség biodi-
verzitásának védelmét vitatták meg. A
délutáni szekcióban dr. Láng Zsolt ön-
kormányzati és területfejlesztési bizott-

sági elnök vezetésével a kohéziós politi-
ka reformja és annak tükrében a terület-
és településfejlesztés lehetõségei voltak a
találkozó kiemelt témái. 

33..33..  MMeezzőőggaazzddaassáággii  bbiizzoottttssáággii  
eellnnöökkii  ttaalláállkkoozzóó  

A Font Sándor elnökletével megrende-
zett találkozó fõ témája a közös agrár-
politika 2013 utáni jövõje volt. 

33..44..  EEggyyüütttteess  ppaarrllaammeennttii  üüllééss  
((JJooiinntt  PPaarrlliiaammeennttaarryy  MMeeeettiinngg,,  JJPPMM))

Az együttes parlamenti ülések az európai
parlamentközi együttmûködés egyik leg-
fontosabb formáját jelentik. Ezeket az el-
nökséget betöltõ tagállam parlamentje és
az Európai Parlament közösen szervezik.
Az áprilisi brüsszeli találkozó témája a
Nyugat-Balkán európai integrációja volt.
A témát a résztvevõk egy plenáris ülés
keretében megtartott általános eszme-
csere után két munkacsoportban vitatták
meg. Az elsõ, a „Szabadság, biztonság és
a jog térségében megvalósuló együttmû-
ködés” címet viselõ munkacsoport, a ha-
tárellenõrzés, a vízumpolitika, a migrá-
ció, valamint az igazságügyi és rendõri
együttmûködés kérdéseivel foglalkozott.
A második munkacsoport a kulturális
sokszínûség és az integrációs folyamat si-
kere, illetve a Nyugat-Balkán európai in-
tegrációjának oktatási vetülete közötti
összefüggésekre kívánt rávilágítani. A
rendezvényen Jerzy Buzek, az Európai
Parlament elnöke megerõsítette, hogy a
Nyugat-Balkán országainak jövõjét min-
den érintett az Európai Unión belül kép-
zeli el. Kövér László, az Országgyûlés el-

13 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:221:0001:0002:HU:PDF
14 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:229:0001:0006:HU:PDF



nöke rámutatott: az Országgyûlés a sa-
ját eszközeivel eddig is igyekezett segí-
teni a nyugat-balkáni államok európai in-
tegrációs törekvéseit, többek között két-
oldalú megállapodások megkötése, illet-
ve a nyugat-balkáni országok parlamen-
ti elnökeinek konferenciája által. A hoz-
zászólók szorgalmazták, hogy minden
tagállam tegye meg a szükséges lépése-
ket a nyugat-balkáni államok csatlakozá-
sának elõsegítése érdekében, amely a ré-
gió stabilitása biztosításának feltétele.15

33..55..  EEggéésszzssééggüüggyyii  bbiizzoottttssáággii  eellnnöökköökk  
ttaalláállkkoozzóójjaa  

Dr. Kovács József bizottsági elnök által
vezetett rendezvény kiemelt témája az eu-
rópai népegészségügyi helyzetkép volt.

33..66..  KKüüllüüggyyii  bbiizzoottttssáággii  eellnnöökköökk  ttaalláállkkoozzóójjaa  

Balla Mihály bizottsági elnök megnyitója
után az ülésen Martonyi János külügymi-
niszter tartott tájékoztatót a magyar el-
nökség addig elért eredményeirõl, ezt
követõen az Európai Unió szomszédság-
politikája került napirendre. A találkozón
megvitatásra került továbbá az Európai
Külügyi Szolgálat felállítása, a Keleti
Partnerség programja, valamint az aktu-
ális észak-afrikai helyzet is. 

33..77..  OOkkttaattáássii,,  vvaallaammiinntt  aa  FFooggllaallkkoozzttaattáássii
ééss  mmuunnkkaaüüggyyii  bbiizzoottttssáággii  eellnnöökköökk
ttaalláállkkoozzóójjaa

A felsõoktatáshoz való hozzáférés, a mo-
bilitás, a diákhitel, valamint a finanszíro-
zás kérdése volt a délelõtti konferencia
központi témája, amelyet Pokorni Zoltán
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bizottsági elnök vezetésével tartottak. 
A délutáni szekcióban az Európa 2020
stratégia foglalkoztatáspolitikai vonatko-
zásait vitatták meg a résztvevõk Gúr
Nándor foglalkoztatási és munkaügyi bi-
zottsági elnök vezetése alatt. 

33..88..  EEggyyüütttteess  bbiizzoottttssáággii  üüllééss  ((JJooiinntt
CCoommmmiitttteeee  MMeeeettiinngg,,  JJCCMM))

A Brüsszelben megtartott találkozón az
Országgyûlést a Gazdasági és informati-
kai bizottság elnöksége, valamint annak
tagjai képviselték. Európa energiaellátá-
sa, valamint az energia-infrastruktúra
fejlesztése volt a rendezvény fõ témája.
Jerzy Buzek EP-elnök köszöntõjében az
egységes európai energiapiac létrehozá-
sát sürgette, amelyhez szükség van bel-
sõ piaci befektetésekre, az energiaháló-
zatok összekapcsolására, valamint továb-
bi vezetékek építésére. A hozzászólók ál-
tal megerõsítést nyert, hogy az EU-nak
a világ legnagyobb energiafelvevõ piaca-
ként diverzifikálnia kell az ellátást és az
ellátói utakat, illetve össze kell kapcsol-
nia energiahálózatait. A végsõ cél a meg-
újuló erõforrásokon alapuló, alacsony
szénkibocsátású és helyi termelésû gaz-
daság kialakítása, amelyhez az infra-
struktúra korszerûsítése szükséges.16

44..  AAzz  EEuurróóppaaii  üüggyyeekk  bbiizzoottttssáággaa
tteevvéékkeennyyssééggee  aazz  eellnnöökkssééggii  fféélléévv
aallaatttt

Az Európai Unió Tanácsának magyar el-
nöksége alatt az Európai ügyek bizottsá-
gának tevékenysége némileg módosult. A
bizottság egyik fõ tevékenysége az

15 http://parlament-eu2011.hu/sites/default/files/osszefoglalo-jpm_hu_0.pdf
16 http://parlament-eu2011.hu/sites/default/files/jcm-osszefoglalo.pdf
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egyeztetési eljárások lebonyolítása.17 Az
egyeztetési eljárás során az Európai
ügyek bizottsága ellenõrizheti, illetve be-
folyásolhatja a kormány az Európai Unió
Tanácsában képviselt álláspontját. Az
egyeztetési eljárás két fõszereplõje az
Országgyûlés Európai ügyek bizottsága,
illetve a kormány. Az eljárás célja, hogy
egy meghatározott uniós jogalkotási ja-
vaslat vonatkozásában a kormány az Eu-
rópai ügyek bizottságával együttmûköd-
ve alakítsa ki a Tanácsban képviselendõ
magyar tárgyalási álláspontot.18

Az elnökségi félév során a bizottság
elsõsorban a kormánytagok, illetve ál-
lamtitkárok által tartott, a tanácsülések-
rõl szóló tájékoztatókat hallgatott meg.
Ennek hátterében az állt, hogy Martonyi
János külügyminiszter Kövér Lászlónak,
az Országgyûlés elnökének 2011. január
31-én kelt levelében az elnökségi felada-
tokra tekintettel azt javasolta, hogy eb-
ben az idõszakban a miniszterek szóban
is adjanak tájékoztatót a tanácsüléseken
történtekrõl. Ennek alapján az Európai
ügyek bizottsága 2011. elsõ félévében
nem hozott döntést új egyeztetési eljárás
megindításáról, és országgyûlési állás-
foglalást sem alakított ki, hanem az el-
nökségi félév során – a Tanács napirend-
jére figyelemmel – az érintett miniszte-
rek, illetve államtitkárok szóbeli meghall-
gatására került sor. 

Elsõ alkalommal, 2011 februárjában
Kármán András nemzetgazdasági minisz-
tériumi államtitkár tartott tájékoztatót a
gazdasági kormányzás alapjait adó hat
jogszabálytervezetrõl. A jogszabálycso-
mag vitájának lezárása a magyar elnök-
ség egyik prioritása volt. Kármán And-

rást ezen kívül további két alkalommal
hallgatta meg az Európai ügyek bizottsá-
ga: elõször a Gazdasági és Pénzügyi Ta-
nács (Ecofin) 2011. március 15-i ülésén
létrejött általános megközelítésrõl szá-
molt be, május elején pedig Magyaror-
szág 2011 és 2015 közötti idõszakra
szóló konvergenciaprogramjáról.

A Bel- és Igazságügyi Tanács 2011.
február 24–25-i ülését követõen Pintér
Sándor belügyminisztert és Navracsics Ti-
bor miniszterelnök-helyettest, közigazga-
tási és igazságügyi minisztert hallgatta
meg az Európai ügyek bizottsága. Pintér
Sándor részletesen kitért a Románia és
Bulgária schengeni csatlakozásával kap-
csolatosan elfogadott elnökségi következ-
tetésekre. Navracsics Tibor összefoglalta a
Tanács addigi eredményeit, külön kiemel-
ve az Európai Unió Alapjogi Chartájának
hatékony végrehajtása terén tett lépése-
ket, illetve a személyes adatok Európai
Unión belüli védelmének átfogó megköze-
lítésérõl szóló bizottsági közleményrõl el-
fogadott tanácsi következtetéseket.

Az Európai ügyek bizottsága 2011.
március 8-i ülésén Martonyi János kül-
ügyminiszter a Magyar Köztársaság eu-
rópai uniós tagságával összefüggõ kér-
désekrõl és az európai integráció helyze-
térõl szóló jelentést ismertette. A kül-
ügyminiszter beszámolt továbbá az el-
nökség elsõ harmadának legfontosabb
eseményeirõl, eredményeirõl, illetve a
magyar elnökségi félév további szaka-
szának kiemelt jelentõségû politikai kér-
déseirõl. Martonyi János egyúttal meg-
erõsítette, hogy a horvát csatlakozási
tárgyalások lezárása, valamint Románia
és Bulgária schengeni csatlakozásának

17 Dr. Juhász-Tóth Angéla: Európai uniós ügyek az Országgyûlésben, Országgyûlés Hivatala, Budapest,
2008. 26. o.

18 Lásd erre vonatkozóan a 2004. évi LIII-as törvényt.



segítése a magyar elnökség alapvetõ cél-
kitûzése.

Cséfalvay Zoltán nemzetgazdasági mi-
nisztériumi államtitkár tájékoztatóját a
2011. március 9–10-én megtartott ver-
senyképességi tanácsülésen történtekrõl
tartotta. A Tanács ekkor fogadta el az
európai szabadalom létrehozására vonat-
kozó megerõsített együttmûködést elin-
dító tanácsi határozatot. Ez a döntés az
európai szabadalom létrehozására irá-
nyuló, közel ötven éve húzódó erõfeszí-
tések eredményeként az eddigi legkomo-
lyabb elõrelépés volt. Szintén Cséfalvay
Zoltán ismertette az Európa 2020 stra-
tégiát végrehajtó nemzeti reformprog-
ram legfontosabb célkitûzéseit az Euró-
pai ügyek bizottsága 2011. április 26-i
ülésén.

Fazekas Sándor vidékfejlesztési mi-
niszter a 2011. március 17-i mezõgaz-
dasági és halászati tanácsülésen történ-
tekrõl tájékoztatta a bizottság tagjait. A
miniszter a tanácsülés legfontosabb
eredményének a közös agrárpolitika jö-
võjérõl szóló elnökségi következtetések
elfogadását tekintette. 

Az elnökségi félév alatt Fellegi Tamás
nemzeti fejlesztési miniszter meghallga-
tására került még sor. A Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium felelõsségi körébe
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a Tanácson belül az energia-, klíma-,
közlekedési, infokommunikációs és ko-
héziós ügyek tartoznak. Fellegi Tamás az
Általános Ügyek Tanácsának 2011. feb-
ruár 21-i ülésén elfogadott, ún. ötödik
kohéziós jelentésrõl számolt be, amely-
ben a tagállamok hangsúlyozták, hogy
továbbra is törekedni kell az Unión be-
lüli különbözõ régiók fejlettségi szintje
közötti egyenlõtlenségek csökkentésére.
Az Európai ügyek bizottsága az elnöksé-
gi félév alatt a kormány feletti ellenõr-
zési jogosítványait nagyrészt a szóbeli
tájékoztatók keretében gyakorolta.19

55..  EEUU--eellnnöökkssééggii  mmuunnkkaaccssooppoorrtt

A 2008 februárjától az elnökségi félév
végéig mûködött EU-elnökségi ötpárti
munkacsoport célkitûzése a parlamenti
pártok és a kormány együttmûködésé-
nek biztosítása volt. Ezen együttmûkö-
dés nélkülözhetetlennek bizonyult az el-
nökség sikeres lebonyolításához. A mun-
kacsoport tagjainak egyetértésével állás-
foglalásokat fogadott el, valamint kon-
zultációkat folytatott.20 Az elnökségi fél-
év alatt is sor került a munkacsoport két
találkozójára. A 2011 áprilisában meg-
tartott ülés eredményeként a frakciók

19 E fejezetnél Dr. Tamás Csaba Gergely Egyeztetési eljárás elnökség alatt c. tanulmánya került felhasz-
nálásra, 2–3. o

20 Az uniós elnökségünk elõtti utolsó ülésén (2010. december 1.) a következõ konszenzusos állásfogla-
lást hozta: „Az EU-elnökségi munkacsoport megállapítja, hogy a 2011. január 1-jével kezdetét vevõ
elnökségi periódusra történõ felkészülés záró szakaszába érkezett. A munkacsoport egyetért abban,
hogy az Európai Unió Tanácsa soros magyar elnökségének sikere az ország közös és kiemelkedõ fon-
tosságú nemzeti érdeke, amely hatalmas kihívást jelent a Kormányzat és a teljes közigazgatás számá-
ra. A megfelelõ országkép kialakítása, és a késõbbi uniós érdekérvényesítõ képességünket alapjaiban
meghatározó magas szintû elnökségi tevékenység biztosítása érdekében az Országgyûlés EU-elnökségi
munkacsoportja támogatja a Kormányt ez irányú céljaiban. A munkacsoport megállapítja, hogy az EU-
elnökség hat hónapja alatt az elnökségbõl adódó feladatokat kell szem elõtt tartani, amelynek sike-
réhez az Országgyûlés, a hazai döntéshozatal és a nemzetközi tevékenysége során egyaránt minden
segítséget megad." 
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képviselõi megállapították, hogy a ma-
gyar elnökségnek a legfontosabb dosszi-
ékban sikerült elõrelépést elérni; az el-
lenzéki pártok képviselõi az elnökség si-
kere érdekében kritikai véleményeket is
megfogalmaztak. Az elnökségi munka-
csoport 2011. július 4-i, tizennyolcadik,
egyben záróülésén megbeszéléseket
folytatott a magyar EU-elnökség ered-
ményeirõl, valamint a Magyarországon
megtartott informális rendezvényekrõl
és a kulturális események tapasztalatai-
ról. Az utolsó ülésen a képviselõk üdvö-
zölték a prioritások terén elért kiemel-
kedõ eredményeket, valamint azt, hogy
mind az elnökségre való felkészülés ide-
jén, mind pedig az elnökségi félév során
folyamatos volt az együttmûködés a par-
lamenti pártok között. 

66..  AA  22001111..  éévvii  mmaaggyyaarr  
EEUU--eellnnöökksséégghheezz  kkaappccssoollóóddóó  
kkuullttuurráálliiss  eesseemméénnyyeekk  aazz  
OOrrsszzáággggyyűűllééss  sszzeerrvveezzéésséébbeenn

Az Országgyûlés számos kulturális prog-
rammal készült az elnökség idõszakára.
Ennek egyik eleme az „Együtt-lét” – ha-
gyományos kultúrák együttélése a Kár-
pát-medencében c. fotópályázat és kiállí-
tás volt. A nemzetközi fotópályázat té-
mája a határainkon túl élõ magyar ki-
sebbségek együttélése a többi kisebbség-
gel és a többségi népcsoporttal, valamint
a Magyarországon élõ kisebbségek, nem-
zetiségek élete. Az Országgyûlés EU-
elnökségi munkacsoportjának 2008. má-
jus 6-i ülésén meghozott állásfoglalása
kimondta, hogy az elnökségi célok közt
szerepelnie kell a regionalizmus kérdésé-
nek, a nyelvek és a kultúrák sokszínûsé-

gének, valamint a kisebbségek hagyomá-
nyai megõrzésének.

A rendezvény alapmotívumát a Lissza-
boni Szerzõdésben lefektetett uniós cé-
lokban is megfogalmazott gondolat adta:
„az Unió tiszteletben tartja saját kulturá-
lis és nyelvi sokféleségét, továbbá bizto-
sítja Európa kulturális örökségének meg-
õrzését és további gyarapítását”. Térsé-
günkben egyedülálló kulturális érték a
különbözõ nyelvû és kultúrájú közössé-
geknek az elmúlt évszázadok során kiala-
kult hagyományos együttélése, az érin-
tett csoportok egyaránt õshonosnak ér-
zik magukat az együttélés színhelyén. Ez
az évszázadok alatt kialakult, örökölt
kulturális és nyelvi sokszínûség páratlan
hagyományt és gazdaságot jelent ma is.21

A nagyszabású kiállítás a Parlament
elõtt, a Kossuth téren került megrende-
zésre, a legjobb 50–100 pályamû meg-
jelenítésével 2011. március és augusztus
között. A díjazott mûvek közül húsz kép
2011. február 1. és 5. között az Euró-
pai Parlament brüsszeli épületében is lát-
ható volt. 

Az EU-elnökséghez kapcsolódó másik
fontos kulturális kísérõprogram az Or-
szággyûlés szervezésében a lengyel-ma-
gyar közös történelmi múlt témájában
rendezett kiállítás volt a Magyar Nemzeti
Múzeumban. A kiállítás mottója: „Magyar-
ország és Lengyelország két örökéletû
tölgy, melyek külön törzset növesztettek,
de gyökereik a föld alatt messzefutnak, ös-
szekapaszkodtak és láthatatlanul egybefo-
nódtak. Ezért egyiknek a léte és erõteljes-
sége a másik életének és egészségének fel-
tétele.” Stanislaw Worcell (1849)

A kiállítás mottójaként választott so-
rok hûen tükrözik azt a barátságot,
amely a két népet a történelem viharai-

21 http://www.parlament.hu/eu2011/hu/content/65.html



ban összekötötte. Gondoljunk csak a ke-
resztyénség felvételére, az Anjouk dicsõ
korára, a Jagellók uralkodására, Báthori
István erdélyi fejedelem diadalmas len-
gyel királyságára, Sobieski János felsza-
badító harcaira, a 19. századi forradal-
makra, 1956-ra. A két ország befogad-
ta egymás menekültjeit: a lengyelek Rá-
kóczi fejedelmet és más szabadságharco-
sokat, a magyarok pedig a II. világhábo-
rú idején a lengyel katonatiszteket. Szo-
rosak voltak a kultúrtörténeti érintkezé-
sek, elég csak a krakkói egyetemet, a to-
kaji bort, Balassi Bálintot, Lisztet és Cho-
pint említenünk.22

A kiállítás alapkoncepciója e gondola-
tok jegyében fogalmazódott meg. Célki-
tûzésünk a lengyel-magyar közös múlt
egy-egy fontosabb epizódjának bemuta-
tása volt. A kiállítás megnyitójára 2011.
május 30-án került sor, a COSAC plená-
ris üléséhez kapcsolódva. 2011 júliusától
Lengyelország tölti be az Európai Unió
soros elnöki tisztségét. A magyar elnök-
ség átadásához szimbolikus eseményso-
rozat – tokaji bor ajándékozása – is kap-
csolódott. Az átadás fõbb állomásai a
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hordók készítése, megtöltése, elindítása,
szállítása és átadása voltak. A hordók a
kárpátaljai Salánkon készültek, és Sáros-
patakról, a Rákóczi-vár udvaráról indul-
tak el Varsó irányába. Az elnökségi át-
adási ünnepségek keretében 2011. júli-
us elsején Varsóban Orbán Viktor minisz-
terelnök Donald Tusknak egy ötliteres
hordót, én pedig egy nagyobb, gönci hor-
dónyi (136 l), tokaji száraz szamorodni-
val töltött hordót adtam át a lengyel köz-
társasági elnöki hivatal EU-ügyekben il-
letékes, miniszteri rangú fõtanácsadójá-
nak, Roman Kuzniar professzornak.23

Összességében, minden elfogultság
nélkül állíthatom, hogy az Országgyûlés
által lebonyolított sikeres parlamenti ren-
dezvények fontos szerepet játszottak a
magyar EU-elnökség prioritásainak meg-
jelenítésében és koherens képviseletében.
A kulturális kísérõprogramok ugyancsak
szorosan illeszkedtek elnökségi célkitûzé-
seinkhez. A COSAC-találkozók mellett az
Európai ügyek bizottsága kiemelt figye-
lemmel kísérte a fõbb tanácsi formációk-
ban folytatott munkát és az uniós dön-
téshozatali folyamatot. 

22 Szende László: Lengyel-magyar barátság 1000 éve, A kiállítás alapkoncepciója
23 http://www.eu2011.hu/hu/hir/aldas-szalljon-mindkettonkre, valamint lásd a legnagyobb példányszá-

mú országos lengyel politikai napilap cikkét, a Gazeta Wyborcza, 2011. július 2–3-i hétvégi számát
"PW" szerzõ tollából.  

��
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Az emberkereskedelem témájában a Par-
lament a Lisszaboni Szerzõdés érvénybe-
lépéséig csak érintõlegesen szólhatott be-
le, hisz konzultációs eljárás vonatkozott
erre a területre. Azaz, bár a Tanács kikér-
te a Parlament véleményét, de azt nem
volt köteles figyelembe venni. A Lisszabo-
ni Szerzõdés érvénybelépése napján a
Parlament együttdöntési hatáskört ka-
pott. 2011. április 5-ig az EU emberke-
reskedelem elleni politikáját a 2002/629-
es kerethatározat határozta meg. Az Unió

2002 augusztusában napvilágot látott
emberkereskedelem elleni elsõ kerethatá-
rozata mérföldkõ volt a maga korában,
hisz ebben a dokumentumban kötelezte el
magát az akkori EU15, hogy mindent
megtesz az emberkereskedelem felszá-
molásáért. Bár fontos dokumentumról
volt szó, az idõk során bebizonyosodott,
hogy komolyabb összefogásra van szük-
ség, ha a jelenséget tényleg meg akarjuk
fékezni. Az emberkereskedelem, mint
minden szervezett bûnözési forma, na-

Az emberkereskedelmet a világ harmadik legjövedelmezõbb szervezett
bûnözési formájaként tartják számon.1 A rabszolgaság eme modern
fajtája súlyosan sérti az emberi jogokat, az emberiség szégyene. Az Eu-
rópai Unió Alapjogi Chartája kifejezetten tiltja a rabszolgaságot.2 Becs-
lések szerint csak az Európai Unión belül az áldozatok száma megha-
ladja az évi több százezret. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet ada-
tai szerint az emberkereskedelem éves profitja eléri a 32 milliárd dol-
lárt.3 Valós adatokkal senki nem szolgálhat, kizárólag szakemberek
becsléseire hagyatkozhatunk. Az áldozatok identifikálásának és a
bûnözõk felderítésének alacsony aránya késztette az Uniót arra, hogy
megreformálja az erre vonatkozó uniós jogszabályt. A Lisszaboni Szer-
zõdésnek köszönhetõen az Európai Parlament immáron megerõsített
szerephez jutott, amelyet az igazságügyi szférában az emberkereske-
delem elleni harcban használt ki elõször. Ennek következményeként az
új irányelvbe több, az áldozatok védelmére irányuló rendelkezés ke-
rült.

SSZZÁÁRRAAZZ  KKRRIISSZZTTIINNAA**

Több jogot az áldozatoknak!

Az Európai Parlament 
pozitív hatása az emberkereskedelem 

elleni harcban

* A szerzõ Bauer Edit európai parlamenti képviselõ tanácsadója.
1 http://www.interpol.int/en/News-and-media/News-media-releases/2001/PR003
2 Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 5 cikke:

(1) Senkit sem lehet rabszolgaságban vagy szolgaságban tartani.
(2) Senkit sem lehet kényszermunkára vagy kötelezõ munkára igénybe venni.
(3) Tilos emberi lényekkel kereskedni.

3 1. oldal, ILO Action against Trafficking in Human Beings, 2008



gyon könnyen alkalmazkodik az új kör-
nyezethez, flexibilis, dinamikusan fejlõdik,
amivel a kerethatározat nem tudott lépést
tartani. Így egy idõ után a kerethatározat
már nem volt képes megfelelõ választ ad-
ni az emberkereskedelem egyre változó
kihívásaira.

Ezt felismerve, az Európai Bizottság
2009 márciusára elkészítette az új ke-
rethatározat tervezetét. Az Amszterda-
mi Szerzõdés értelmében a Parlament
ekkor még csak a konzultációs eljárás-
ban vett részt, így véleménye nem volt
döntõ jellegû, nem igazán tudta befolyá-
solni az új kerethatározatot. Viszont ek-
korra már világossá vált, hogy a Lissza-
boni Szerzõdést hamarosan minden tag-
államban elfogadják, így erre a terület-
re is vonatkozni fog az új döntéshoza-
tali rendszer. Ez azt jelentette, hogy
azokra a jogszabályokra, amelyeket
nem fogadnak el a Lisszaboni Szerzõdés
érvénybelépésének napjáig, már az új
döntéshozatali eljárás fog vonatkozni.
Ez érintette az emberkereskedelem el-
leni új kerethatározatot is, hiszen már
kora õsszel látni lehetett, hogy nem lesz
esély idõben lezárni. Az új szabályok
szerint irányelvnek kell rendelkeznie az
uniós és a tagállami feladatokról.4 A
Parlament úgy döntött, hogy bár csak
konzultációs joga van, mégis elkészíti az
állásfoglalási indítványát, ezzel is jelezve
a Bizottság felé, milyen változásokat
szeretne látni az új irányelvtervezetben
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a 2009-es kerethatározat-tervezettel
szemben. 

Idõközben, 2009. december elsejével
érvénybe lépett a Lisszaboni Szerzõdés,
amely szerint azok a dossziék, amelyek
2009. november 30-ig nem kerültek le-
zárásra, új jogalkotási eljárást igényel-
nek. Az emberkereskedelem elleni harc-
ról szóló kerethatározat is áldozatául
esett ennek a változásnak. Mivel a Ta-
nácsnak nem sikerült idõben elfogadnia
az új kerethatározatot, így a Lisszaboni
Szerzõdés értelmében az emberkereske-
delem elleni uniós fellépés megfelelõ for-
mája már nem a kerethatározat, hanem
az irányelv lett. Az új Szerzõdésnek kö-
szönhetõen az Európai Parlament már
együttdöntési szerepet kapott. Éppen az
emberkereskedelem elleni irányelv volt
az Unió történelmében az elsõ, amely a
Lisszaboni Szerzõdés értelmében együtt-
döntési eljárásban készült. Ennek követ-
keztében modellként szolgál a további
jogszabályok megalkotásánál. Ez az eljá-
rás/feladat új volt a Bizottságnak, a Ta-
nácsnak és a Parlamentnek is. Többé
már nem a harmadik pillérbe tartozik az
igazságügyi terület, megváltozott a jog-
szabály formája és a döntéshozatal is. Az
Európai Bizottságnak ki kellett dolgoz-
nia egy irányelvtervezetet. Ez pedig azt
is jelentette egyben, hogy azon tagálla-
mok ellen, amelyek az elõírt idõn belül
nem építik be az irányelvet saját jogrend-
jükbe, illetve nem teljesítik azt, az Euró-

4 Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott irányelvekben sza-
bályozási minimumokat állapíthat meg a bûncselekményi tényállások és a büntetési tételek meghatá-
rozására vonatkozóan az olyan különösen súlyos bûncselekmények esetében, amelyek jellegüknél vagy
hatásuknál fogva több államra kiterjedõ vonatkozásúak, illetve amelyek esetében különösen szüksé-
ges, hogy az ellenük folytatott küzdelem közös alapokon nyugodjék. Ezek a bûncselekményi terüle-
tek a következõek: terrorizmus, emberkereskedelem és a nõk és gyermekek szexuális kizsákmányo-
lása, tiltott kábítószer-kereskedelem, tiltott fegyverkereskedelem, pénzmosás, korrupció, pénz és
egyéb fizetõeszközök hamisítása, számítógépes bûnözés és szervezett bûnözés. 83 (1). cikk, Lissza-
boni Szerzõdés
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pai Bizottság szabálytalansági eljárást
kezdeményezhet. A Tanácsnak meg kel-
lett szoknia, hogy a Parlament vélemé-
nyét ebben a témában is kötelessége fi-
gyelembe venni, mivel a két intézmény
csakis együttes erõvel emelheti irányelv-
vé a Bizottság javaslatát. A Parlament
számára pedig az eljáráson kívül új volt
az is, hogy az új eljárási szabályzat sze-
rint a téma két szakbizottságot is köz-
vetlenül érint, így egy speciális eljárás
szükségeltetett. 

Végül a Bizottság 2010. március 29-
én hozta nyilvánosságra az irányelv ter-
vezetét. Az új döntéshozatali eljárás ér-
telmében ezt elküldte a Tanácsnak és a
Parlamentnek, hogy azok kidolgozzák
saját álláspontjukat. Mire a Tanács ér-
demben elkezdett foglalkozni a dosszi-
éval, Belgium kezdte meg a soros elnök-
ségét. Ez az irányelvre nézve pozitív fej-
lemény volt, hisz Belgium mindig is él-
lovasként harcolt az emberkereskede-
lem ellen. Most is kijelentette, hogy
mindent megtesz annak érdekében,
hogy már elsõ olvasatban elfogadásra
kerüljön a javaslat. A Parlamentnek
eközben az új elvárások tömkelegével
kellett szembesülnie. Elõször is olyan
témában kellett fontos és döntõ szere-
pet játszania, amelyben korábban ritkán
vették figyelembe a véleményét. Másod-
szor pedig a házon belül is komoly ki-
hívások vártak rá. Az Elnökök Konfe-
renciája úgy döntött, hogy az emberke-
reskedelem problémaköre két szakbi-
zottságot, nevezetesen az Állampolgári
Jogok, Bel- és Igazságügyi Bizottságot
és a Nõk Jogai és Esélyegyenlõségi Bi-
zottságot is közvetlenül érinti, mivel a
bûncselekmény gender-érzékeny terü-

let. Az irányelv elsõ cikkében ez explici-
te bele is került.

A Parlament elõször próbálta ki az el-
járási szabályzat 51. cikkét, azaz a kö-
zös bizottsági ülésekkel lefolytatott eljá-
rást. Ezt akkor alkalmazzák, ha az „ügy
elválaszthatatlanul több bizottság hatás-
körébe tartozik és az ügy kiemelkedõen
fontos”.5 „Ebben az esetben az érintett
elõadók közös jelentéstervezetet készí-
tenek, amelyet az illetékes bizottságok
elnökeinek közös elnökletével tartott
közös bizottsági üléseken vizsgálnak és
szavaznak meg. Az illetékes bizottság
jogállásához kapcsolódó jogokat az érin-
tett bizottságok az eljárás valamennyi
szakaszában csak közösen eljárva gyako-
rolhatják.”6

Az Állampolgári Jogok, Bel- és Igaz-
ságügyi Bizottságon belül a szocialista
frakció állíthatott elõadót, a Nõk Jogai
és Esélyegyenlõségi Bizottságban pedig
a néppárti frakció. A két legnagyobb
frakció összeboronálásának az volt a
nem titkolt célja, hogy már a kezdetek-
nél együttmûködésre bírják a két meg-
határozó politikai erõt, ezáltal a vitás
pontok már az elején kikristályosodhas-
sanak, hogy aztán idõben sikerüljön
megoldást találni rájuk, és így megle-
gyen a parlamenti többség a végsõ sza-
vazásnál. Persze két ellentétes frakció-
ból származó elõadó munkája nem fel-
tétlenül problémamentes, és nem egy-
szerû feladat. Sok kockázattal is jár, hisz
ha az alapkérdésekben nem ért egyet a
két képviselõ, már maga a közös jelen-
tés kidolgozása elé is nagy akadályok
gördülnek. 

Ennek megfelelõen a két képviselõ
együtt dolgozta ki az irányelv módosí-

5 51 (1) cikk, Az Európai Parlament Eljárási Szabályzata
6 51 (2) cikk, Az Európai Parlament Eljárási Szabályzata



tásáról szóló közös jelentést. Ezt mind-
két szakbizottság képviselõi módosítás-
tervezetek beadásával véleményezték,
amelyekrõl végül egy közös ülés kere-
tében 2010. szeptember elején szava-
zott a két szakbizottság. Ez még nem
a végsõ bizottsági jelentés volt, hanem
csak egy úgynevezett „orientációs sza-
vazás”, amely felhatalmazta a két elõ-
adót a Tanáccsal folytatott trilógusra és
meghatározta a tárgyalócsoport man-
dátumát. A Tanács eközben a munka-
csoportokon keresztül szintén elkészí-
tette a saját véleményét, amely termé-
szetesen különbözött a Parlament ver-
ziójától. A feladat pedig az volt, hogy
ezt a két véleményt azonos nevezõre
hozzák, mégpedig háromoldalú egyez-
tetés formájában

Az európai intézmények által az
együttdöntési eljáráskor alkalmazott
egyeztetést nevezik intézményközi vagy
háromoldalú egyeztetésnek, úgyneve-
zett trilógusnak. Több szinten és módon
is folyhatnak: a legmagasabb szinten, de
ölthetnek akár technikai jelleget is, ami-
kor munkatársi szinten tisztázódnak a
gyakorlati kérdések.7

Az ilyen intézményközi egyeztetés
célja, hogy az intézmények álláspontját
közelebb hozzák, ezáltal elõsegítve a
tárgyi törvény mielõbbi elfogadását. Az
intézmények közös nyilatkozata értel-
mében az intézmények jóhiszemûen, a
lehetõ legnagyobb mértékben együtt-
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mûködnek álláspontjaik összeegyezteté-
sében annak érdekében, hogy a jogi ak-
tust lehetõleg az elsõ olvasat során el le-
hessen fogadni.8

A trilógus nem egy egyszeri találko-
zó, hanem egyeztetések sorozata, a jog-
alkotási folyamat része, ahol a Tanács, a
Parlament és az Európai Bizottság vesz-
nek részt. Az egyes ülések résztvevõit
mindegyik intézmény saját eljárási sza-
bályzata alapján jelöli ki, határozza meg
a tárgyalási megbízást, és idõben értesí-
ti a többi intézményt az ülésekkel kap-
csolatos intézkedésekrõl.9 Viszont általá-
nos gyakorlatként a Tanácsot a soros el-
nökség képviseli, azon belül pedig az Eu-
rópai Unióhoz delegált Állandó Képvise-
let az adott témával foglalkozó küldöttei.
Az Európai Parlament részérõl az elõ-
adó(k) a politikai tanácsadók és a szak-
bizottság titkárságával együtt vesz(nek)
részt. Jelen lehetnek az árnyékelõadók
is, de csak passzív szerepben.10 Az Eu-
rópai Bizottságot pedig, amelynek elsõd-
leges szerepe az, hogy konstruktív mó-
don segítse összeegyeztetni a Tanács és
a Parlament álláspontját a vitás kérdé-
sekben, az adott igazgatóság tárgyi osz-
tályának igazgatója, illetve az osztály
szakértõje képviseli. Mivel a Bizottság
csak „segítõ, illetve magyarázó” jelleggel
vesz részt a trilóguson, nem ülhet se a
Tanács, se a Parlament mellé, nehogy ez-
zel elfogultságot sugalljon. A háromol-
dalú egyeztetések helyszíne lehet az in-

7 A technikai találkozók szintén trilógusnak számítanak, de ezek során nem lehet döntést hozni, inkább
csak magyarázó, kiegészítõ jellegûek, viszont segíthetik a trilógus elõremenetét, esetleges a patthely-
zetbõl való kijutást.

8 11. cikk, Közös nyilatkozat
9 8. cikk, Közös nyilatkozat

10 Általános elvként a politikai egyensúlyt tiszteletben kell tartani, és mindegyik képviselõcsoportnak kép-
viseltetnie kell magát – legalább munkatársai által – a tárgyalásokon. Az árnyékelõadók általában nem
szólhatnak a trilógus alatt, hisz nem szerencsés, ha a belsõ vitákat a trilógus alatt hozzák fel. Erre
szolgál az elõkészítõ ülés.
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tézmények bármelyike, közös döntés
alapján. 

A trilógus elõtt hasznos lehet az in-
formális kapcsolatteremtés, ezért már a
munka megkezdésekor gyakori, hogy a
Bizottság, a Parlament és a soros elnök-
ség keresi a munkakapcsolatot. Ez arra
is lehetõséget nyújt, hogy az intézmé-
nyek már az elején feltérképezhessék, ki-
puhatolhassák a másik intézmény véle-
ményét, ami aztán hasznos a további fo-
lyamatok során.

A háromoldalú egyeztetések tárgyalá-
sai egy közös, az intézmények minden
egyes módosításra vonatkozó álláspontját
egyenként tükrözõ dokumentum alapján
folynak, amely tartalmazza a háromolda-
lú megbeszéléseken kiosztott kompro-
misszumos szövegeket is. A négyhasábos
munkadokumentum tartalmazza az ere-
deti bizottsági javaslatot, a Parlament il-
letve a Tanács álláspontját és a kompro-
misszumokat.

Nincs semmilyen szabály arra vonat-
kozólag, hogy mi a trilógus menete, mi-
lyen pontok, milyen sorrendben kerülnek
tárgyalásra. Ez teljesen a jelen levõ tár-
gyalófelek döntésétõl függ. Általános
gyakorlat azonban az elsõ találkozó so-
rán, hogy a Tanács és a Parlament sorra
végigtárgyalja az összes cikkelyt, és ez-
által kiderül, melyek a viszonylag prob-
lémamentes pontok, és melyek a komp-
romisszumot igénylõ témák. A sokadik
fordulón már elég csak ezekrõl a prob-
lémás pontokról beszélni. Viszont általá-
nos szabály, hogy a legutolsó pillanatig
nincs egyezség. Amíg nincs ott a pont az
utolsó mondat végén, addig minden nyi-
tott marad. Azaz elõfordulhat, hogy egy
kérdés kivételével mindenben megállapo-

dott a két fél, de az egész egyezség buk-
hat, ha abban az egy vitás kérdésben nem
tudnak közös nevezõre jutni. Így aztán
az utolsó pont tárgyalásánál még mindig
beáldozhatók a korábban lezárt részek.

A háromoldalú megbeszéléseket kö-
vetõen mindkét fél visszavonul a saját
munkaközösségébe és informálja õket a
fejleményekrõl. A trilógus nem a dönté-
sek helye, a végsõ döntés nem itt szüle-
tik. A Parlament esetében a tárgyalócso-
port jelentést tesz a szakbizottságnak a
tárgyalás eredményérõl, és rendelkezés-
re bocsátja az ott kiosztott szövegeket.
A mi esetünkben ez a két szakbizottság
közös ülésén történik. Amennyiben erre
idõ hiánya miatt nincs lehetõség, a tár-
gyalócsoport csak az árnyékelõadókkal
találkozik és – szükség esetén – a koor-
dinátorokkal, és teljes körûen tájékoztat-
ja õket.11 Az árnyékelõadók, mivel a
trilóguson nem szólhatnak hozzá a folya-
mathoz, itt mondhatják el esetleges el-
lenvéleményüket. Az emberkereskede-
lem elleni irányelv esetében a helyzet ösz-
szetettebb volt, mint egy „normál” irány-
elvnél, hisz itt mindenben két szakbizott-
ságnak kellett együtt, egyszerre dönte-
nie. Így árnyékelõadóból is frakciónkként
rögtön kettõ volt, szakbizottságonként
egy-egy. 

Korábban már voltak példák az úgy-
nevezett „megerõsített együttmûködés-
re”,12 ahol a fõbizottság mellett van egy
olyan szakbizottság, amely véleménye
„többet ér”, mint egy általános vélemény.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy azok-
ról a módosító tervezetekrõl, amelyek a
véleményt adó szakbizottság kizárólagos
kompetenciájába tartoznak, a fõbizott-
ság nem szavaz, hanem közvetlenül

11 6. cikk: Visszajelzés és a megállapodás jóváhagyása, Magatartási Kódex
12 Az eljárási szabályzat 50. cikkelye szerint



beemeli õket a jelentésbe. Trilógus ese-
tén pedig ezeket a pontokat a véleményt
adó bizottság képviselõje tárgyalja.13 Az
eljárási szabályzat 51. cikke viszont tel-
jesen más eset. Itt nincs alá- és föléren-
delt szerep, a két szakbizottság együtt
lép fel, bár két elõadó van, viszont csak
egy közös jelentés.

Ha a háromoldalú egyeztetéssel zajló
informális tárgyalásokon a Tanácsnak és
a Parlamentnek sikerült megállapodnia
egy közös szövegezésben, akkor a
Coreper elnöke az illetékes parlamenti
szakbizottság elnökének címzett levél-
ben, a Bizottság javaslatához fûzött mó-
dosítások formájában továbbítja a meg-
állapodás lényegi részleteit. A levél tar-
talmazza, hogy a Tanács kész az említett
eredmény elfogadására – amely jogász-
nyelvészi ellenõrzés tárgyát képezi –, ha
azt a plenáris ülésen szavazással megerõ-
sítik. A levél másolatát elküldik a Bizott-
ságnak is.14

Az Állampolgári Jogok, Bel- és Igaz-
ságügyi Bizottság és a Nõk Jogai és
Esélyegyenlõségi Bizottság közös bizott-
sági ülésen még egy végsõ szavazásra bo-
csátotta a közös szöveget, hisz a koráb-
bi szavazás csak a tárgyalóbizottság
mandátumát garantálta. A szakbizottsá-
gi szavazás után a szöveg a Parlament
plenáris ülésére kerül, ahol a plénum
megerõsíti a szakbizottsági véleményt,
vagy elutasítja azt. Itt még mindig bead-
ható módosítási javaslat, ami, ha átmegy
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a szavazáson, bedöntheti az egész meg-
állapodást.

Ha az elsõ vagy második olvasat, illet-
ve az egyeztetés során megállapodást ér-
nek el, a szöveget az Európai Parlament
és a Tanács jogász-nyelvészi szolgálatai
véglegesítik szoros együttmûködésben
és közös megállapodás alapján.15 Az in-
tézmények aztán, lehetõség szerint, kö-
zös sajtótájékoztatón jelentik be a jogal-
kotási eljárás sikeres lezárását. A jogal-
kotási aktusnak az Európai Parlament és
a Tanács együttdöntési eljárásával törté-
nõ elfogadása után a szöveget aláírásra
benyújtják az Európai Parlament és a Ta-
nács elnökének, és ezen intézmények fõ-
titkárának.16 Ezzel kerül pont egy sike-
res eljárás végére.

AAmmii  aa  PPaarrllaammeenntt  nnééllkküüll  
nneemm  ssiikkeerrüülltt  vvoollnnaa

Ahogy azt már korábban kifejtettem, a
Lisszaboni Szerzõdés megerõsítette a
Parlament szerepét, és az igazságügyi
témában elõször az emberkereskedelem
elleni irányelv megalkotásánál játszhatta
el az együttdöntõ szerepét. Ennek kö-
szönhetõen az irányelvbe bekerültek
olyan rendelkezések, amelyek sem a bi-
zottsági javaslatban, sem pedig a taná-
csi véleményben nem szerepeltek. Ezek
közül részletesebben szeretném taglalni
a legfontosabbakat.

13 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/52/EK irányelve az illegálisan tartózkodó harmadik ország-
beli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatko-
zó minimumszabályokról. Ennek a jogszabálynak a megalkotásánál az Állampolgári Jogok, Bel- és
Igazságügyi Bizottság mint fõbizottság mellett a Munka- és Szociális Ügyek Bizottság véleménye na-
gyobb súllyal bírt, és a trilógus folyamán a Munkaügyi Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozó cik-
kelyeket a véleményt adó bizottság tárgyalta a Tanáccsal.

14 14. cikk, Közös nyilatkozat
15 40. cikk, Közös nyilatkozat
16 46. cikk, Közös nyilatkozat
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AA  ddeeffiinníícciióó  

A 2002-es kerethatározatban használt
definíciót, amely fõként a szexuális ki-
zsákmányolást és a kényszermunkát fog-
lalta magában, a bizottsági irányelvterve-
zet már letisztázta, illetve kiegészítette
olyan elemekkel, mint a koldulás, a
szervkereskedelem és a „bûncselekmény-
hez kapcsolódó kizsákmányolás”.17 Ezt
azzal magyarázza az irányelv, hogy a
2002-es kerethatározat óta újabb fejle-
mények láttak napvilágot az emberkeres-
kedelem terén, újabb kizsákmányolási
formák jelentek meg. A Parlament ugyan
igyekezett további elemekkel is kiegészí-
teni a definíciót, de hosszas tárgyalások
után csak a preambulumba sikerült ezek-
bõl néhányat beemelni, amit az irányelv
értelmezésénél használnak ki. A beveze-
tõ részbe így belekerült az a tétel, hogy
kényszerkoldulásnak számít azon eltar-
tott személyek koldulásra való felhaszná-
lása is, akik emberkereskedelem áldoza-

tává váltak.18 Ennek köszönhetõen már
olyan esetek is emberkereskedelemnek
számítanak, amikor az emberkereskedõk
egy gyermeket vagy fogyatékos embert
ültetnek ki koldulni, arra számítva, hogy
az majd nagyobb szánalmat kelt az arra
járókban. A gyermekek esetében az eset-
leges beleegyezést sohasem lehet érvé-
nyesnek tekinteni. A kerethatározathoz
képest nagy elõrelépés, hogy már a bi-
zottsági javaslatban szerepelt „a bûncse-
lekményhez kapcsolódó kizsákmányolás”
és annak magyarázata. Eszerint a kifeje-
zés azt jelenti, hogy egy adott személyt
azáltal zsákmányolnak ki, hogy az elkö-
vetõ – többek között – zsebtolvajlást,
áruházi lopást, kábítószerrel való keres-
kedést és más hasonló, büntetendõ és
anyagi haszonnal járó tevékenységet kö-
vet el. A parlamenti hozzáadott érték a
„kábítószerrel való kereskedéssel” való
kiegészítés, ami a gyakorlatban nagyon
elterjedt cselekvés. További parlamenti
sikerként könyvelhetõ el, hogy emberke-

17 2. cikk: Az emberkereskedelemmel kapcsolatos bûncselekmények
(1) A tagállamok meghozzák az alábbi szándékos cselekmények büntetendõvé tételéhez szükséges in-

tézkedéseket: 
Személyek kizsákmányolás céljából való toborzása, szállítása, átadása, rejtegetése vagy fogadása
– az adott személyek feletti ellenõrzés megváltoztatását vagy átadását is ideértve – fenyegetés-
sel, erõszakkal vagy egyéb kényszer alkalmazásával, emberrablással, csalással, megtévesztéssel,
hatalommal vagy a kiszolgáltatott helyzettel való visszaélés révén, illetve anyagi ellenszolgáltatás-
nak vagy elõnyöknek valamely személy felett ellenõrzést gyakorló személy beleegyezésének meg-
szerzése érdekében történõ nyújtásával vagy elfogadásával. 

(2) A kiszolgáltatott helyzet olyan helyzet, amelyben az adott személy tényleges vagy elfogadható vá-
lasztási lehetõség hiányában kénytelen alávetni magát az adott visszaélésnek. 

(3) A kizsákmányolás magában foglalja legalább a prostitúció révén történõ kizsákmányolást vagy a
szexuális kizsákmányolás más formáit, a kényszermunkát vagy – szolgáltatásokat – a koldulást, a
rabszolgatartást vagy a rabszolgatartáshoz hasonló gyakorlatot és a szolgaságot is ideértve –, a
bûncselekményhez kapcsolódó kizsákmányolást és a szervek kivételét. 

(4) Az emberkereskedelem áldozatának a tervezett vagy megvalósított kizsákmányoláshoz adott be-
leegyezése nem vehetõ figyelembe, ha az (1) bekezdésben meghatározott elkövetési módok bár-
melyikét alkalmazták. 

(5) Ha az (1) bekezdésben említett magatartás gyermekre irányul, büntetendõ emberkereskedelemnek
minõsül akkor is, ha az nem jár az (1) bekezdésben felsorolt elkövetési módok alkalmazásával. 

(6) Ezen irányelv alkalmazásában „gyermek” minden 18. életévét be nem töltött személy.
18 Preambulum 11. pontja, 2011/36/EU irányelv



reskedelemnek kell tekinteni a „jogelle-
nes örökbefogást19 és a kényszerházas-
ságot, amennyiben ezek megfelelnek az
emberkereskedelem tényállási elemei-
nek.”20 Azáltal, hogy az emberkereske-
delem definíciója új elemekkel bõvült ki,
remélhetõleg több áldozatot tudnak azo-
nosítani, megmenteni, ezáltal többen ré-
szesülnek a megfelelõ támogatási és vé-
delmi rendszerekben. A régi definíció mi-
att sok áldozat láthatatlan maradt a ha-
tóságok elõtt, évekre rabszolgaságra
ítélve. Az új irányelv szélesítette az em-
berkereskedelem meghatározását, ezál-
tal nagyobb esélyt adva az áldozatoknak,
hogy hamarabb kiszabadulhassanak a ki-
zsákmányolók karmai közül.

AA  sszzaannkkcciióókk  ddiilleemmmmáájjaa

Az emberkereskedelem elleni fellépés
csak akkor lehet hatékony, ha megfelelõ
szankciókat alkalmazunk. A 2002-es ke-
rethatározat a szabadságvesztés legfelsõ
határát nyolc évben határozta meg,
amely akkor volt kiszabható, ha a bûn-
cselekmény szándékosan vagy súlyos
gondatlanságból az áldozat életét veszé-
lyeztette, vagy az áldozat különösen ki-
szolgáltatott helyzetben volt, vagy a sér-
tettnek különösen súlyos sérelmet oko-

EEUURRÓÓPPAAII  TTÜÜKKÖÖRR  22001111//77  · ŐŐSSZZ––TTÉÉLL4488

zott.21 A gyakorlat ezzel szemben azt
mutatta, hogy volt olyan tagállam, ahol
a büntetõtörvénykönyv csupán hat hóna-
pos szabadságvesztésrõl rendelkezett.22

Az új irányelvben a Bizottság általános
feltételként a legfeljebb öt év szabadság-
vesztést javasolta, míg a súlyosbító kö-
rülmények esetén legfeljebb tíz év bör-
tönt. Ilyen súlyosbító körülménynek szá-
mít többek között, ha az áldozat különö-
sen kiszolgáltatott személy, vagy ha a
bûncselekmény szándékosan vagy súlyos
gondatlanságból az áldozat életét veszé-
lyeztette, vagy súlyos erõszakot alkal-
mazva, vagy az áldozatnak különösen sú-
lyos sérelmet okozva követték el.23 Ide
sorolandó többek közt az is, ha a bûn-
cselekményt hivatalos személy követte el
feladatának teljesítése során.24 A Parla-
ment jelentéstervezetében hat, illetve ti-
zenkét évnyi börtönt javasolt az ember-
kereskedõknek, de ezt a megemelt sza-
badságvesztést a Tanács határozottan el-
utasította, és nem engedett az álláspont-
jából. Többszöri próbálkozás után a Par-
lament végül kénytelen volt lemondani
errõl a javaslatáról, belátva, hogy a Ta-
nács hajthatatlan. Annyit viszont elért,
hogy a preambulumba, ahol azt részlete-
zik, mi számít súlyosbító körülménynek,
belekerült az, hogy figyelembe kell ven-

19 Az illegális örökbefogadás egyre elterjedtebb formája az emberkereskedelemnek. Egyre több eset lát
napvilágot, amikor várandós nõket rabolnak el, hogy szülés után megszerezzék gyermekét, illetve
vannak esetek, hogy a várandós nõ közremûködésével történik az örökbefogadás. Jellemzõ eset, hogy
a várandós nõ a szülésnél elismeri, hogy gyermekének biológiai apja az a férfi, akinek pénz fejében
odaígérte a gyermekét, a hatóságok mit sem sejtve errõl. Majd a biológiai anya lemond gyermekérõl,
aki az „ál-biológiai apához” és annak feleségéhez kerül. Az ilyen eseteket nehéz bizonyítani, mert mind
az örökbeadó, mind az örökbefogadó mélyen hallgat az esetrõl. Természetesen ahhoz, hogy egy ilyen
„ügylet” emberkereskedelemnek számítson, a definíció elemeinek meg kell felelnie.

20 Preambulum 11. pontja, 2011/36/EU irányelv
21 3. cikk, 2002/629/IB kerethatározat
22 Például Németország
23 4 (2) cikk, 2011/36/EU irányelv
24 4 (3) cikk, 2011/36/EU irányelv
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ni, ha a bûncselekmény elkövetésekor sú-
lyos erõszakot alkalmaztak az áldozattal
szemben, például megkínozták, erõszak-
kal kábítószer vagy gyógyszer fogyasz-
tására kényszerítették, megerõszakol-
ták, vagy más súlyos pszichés, fizikai
vagy szexuális erõszakot követtek el ve-
le szemben, vagy ha a bûncselekmény az
áldozatnak különösen súlyos sérelmet
okozott.25 Továbbá a preambulumba be-
került az az ajánlás is, hogy „az elköve-
tett bûncselekmény súlyosságát figye-
lembe lehetne venni az ítélet végrehajtá-
sának keretében,“26 Ezzel a Parlament
célja az volt, hogy ha már ilyen ember-
telen bûncselekményt követett el valaki,
mint amilyennek az emberkereskedelem
számít, akkor azt az ítélet végrehajtásá-
nál vegyék figyelembe, és ne szabadul-
hasson jó magatartásért.

A Parlament számára azonban az is
fontos volt, hogy a szankciókra irányuló
bizottsági javaslatot más szempontból is
tovább módosítsa. A szabadságvesztésre
vonatkozó résznél ugyan csak félsikert
ért el, de ennél sokkal fontosabb, hogy a
szankciók közé bekerült egy újabb elem,
a lefoglalás és elkobzás fogalma. Ezt a
Parlament fõként azért szorgalmazta,
mert szerinte a szabadságvesztés nem
bír elég elrettentõ erõvel, nem képez
visszatartó erõt a bûncselekmény elköve-
tése ellen. A börtönbejutás veszélye még
nem fogja megakadályozni az elkövetõ-
ket abban, hogy folytassák üzelmeiket.
Nem beszélve arról, hogy gyakran csak a

„kis halakat” sikerül elkapni és elítélni, az
igazi emberkereskedõk pedig élvezik a
bûncselekménybõl származó hatalmas
profitot. A Parlament szerint az ember-
kereskedõk igazi büntetése az lenne, ha
a bûncselekményekhez felhasznált esz-
közöket és az azokból származó bevéte-
leket lefoglalnák és elkoboznák.27 Mivel
az emberkereskedelembõl származó
profitot évi 32 milliárd dollárra becsü-
lik,28 ez tényleg visszatartó erõként szol-
gálna. A Tanács elõször arra hivatkozott,
hogy már amúgy is létezik erre vonatko-
zó uniós jogszabály,29 a Parlament véle-
ménye szerint viszont ezt az emberke-
reskedelemre nem használják, így indo-
kolt egy erre vonatkozó cikkely beeme-
lése az irányelvbe. Végül a Tanács enge-
dett, és a bevételek elkobzására vonat-
kozó tétel az irányelv szerves részévé
vált. A Parlament még tovább ment. Ar-
ról is szívesen rendelkezett volna, hogy
az így elkobzott vagyont mire lehessen
felhasználni. A Tanács kezdeti kardosko-
dása ellenére – amikor azzal érvelt, hogy
az elkobzott vagyon felhasználásáról va-
ló döntés tagállami hatáskör –, végül
mégis sikerült egy „ösztönzõ mondatot”
megfogalmazni. A preambulumba beke-
rül, hogy a tagállamoknak „az ezen irány-
elvben említett bûncselekményekhez fel-
használt eszközöket és az abból szárma-
zó jövedelmeket lefoglalásuk és elkobo-
zásuk után az áldozatok támogatására és
védelmére fordítsák, beleértve az áldoza-
tok kárainak megtérítését és az emberke-

25 Preambulum (12). pontja, 2011/36/EU irányelv
26 Preambulum 12. pontja, 2011/36/EU irányelv
27 7. cikk, 2011/36/EU irányelv
28 1. oldal, ILO Action against Trafficking in Human Beings, 2008
29 A pénzmosásról, valamint a bûncselekményhez felhasznált eszközök és az abból származó jövedelmek

azonosításáról, felkutatásáról, befagyasztásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló, 2001. június 26-i
2001/500/IB tanácsi kerethatározat, a bûncselekménybõl származó jövedelmek, vagyon és az elkövetés-
hez használt eszközök elkobzásáról szóló, 2005. február 24-i 2005/212/IB tanácsi kerethatározat



reskedelem elleni uniós, határokon át-
nyúló bûnüldözési tevékenységeket is.”30

AAzz  áállddoozzaattookk  vvééddeellmmee

Az elkövetõkre vonatkozó rendelkezések
után a soron következõ téma az áldoza-
tok védelme volt. A Bizottság a 2002-es
kerethatározathoz képest több, az áldo-
zatok védelmére és megsegítésére vonat-
kozó cikkelyt is javasolt az irányelvben.
Mindkét intézmény üdvözölte ezt a fejle-
ményt, de a Parlament további módosí-
tástervezettel állt elõ. Ezzel fõként an-
nak a véleményének akart hangot adni,
hogy az emberkereskedelem elsõsorban
emberi jogok tiprásáról szól, ezért az ál-
dozatoknak meg kell adni a megfelelõ se-
gítséget és védelmet. Mivel korábban a
Tanács az emberkereskedelmet inkább
úgy kezelte, mint az illegális bevándor-
láshoz kapcsolódó bûncselekményt, így a
válasz is ilyen jelleget öltött. Annak elle-
nére, hogy már a tagállamok szintjén is
megfigyelhetõ a szemléletváltás, néha
még mindig elõjönnek a „régi berögzõ-
dések”. Ennek egy példája volt a három-
oldalú egyeztetés azon része, amikor az
áldozatok elítélhetõsége volt a téma. A
bizottsági javaslat szerint a tagállamok-
nak „lehetõvé kell tenniük, hogy az em-
berkereskedelem áldozatai mentesülje-
nek a büntetõeljárás, illetve a szankciók
kiszabása alól olyan bûncselekmények-
ben való részvételük miatt, amelyre an-
nak közvetlen következményeként kény-
szerültek”31, hogy az emberkereskede-
lem áldozatává váltak. Ide tartozik pél-
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dául a hamis okmányok felhasználása
vagy a prostitúcióról és a bevándorlásról
szóló jogszabályos szerinti bûncselekmé-
nyek.32 A Parlamentnek ez a megfogal-
mazás nem jelentett elegendõ garanciát,
és azt javasolta, hogy a tagállamok ne in-
dítsanak büntetõeljárást és ne szabjanak
kis szankciókat ezekért a bûncselekmé-
nyekért. Azzal érvelt, hogy az áldozat
kényszer alatt követte el ezeket a bûn-
cselekményeket, így õt elsõsorban áldo-
zatnak kell tekinteni, és a „további vik-
timizációjukat”33 nem szabad megenged-
ni. Ezt a gondolatot sikerült beemelni az
irányelv preambulumába, és a fõ cikket
úgy módosítani, hogy „a tagálla-
mok – saját jogrendszerük alapelveivel
összhangban – meghozzák a szükséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy a
hatáskörrel rendelkezõ nemzeti hatósá-
gok jogosultak legyenek az emberkeres-
kedelem áldozatainak a büntetõeljárás,
illetve a szankciók kiszabása alóli mente-
sítésére az olyan bûncselekményekben
való részvételük miatt, amelyre annak
közvetlen következményeként kénysze-
rültek”34, hogy az emberkereskedelem
áldozatává váltak. Bár a Parlament ere-
detileg erõsebb szövegezést szeretett
volna látni, de ez lett a kompromisz-
szum ára.

További parlamenti sikerként köny-
velhetõ el, hogy több, az áldozatok vé-
delmét és segítségét hivatott rendelkezés
került az irányelvbe. Ilyen például, hogy
az áldozatoknak nyújtott segítség és tá-
mogatás nincs ahhoz a feltételhez kötve,
hogy az áldozat együttmûködik-e a nyo-

30 Preambulum 13. pontja, 2011/36/EU irányelv
31 7. cikk, COM 2010 (95)
32 Preambulum 14. pontja, 2011/36/EU irányelv
33 Preambulum 14. pontja, 2011/36/EU irányelv
34 7. cikk, 2011/36/EU irányelv
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mozás, a büntetõeljárás vagy a tárgyalás
során.35 Továbbá a tagállamoknak figyel-
met kell fordítaniuk a különleges szük-
ségletekkel rendelkezõ áldozatokra.36

Ezenkívül a Parlamentnek köszönhetõ,
hogy az áldozatokat az ellen is védeni
kell, nehogy az újabb és újabb kihallga-
tásokon újra átéljék a megrázkódtatáso-
kat, s ezáltal traumatizálódjanak. Ezért
javasolta az intézmény, hogy az eljárás
során minél elõbb videofelvételt készítse-
nek a kihallgatásról.37

A gyermekekre vonatkozóan sikerült
beemelni, hogy az „irányelv alkalmazása
során elsõdlegesen a gyermekek legfõbb
érdekeit vegyék figyelembe”38, és hosszú
távú megoldást kell találni számukra,39

ezzel biztosítva fizikai és pszicho-szociális
gyógyulásukat. Míg a gyerekeknek hala-
déktalanul ingyenes jogi tanácsadást és jo-
gi képviseletet kell biztosítani, feltéve,
hogy nem rendelkeznek megfelelõ anyagi
forrással,40 addig a felnõttek esetében
csak akkor ingyenes a jogi tanácsadás és
a jogi képviselet, amikor az áldozat nem
rendelkezik elegendõ anyagi fedezettel.41

A Parlamentnek sikerült elérni, hogy a
gyermekek mellé gyámot vagy képviselõt
jelölnek ki, ha a szülõ és a gyermek kö-
zött érdekellentét áll fenn.42

A Parlamentnek köszönhetõ, hogy az
irányelvben megjelent a kísérõ nélküli

gyermekek problémája is.43 Az emberke-
reskedõk számára az egyik legkönnyebb
prédák a kísérõ nélküli gyermekek, õket
általában senki nem keresi, könnyen be-
cserkészhetõk és hosszú hónapokra,
akár évekre kizsákmányolhatók. Az õ
esetükben is a tartós megoldásokat kell
keresni, a gyermekeknek gyámot vagy
képviselõt kell kijelölni, és ugyanazt a vé-
delmet, segítséget és támogatást kell
megkapniuk, mint amit a többi gyermek
áldozat.

Ezenkívül az irányelv részévé vált az
áldozatok részére nyújtott kártérítés is,
szintén a Parlament kezdeményezésére.
Eszerint az áldozatoknak hozzáférést
kell biztosítani a kártérítési rendszerek-
hez.44

Az emberkereskedelem elleni haté-
kony fellépés egyik alapfeltétele, hogy
azok a személyek, hivatalnokok, akik
nagy valószínûséggel kapcsolatba kerül-
hetnek az emberkereskedelem áldozata-
ival, képesek legyenek felismerni ezeket
az eseteket, kimenteni az áldozatokat és
felelõsségre vonni a bûnözõket. Ehhez a
lehetõ legszélesebb körben képezni kell
a hivatalnokokat és a szakembereket. A
Parlamentnek sikerült kibõvíteni a Bi-
zottság által javasolt listát, így a rendõr-
tisztek, a határõrök, a munkafelügyelõk,
az egészségügyi dolgozók és a konzulá-

35 11. cikk, 2011/36/EU irányelv
36 Különösen, ha az ilyen szükségletek terhességbõl, az egészségi állapotukból, fogyatékosságból, szel-

lemi vagy lelki, fizikai vagy nemi erõszak elszenvedésébõl erednek. (11. cikk, 2011/36/EU irányelv)
37 Preambulum 20. pontja, 2011/36/EU irányelv
38 13 (1) cikk, 2011/36/EU irányelv
39 14 (1) cikk, 2011/36/EU irányelv
40 15 (2) cikk, 2011/36/EU irányelv
41 12 (2) cikk, 2011/36/EU irányelv
42 Például, ha éppen a szülõk zsákmányolják ki a gyermeket, prostitúcióra vagy kényszermunkára

fogják.
43 16. cikk, 2011/36/EU irányelv
44 17. cikk, 2011/36/EU irányelv



tusi személyek mellett képzésben kell ré-
szesíteni a bevándorlási tisztviselõket, az
ügyészeket, az ügyvédeket, a bírákat és
a bírósági tisztviselõket, a szociális szol-
gáltatókat és a gyermekgondozási dolgo-
zókat is.45

További parlamenti hozzáadott ér-
ték, hogy az irányelvbe bekerült az EU
emberkereskedelem elleni koordináto-
rának tisztsége. Ezt a posztot a Stock-
holmi Program már elõrevetítette,46 de
a bizottsági javaslatnak mégsem képez-
te részét. A Parlament eredeti elképze-
lése az volt, hogy egy mindenre kiterje-
dõ, részletes, konkrét feladatokat meg-
határozó cikket emelnek be az irányelv-
be, amely pontosan meghatározná, mi
lenne a koordinátor szerepe, illetve ho-
gyan illeszkedne be az európai és a
nemzeti struktúrákba. Azzal érvelt,
hogy a Stockholmi Program ötéves idõ-
szakra szól, és semmi biztosíték nincs,
hogy a következõ ötéves periódusra
fennmarad a poszt, ezért ildomos len-
ne közvetlenül az irányelvben rendel-
kezni a koordinátor posztjáról. Továb-
bá, ahhoz, hogy az emberkereskedelem
elegendõ hangsúlyt kapjon, a javaslat
szerint a koordinátor közvetlenül az eu-
rópai biztos irányítása alatt dolgozna.
Ennek ellenére csupán egy rövid szöve-
gezésben sikerült kompromisszumot
kötni, de ez is elõrelépésként fogható
fel. Az irányelv szerint a nemzeti elõ-
adóknak informálniuk kell az EU-koor-
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dinátort a nemzeti politikákról, elõrelé-
pésrõl, aki aztán segíti a Bizottságot,
hogy az kétévente jelentést dolgozzon
ki az emberkereskedelem elleni küzde-
lem terén elért eredményekrõl.

Végül, de nem utolsósorban, a Parla-
ment javaslatára került bele az irányelv
preambulumába, hogy az emberkereske-
delem nemektõl függ, a férfiakkal és a
nõkkel különbözõ célokból kereskednek,
így a segítõ és támogató intézkedések-
nek is figyelemmel kell lenniük a nemek
közötti különbségekre.47

ÉÉss  aammii  aa  PPaarrllaammeennttnneekk  sseemm
ssiikkeerrüülltt  

A szankciók körül kialakult vitáról, ahol
a Parlament csak részleges sikert ért el,
már korábban részletesebben írtam. Vi-
szont voltak olyan pontok, ahol a Parla-
ment kénytelen volt teljesen lemondani
követeléseirõl. Elsõként a joghatóság
kérdését említeném. Az eredeti bizottsá-
gi javaslat tartalmazta az extraterrito-
rialitást, bár bizonyos feltételekhez kö-
tötte azt.48 A Tanács ezzel szemben kor-
látozta a joghatóságot, miszerint az
irányelv csak azokra az esetekre vonat-
kozik, amikor a bûncselekményt részben
vagy egészben a tagállamok területének
valamelyikén követték el, vagy az elkö-
vetõ az adott tagállam állampolgára.49

Törölte a Bizottság javaslatának azon ré-

45 Preambulum 25. pontja, 2011/36/EU irányelv
46 „Az Európai Tanács ezért felkéri a Tanácsot, hogy vegye fontolóra az EU emberkereskedelem elleni

koordinátora (EU ATC) tisztségének létrehozását, és amennyiben így határoz, a tevékenységére vo-
natkozó szabályokat oly módon alakítsa ki, hogy az Unió valamennyi hatáskörét a legoptimálisabb mó-
don lehessen kiaknázni az emberkereskedelem elleni jól koordinált és szilárd uniós politika megvaló-
sítása érdekében.“ Stockholmi Program

47 Preambulum 3. pontja, 2011/36/EU irányelv
48 9. cikk, COM 2010 (95)
49 10. cikk, 2011/36/EU irányelv
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szét, amely kimondja, hogy a joghatóság
nemcsak az állampolgárokra vonatkozik,
hanem a tartózkodási engedéllyel rendel-
kezõkre is, illetve ha az áldozat az adott
tagállam állampolgára vagy tartózkodási
engedéllyel rendelkezik, vagy a bûncse-
lekményt a tagállam területén székhellyel
rendelkezõ jogi személy javára követték
el.50 A Tanács a tagállamok döntésére
bízta, hogy a fent említett esetekre is ki-
terjesztik-e a joghatóságot, de errõl tá-
jékoztatniuk kell a Bizottságot. A Parla-
ment a lehetõ legszélesebb fedettséget
kívánta elérni,51 de ezzel a Tanács nem
értett egyet.

További vitás pont volt a kereslet
csökkentésére vonatkozó rendelkezés. A
Parlament azt szerette volna elérni, hogy
a szolgáltatást igénybe vevõ személy fe-
lelõsségre vonható legyen, amennyiben
tudomása van arról, hogy az érintett sze-
mély emberkereskedelem áldozata. Ezt
azzal indokolta, hogy mivel a kereslet kí-
nálatot teremt, csak akkor lehet hatéko-
nyan fellépni az emberkereskedelem el-
len, ha a keresletet csökkentjük. Ezzel
szemben a Tanács sokkal gyengébb meg-
fogalmazást preferált, miszerint a tagál-
lamok „csupán” mérlegelik az intézkedé-
sek meghozatalát, hisz néha éppen a kli-
ens segíti az áldozatot, õ segíti felgön-
gyölíteni az ügyet. Ha pedig büntetõjogi
felelõsségre vonják, ez a lehetõség elve-
szik. A Parlament végül kénytelen volt el-
fogadni ezt a lazább megfogalmazást, hi-
szen, ahogy azt már korábban kifejtet-
tem, amíg nincs az utolsó mondat végén
pont, addig bármi beáldozható, illetve
bukhat az egész addigi megállapodás is.
Így a Parlamentnek meg kellett eléged-

nie azzal, hogy a preambulumba bekerült
egy mondat, amely szerint a tagállamok-
nak létre kell hozniuk, illetve meg kell
erõsíteniük azokat az intézkedéseket,
amelyek célja, hogy megelõzzék az em-
berkereskedelmet, többek között olyan
intézkedések révén, amelyek csökken-
tik az emberkereskedelem iránti keresle-
tet.

KKoonnkkllúúzziióó

Egy sikeres trilógust több tényezõ is meg-
határoz. Elõször meg kell említeni a sze-
mélyi tényezõt. Nem mindegy, ki képvise-
li a tárgyalóbizottságot, kik ülnek egymás-
sal szemben mindhárom intézmény részé-
rõl, de fõként a Tanács és a Parlament ré-
szérõl, milyen kompromisszumkészséggel
rendelkeznek, mennyire fontos számukra,
hogy az elsõ olvasatban megegyezzenek.
A trilógusok több órán át folynak, így a
pszichológia is nagy szerepet játszik. Haj-
nalig tartó tárgyalásokon sokszor azon áll
vagy bukik az egyezség, hogy ki mennyi-
re kitartó, ki adja be hamarabb a derekát.
Fontos tényezõ továbbá a tagállami nyi-
tottság is, hogy melyik tagállamé a soros
elnökség, a Tanácson belül milyen az õ
helyzete, hozzáállása az adott témához, il-
letve a támogatottsága. Ha az egyik tag-
államban épp tömeges illegális bevándor-
lás van, akkor nem feltétlenül lesz nyitott
az emberkereskedelem áldozatainak járó
védelem megadásához. Fontos továbbá a
háttérmunka, a technikai ülések, tehát az
adminisztratív együttmûködés, hisz ez is
elõmozdíthatja az egyezséget. De ugyan-
úgy szerepet játszik a gazdasági helyzet,

50 9. cikk, COM 2010 (95)
51 Például, hogy vonatkozzon a harmadik országokban elkövetett bûncselekményekre is, ha azt az adott

tagállam állampolgára ellen követik el.



a társadalmi nyugtalanság és a befogadó-
képesség.

Mindkét intézménynek nagyobb elvá-
rással kell elkezdenie a trilógust, hisz a
végeredmény egy kompromisszum, az-
az mindkét intézménynek tudatosítania
kell, hogy fel kell adnia bizonyos törek-
véseit. A kérdés csak az, mit képes fel-
adni, és mi az, ami kulcsfontosságú szá-
mára, amibõl semmi áron nem enged.
Ilyenkor racionálisnak kell lenni, hisz
megtörténhet, hogy az intézmények
nem képesek megegyezni, és ezáltal egy
irányelv, amelyre nagy szükség lenne,
nem zárul le.52

A Parlament viszonylatában néhányan
megkérdõjelezik a demokratikusságot,
rámutatva arra, hogy az intézményt egy
elõadó képviseli, aki egy személyben köt
megállapodást 7 frakció 736 képviselõ-
jének nevében. Ez viszont politikailag na-
gyon érzékeny feladat, hisz megtörtén-
het, hogy a Tanáccsal való sikeres meg-
állapodás után a Parlament mégsem sza-
vazza meg a végsõ szövegezést. Bár az
árnyékelõadók részt vehetnek a három-
oldalú egyeztetéseken, de csak passzív
szerepben. Az egyedüli mód, ahogyan el-
kerülhetõ a fiaskó, ha az elõadó már a
kezdetektõl bevonja az árnyékelõadókat
az egész folyamatba. Ahhoz, hogy bizto-
sítsa magát a támogatottságról, folya-
matosan informálnia kell úgy a saját
frakcióját, mint az árnyékelõadókon ke-
resztül a többi frakciót, illetve a szakbi-
zottságon keresztül a képviselõket a tár-
gyalás alakulásáról és a vitás pontokról.
Szintén kifizetõdõ gyakorlat, ha a
trilógus elõtt, illetve után az elõadó ös-
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szehívja az árnyékelõadókat, hogy meg-
vitassák a kérdéses pontokat. Itt nyílik
mód arra, hogy az egyes frakciók jelölt-
jei felhívják az elõadó figyelmét a szá-
mukra fontos és érzékeny pontokra. Ez
egy adok-kapok helyzet, amelynek kö-
szönhetõen megelõzhetõ a jelentés ké-
sõbbi bukása. 

Az emberkereskedelem esetében a
Parlament számára több szempontból is
új volt a helyzet, nagy volt a kihívás. Tör-
ténetében elõször kellett egyenrangú
szerepet játszania a Tanáccsal az igazság-
ügyi témában, meghatározó szerepet
kapva, hogy az emberkereskedelem elle-
ni harcot érdemben befolyásolja. Továb-
bá eljárási szempontból is meg kellett
küzdenie az új helyzetbõl fakadó viszon-
tagságokkal. Két szakbizottság egyenlõ
fontossággal és erõvel lépett fel, ezáltal
két elõadó egy közös jelentést készített
elõ, amelyhez a két szakbizottság képvi-
selõi módosítástervezeteket adnak be,
amelyrõl aztán egy közös ülés keretén
belül közösen szavaz a két bizottság. A
szakbizottságok számára is újdonság
volt, hogy két titkárság együtt lépett fel,
és mindenben együtt döntöttek. A tri-
lóguson is kibõvült tárgyalóbizottság
képviseltette magát, kétszer annyi elõ-
adóval, árnyékelõadóval és adminisztra-
tív erõvel, mint az normális esetben jel-
lemzõ. Ez bizony nagy kompromisszum-
készséget és flexibilitást igényelt.

Sok volt a buktató, de úgy érzem, 
a Parlament sikerrel vette az akadá-
lyokat, és az esetet azóta is precedens-
ként emlegetik a Parlament berkei-
ben.

52 Példaként említhetõ a várandós és szoptatós anyák munkabiztonságáról szóló irányelv. A Parlament
és a Tanács álláspontja olyan messze van egymástól, hogy a két intézmény le se ült egyeztetni. Hiá-
ba van égetõ szükség erre az irányelvre, patthelyzet állta elõ, és csak akkor várható elõrelépés, ha
valamelyik intézmény kijelenti, hogy hajlandó a kompromisszumra.
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11..  KKeezzddeemméénnyyeezzéésseekk  aazz  EEUU  bbeellssőő
ppiiaaccáánnaakk  ttoovváábbbbffeejjlleesszzttéésséérree

Az európai közösség lényegét képezõ kö-
zös piac, majd a belõle kialakuló belsõ pi-
ac több mint ötven éves. Az áruk, a sze-
mélyek, a szolgáltatások és a tõke szabad
áramlásának helyt adó belsõ piac ma is az
európai gazdaság növekedésének és a vál-
lalkozások fejlõdésének motorja. A belsõ
piac egyre inkább valósággá válik az állam-
polgárok mindennapi életében, akik mun-

kájuk során, magánemberként vagy éppen
fogyasztóként élvezhetik az elõnyeit. Ám
a belsõ piac mûködésének vannak bizo-
nyos hiányosságai. A négy gazdasági alap-
szabadság megvalósulását még mindig
számos tényezõ akadályozza, legyenek
azok magukból a jogszabályokból vagy
azok napi szintû alkalmazásából eredõ
akadályok. A polgárok és a vállakozások
számára csak e hiányosságok orvoslásával
válik lehetõvé az egységes piacban rejlõ
valamennyi lehetõség kiaknázása.

Az Európai Unióban jelenleg napirenden van az integráció magját képe-
zõ belsõ piac megerõsítése. Az egységes piaci intézkedéscsomag (Single
Market Act) a „négy szabadságot” még korlátozó akadályok további csök-
kentését tûzi ki célul. Az intézkedéscsomag a belsõ piac valamennyi szeg-
mensét érinti, és a polgárbarát belsõ piac jegyében a személyek szabad
mozgását, a szolgáltatások szabadabb áramlását, a vállalkozásokat, ben-
ne az egyéni vállalkozókat és a kisvállalkozásokat segítõ további intézke-
déseket is kilátásba helyez. A lépés indokolt, mert ezen a területen még
mindig akadnak magukból a jogszabályokból, illetve azok napi szintû al-
kalmazásából eredõ akadályok. Az uniós SOLVIT-hálózat magyar köz-
pontja a belsõ piaci problémák széles skálájával találkozik, és különösen
sok a szociális biztonságot garantáló rendelkezések és a szakmai képe-
sítések elismerésérõl szóló szabályok alkalmazását érintõ panasz. Mun-
kánk során testközelbõl láthatjuk ezeket a gyakorlati problémákat, és
cikkünkben igyekszünk bemutatni, hogy a teljes munkaerõ-piaci nyitás
után milyen akadályok korlátozzák még a szakképzett munkaerõ áram-
lását és a szociális jogok érvényesülését. A belsõ piac megerõsítéséhez
kapcsolódóan az egységes belsõ piaci intézkedéscsomag és a Duna-régió
stratégia cselekvési tervének elõkészítése is felszínre hozta a polgárok és
a vállalkozók igényeit a szabad mozgás elõtt álló rejtett akadályok lebon-
tására. Reményeink szerint ez a cikk is hozzájárulhat az európai politika
ez irányú formálásához.

DDRR..  SSOOBBOORR--SSZZÁÁVVAA  ZZSSUUZZSSAANNNNAA––VVAARRSSÁÁNNYYII  BBAALLÁÁZZSS**

A személyek szabad mozgásának 
rejtett akadályai 

Az uniós belső piaci vitarendező szolgáltatás, 
a SOLVIT tapasztalatai

* A szerzõk a Külügyminisztérium SOLVIT-központjának munkatársai.
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A belsõ piac hiányosságainak kiküszö-
bölését tûzi ki célul az egységes piaci in-
tézkedéscsomag (Single Market Act)1,
amely a belsõ piac valamennyi szegmen-
sét érinti. Az Európai Bizottság által szé-
les társadalmi konzultációt követõen,
2011. április 13-án elfogadott akcióterv
tizenkét kulcsintézkedést (Twelve levers
to boost growth and strengthen confi-
dence), jogalkotási és nem jogalkotási
kezdeményezéseket irányoz elõ, amelyek
alapján az unió intézményei megkezdhe-
tik majd a belsõ piac újraindítását. Az in-
tézkedéscsomag a polgárbarát belsõ piac
jegyében a személyek szabad mozgását,
a szolgáltatások szabadabb áramlását, a
vállalkozásokat, benne az egyéni vállal-
kozókat és a kisvállalkozásokat segítõ 
további intézkedéseket helyez kilátásba.
Az akcióterv második kulcsintézkedése
kiemeli a polgárok mobilitásának könnyí-
tését és a szakmai képesítések elismeré-
sére vonatkozó szabályozás korszerûsí-
tését. A Bizottság ambiciózus törekvése,
hogy a csomagban szereplõ intézkedések
gyorsított eljárásban kerüljenek elfoga-
dásra 2012 végéig, a belsõ piac létreho-
zásának huszadik évfordulójáig. 

Az Európai Unió Tanácsának 2011. el-
sõ félévi magyar soros elnöksége a tagál-
lamok felé egy erõsebb Európa építését
vállalta, eközben mindvégig szem elõtt
tartva az emberi tényezõt, középpontba
állítva a polgárok érdekeit (strong Europe
with a human touch). A magyar elnökség
javaslatára az Európai Tanács és a Ver-
senyképességi Tanács is következtetése-
ket fogadott el, amelyben elkötelezte ma-
gát a belsõ piac újraindítása mellett.

Az akcióterv szerint az új intézkedések
elfogadása mellett javítani szükséges a
már meglévõ belsõ piaci jogszabályok
végrehajtását is, és lehetõvé kell tenni,
hogy a polgárok megfelelõ információhoz
jussanak a jogaikról. Az intézkedéscso-
mag szellemébõl az következik, hogy el-
sõdlegesen a vállalkozások és a polgárok
tehetnek azért, hogy jogaikat tiszteletben
tartsák. Ahhoz, hogy cselekedni tudjanak,
ismerniük kell a jogaikat, és segítséget
kell találniuk, ha jogaikat nem tartják tisz-
teletben. A Bizottság ezért kifejlesztette
az „Európa Önökért” (Your Europe)
internetes portált2, egy egyablakos tájé-
koztatási és segítségnyújtási pontot; vala-
mint meg kívánja erõsíteni a 2002 óta
mûködõ SOLVIT-hálózatot3, amelyen ke-
resztül a polgárok és a vállalkozások jog-
sértés tapasztalása esetén gyorsan és
költségmentesen kaphatnak gyakorlati
megoldást határon átnyúló problémáikra.

A magyar elnökség jelentõs eredménye
volt, hogy a Tanács elfogadta az EU má-
sodik makro-regionális stratégiáját, a Du-
na-régió stratégiát 4. A stratégia célja,
hogy – választ adva a határon átnyúló ki-
hívásokra, többek között a belsõ piac mû-
ködésének zavaraira – hozzájáruljon a ré-
gió gazdasági növekedéséhez. A doku-
mentum leszögezi, hogy különös figyel-
met kell fordítani azokra a területekre,
ahol az egységes piac megvalósításában
még végrehajtási hiányosságok vannak, és
említi a migrációs áramlások problémáját.
A stratégia kiemeli, hogy a megoldásban
támaszkodni kell a SOLVIT-központokra,
amelyek segítik a polgárokat és a vállal-
kozásokat abban, hogy éljenek a határon

1 COM(2011) 206 final
2 http://ec.europa.eu/youreurope/
3 http://ec.europa.eu/solvit/
4 COM(2010) 715 final



átnyúló mozgásra és üzleti tevékenységre
vonatkozó uniós jogaikkal.

A lengyel elnökségnek fontos eseménye
volt a 2011. október 3–4-én elsõ ízben
megrendezett egységes piaci fórum. A
krakkói rendezvény lehetõséget teremtett
arra, hogy az uniós intézmények, a tagál-
lamok és a civil társadalom képviselõi
megvitassák az egységes piac fejlõdése
elõtt álló kihívásokat, és megfogalmazzák
a jövõre vonatkozó elvárásaikat. A Bizott-
ság erre az alkalomra idõzítve jelentette
meg tanulmányát az egységes piac mûkö-
dését gátló húsz legfontosabb akadályról.5

A tanulmány a jogszabályok alkalmazása
során összegyûjtött tapasztalatokra épült,
és egyik fõ forrása a SOLVIT-hálózat, va-
lamint az ott rendszeresen megjelenõ,
visszatérõ ügytípusok voltak. 

Amint a fentiekbõl is kitûnik, a SOL-
VIT-ot mint az egységes piac mûködését
a napi problémák megoldásával segítõ
szolgálatot az Unió döntéshozói hasznos
eszköznek tartják. A Bizottság ezért
2012 elsõ felében közlemény formájá-
ban egy SOLVIT-stratégiát fog megjelen-
tetni, amelynek célja a hálózat mûködé-
sének megerõsítése lesz.

A magyar SOLVIT-központ részérõl
szeretnénk közelebbrõl is bemutatni ezt
az eszközt, és rávilágítani az egységes pi-
ac néhány olyan hiányosságára, amely a
személyek szabad áramlását gátolja.

22..  AA  SSOOLLVVIITT  bbeemmuuttaattáássaa

Az Európai Bizottság kezdeményezésére
és a tagállamok közremûködésével 2002-
ben létrehozott SOLVIT-hálózat a belsõ pi-
acot érintõ, határon átnyúló, hatósággal
szembeni viták kezelésében nyújt segítsé-
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get. Az alternatív vitarendezés elveinek
megfelelõen a SOLVIT egyeztet a vitában
részt vevõ ügyfél és a hatóság között.
Amennyiben a hatósági eljárás valóban a
közösségi szabályokba ütközik, javaslatot
tesz a hatóságnak a gyakorlat megváltoz-
tatására. A SOLVIT informális hálózat.
Mûködésének nincsen jogszabályi alapja, a
csatlakozás a tagállamok részérõl önkén-
tes volt. Ugyanakkor valamennyi uniós
tagállam és az EGT-hez tartozó további
három állam aktívan részt vesz a hálózat
mûködtetésében. Az informális jellegbõl
következõen a SOLVIT nem gyakorol fel-
ügyeleti vagy utasítási jogkört a hatóságok
felett. A viták rendezése általában a ható-
ság meggyõzésével történik, illetve a köz-
pont felhívja a hatóság figyelmét a közös-
ségi szabályokban foglalt rendelkezések
pontos betartására.

A magyar SOLVIT-központ a Külügy-
minisztérum EU Belsõ Piaci és Jogi Fõ-
osztályán mûködik. A központ a belsõ pi-
aci problémák széles skálájával találko-
zik. Munkánk során testközelbõl láthat-
juk a belsõ piac mûködésével kapcsolatos
gyakorlati problémákat. 

A polgárok által hozzánk benyújtott
panaszok többsége a személyek és a
munkavállalók szabad mozgását, ezen
belül pedig a szociális biztonságot garan-
táló rendelkezések és a szakmai képesí-
tések elismerésérõl szóló szabályok hiá-
nyosságaiból vagy nem megfelelõ alkal-
mazásából erednek. 

Évrõl évre a legtöbb panasz a szociális
biztonsági ellátásokkal, elsõsorban a
nyugdíjakkal, valamint a családi és munka-
nélküli ellátásokkal kapcsolatos. A szakké-
pesítések elismerése kategóriában az
egészségügyi diplomák elismerése okozza
a legtöbb gondot. 

5 SEC(2011) 1003 final
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A panaszok harmadik legnagyobb cso-
portját az uniós polgárok harmadik ál-
lambeli családtagjainak beutazással, tar-
tózkodással, letelepedéssel kapcsolatos
ügyei képezik. Ezek elsõsorban a szemé-
lyek szabad mozgását szabályozó 2004/
38/EK irányelv, illetve a schengeni határ-
ellenõrzési kódex alkalmazásából ered-
nek.

A hozzánk fordulók több mint 90 szá-
zaléka magánszemély. Mivel a magyar
SOLVIT-ot eddig csak néhány esetben ke-
reste meg vállalkozás, célunk, hogy a szol-
gáltatást a jövõben minél több cég ismer-
je meg. Az eddig hozzánk foduló vállalko-
zók az áruk vagy szolgáltatások szabad
áramlásával, illetve közlekedéssel kapcso-
latos panaszokat fogalmaztak meg.

A SOLVIT-központhoz 2011-ben, no-
vember végéig 94 regisztrált megkere-
sés érkezett6. Ezek témák szerinti meg-
oszlását mutatja az ábra.

33..  AA  mmaaggyyaarr  SSOOLLVVIITT--kköözzppoonntt  
ttaappaasszzttaallaattaaii  aa  bbeellssőő  ppiiaacc  
mműűkkööddéésséérrőőll

33..11..  RReejjtteetttt  aakkaaddáállyyookk  aa  sszzoocciiáálliiss  
bbiizzttoonnssáággii  kkoooorrddiinnáácciióóbbaann

A magyar SOLVIT-hoz érkezett panaszok
többsége a más tagállamból igénybe vett
társadalombiztosítási ellátásokat érinti.
Az egyes uniós tagállamok szociális biz-
tonsági rendszereinek felépítése, az ellá-
tások fajtái és a jogosultsági alapok olyan
mértékû eltérést mutatnak, hogy harmo-
nizálásuk az európai integráció jelenlegi
szintjén lehetelennek bizonyul. Ezért a
szociális biztonság terén az uniós jog ki-
zárólag koordinációra szorítkozik. Az ún.
szociális biztonsági koordinációs rendele-
tek7 döntik el, hogy a külföldön dolgozó
vagy élõ személyekre vonatkozóan me-
lyik tagállam jogát kell alkalmazni. A sza-

6 Nem regisztráljuk azokat a telefonhívásokat, illetve e-mail üzeneteket, amelyekben az ügyfél egysze-
rû tájékoztatást kér. Ilyenkor általában azonnal választ adunk a kérdésére, vagy más tájékoztató há-
lózathoz vagy ügyintézési helyhez irányítjuk. 

7 Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági
rendszerek koordinálásáról, valamint  az Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete
(2009. szeptember 16.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rende-
let végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról.

MMeeggkkeerreesséésseekk  mmeeggoosszzlláássaa  ttéémmaakköörröökk  sszzeerriinntt,,  22001111..



bályozás azt célozza, hogy a szabad moz-
gás jogával élõ személyek a szociális biz-
tonság terén ne kerüljenek az otthon ma-
radóknál hátrányosabb helyzetbe. 

Ennek ellenére számos olyan esettel
találkozunk, amelyek abból adódnak,
hogy a külföldön letelepedõ és munkát
vállaló személyek egyáltalán nem, vagy
csak késedelmesen jutnak hozzá a rende-
let által kijelölt tagállam családi vagy
munkanélküli ellátásaihoz. A magyar
SOLVIT-központnál ilyen panaszok elsõ-
sorban az osztrák és a német munkanél-
küli, valamint családi ellátásokhoz való
hozzáférés kapcsán merülnek fel. A
problémák általában a hatóság számára
mérlegelési lehetõséget adó jogi szabá-
lyozásból erednek. Ha az érintett sze-
mély úgy dolgozik külföldön, hogy köz-
ben rendszeresen, akár hetente hazajár
a családjához, a rendelet alapján ún. ha-
tár menti munkavállalóvá nyilvánítása a
fogadó állambeli munkanélküli ellátás
megtagadásához vezet. Számos esetben
nehezen tisztázható, hogy a hatóság mi-
lyen bizonyítékok alapján nyilvánít vala-
kit határ menti munkavállalónak. Hason-
ló problémák merülnek fel a lakóhelyhez
kötött családi ellátásokkal kapcsolatban,
amikor a hatóság arra való hivatkozással
szünteti meg az ellátást, hogy nem tud-
ja megállapítani, az érintett személy hol
tartózkodik.

Emellett a panaszok jelentõs része a
Romániából Magyarországra áttelepül-
tektõl érkezik a nyugdíjügyintézés elhú-
zódása miatt. Ha valaki élete során több
uniós tagállamban is dolgozott, a koor-
dinációs rendeletek értelmében a nyugdíj
megállapításához valamennyi tagállam-
ban szerzett szolgálati idejét össze kell
számítani, és elõfordulhat, hogy az érin-
tettnek több tagállamból is folyósítanak
nyugdíjat. Az eljárás tehát több tagállam
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hatósága között folytatott információ-
cserén alapul, ami formanyomtatványok
segítségével történik. Mivel a rendeletek
nem írnak elõ határidõt a hatóságok szá-
mára, és csak ésszerû idõn belüli válasz-
adásra kötelezik azokat, az információ-
csere hatékonysága számos esetben
megkérdõjelezhetõ. Az ügyintézés hóna-
pokig, sõt évekig is elhúzódhat, és addig
az érintett nem jut ellátáshoz. 

Az ügyek elhúzódásának egyik oka le-
het a nagy számú migráns munkavállalót
fogadó vagy éppen kibocsátó tagállamok
hatóságainak kapacitáshiánya. A másik
ok viszont a papíralapú ügyintézésbõl
eredõ hibalehetõségekre vezethetõ visz-
sza. Elõfordult, hogy egy hatóság szisz-
tematikusan helytelenül címezte meg a
postázandó borítékokat, ezért a szolgá-
lati idõt igazoló dokumentumok nem ér-
keztek meg az ellátást megállapító ható-
sághoz. 

Az Európai Bizottság a 2010-tõl al-
kalmazandó új koordinációs rendeletek-
ben lefektette, hogy 2012-ig meg kíván-
ja teremteni a hatóságok közötti elekt-
ronikus adatcserét. Bár jelenleg úgy tû-
nik, hogy az ezt szolgáló rendszer felál-
lítása több évvel is csúszni fog, beveze-
tésétõl a ügyintézés felgyorsulása, a hi-
balehetõségek csökkenése és ebbõl adó-
dóan a szabad mozgás jogával élõ sze-
mélyek biztonságérzetének növekedése
is várható.

33..22..  RReejjtteetttt  aakkaaddáállyyookk  aa  sszzaakkmmaaii  
kkééppeessííttéésseekk  eelliissmmeerrééssee  tteerréénn

A SOLVIT-ban megjelenõ egyik leggyako-
ribb panasz a szakmai képesítés más tag-
államban történõ nehézkes elismerését
érinti. Az elismerés lassúsága vagy indo-
kolatlan megtagadása jelentõsen akadá-
lyozza a munkavállalói mobilitást. Miután
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2011 májusától valamennyi tagállamban,
legutoljára Németországban és Ausztriá-
ban is megszûnt a munkavállalás nemze-
ti korlátozásának lehetõsége a magyar
állampolgárokkal szemben, azaz gyakor-
latilag bármely tagállamban szabadon
vállalhatnak munkát, a szakmai képesítés
elismerése elé gördített akadályok egyes
esetekben újabb falat képeznek a szabad
munkavállalás elõtt. Ez a probléma elsõ-
sorban a szakképzett munkaerõt érinti.

A szakmai képesítések elismerését
egy 2005-ben elfogadott irányelv8 sza-
bályozza. Elismerésre természetesen
csak azokban az esetekben van szükség,
amikor a fogadó országban az adott
szakmát csak meghatározott képesítés
birtokában lehet gyakorolni, azaz szabá-
lyozott szakmáról van szó. Az irányelv
alapelve, hogy a tagállamoknak el kell
ismerniük más tagállamok által kiadott
képesítést igazoló dokumentumokat,
amennyiben azok ugyanannak a szakmá-
nak a gyakorlására jogosítják fel a kérel-
mezõt, mint amelyet a fogadó országban
kíván gyakorolni. 

Az elismerés alapvetõen két eljárás-
ban történik. Egyes jól harmonizált ké-
pesítést adó szakmákban (orvosok, fog-
orvosok, ápolók, állatorvosok, szülész-
nõk, gyógyszerészek, építészmérnökök)
lehetõség van az ún. automatikus elisme-
résre, azaz egy egyszerûbb és gyorsabb
eljárásra. Ekkor a fogadó ország nem
vizsgálja meg az adott képesítés tartal-
mát, csupán a küldõ ország hatóságának
arra vonatkozó nyilatkozatát kéri, hogy
a szakmai képesítés az irányelv elvárása-
inak megfelel. Az összes többi szabályo-
zott szakmára pedig egy általános elis-
merési eljárás vonatkozik, amelyben a
fogadó fél a teljesített képzés tartalmát

összevetheti a saját követelményrendsze-
rével.

Automatikus elismerésben részesül-
hetnek azok a munkavállalók, akik az
említett szakmákban az ország uniós
csatlakozását követõen kezdték meg ta-
nulmányaikat. Az irányelv azonban lehe-
tõvé teszi, hogy aki korábban tanulta a
szakmát, és hosszabb gyakorlatot szer-
zett, a szakmai tapasztalatára építve sze-
rezhessen elismerést. Ehhez azt kell iga-
zolnia, hogy az adott szakterületen tény-
legesen dolgozott meghatározott ideig.

A SOLVIT rendszeresen találkozott
olyan ügyekkel, amelyek éppen a meg-
szerzett szakmai tapasztalatra épülõ el-
ismerést érintették. Több esetben is elõ-
fordult az, hogy csak olyan szakmai ta-
pasztalatot ismert el a fogadó állam,
amelyet a jelentkezõ Magyarországon
szerzett, és nem számították bele a más
tagállamban eltöltött éveket. Ezt a kor-
látozást azzal indokolták a fogadó ország
hatóságai, hogy az illetõ legálisan csak a
saját országában dolgozhatott az elisme-
rés elõtt. Ez egyes esetekben azért nem
volt helytálló, mert nemzetközi megálla-
podás alapján is dolgozhatott valaki ko-
rábban egy másik tagállamban az adott
szakmában. Néha a hatóságok úgy értel-
mezték az irányelvet, hogy csak a küldõ
ország hatósága adhatja ki a tapasztalat-
ról szóló igazolást, márpedig ez a ható-
ság csak a küldõ országban megszerzett
tapasztalatot igazolhatja jogszerûen. A
SOLVIT által felkért európai bizottsági
szakértõ úgy foglalt állást, hogy nem ér-
telmezhetõ korlátozó módon az irányelv.
Vagyis a szakmai tapasztalat, amennyi-
ben pl. egy honosított diploma alapján
szerezték egy másik tagállamban, igazol-
ható, és figyelembe veendõ az elismeré-

8 Az Európai Parlament és a Tanács irányelve (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismerésérõl



si eljárásban. Az irányelv nem egyértel-
mû megfogalmazása azonban tapasztala-
taink szerint mégis lehetõséget biztosít a
fogadó ország számára, hogy korlátozó
módon értelmezze azt. 

Az általános elismerés rendszere, mi-
vel gyakorlatilag valamennyi szakmára
vonatkozik, még kevésbé kidolgozott, és
ezért még több értelmezési nehézséggel
jár az alkalmazása. Az általános eljárás-
ban a fogadó ország értékeli a kérelme-
zõ által bemutatott képesítést igazoló
dokumentumot, illetve kérheti a képzés
tartalmáról szóló részletes tájékoztatót
is. Ezek beszerzésérõl és fordításáról
magának a kérelmezõnek kell gondos-
kodnia. 

Bár az irányelv elõírja, hogy a szakmai
képesítést tanúsító okiratokat, amennyi-
ben azok a fogadó államban ugyanazon
szakma gyakorlására jogosítanak, mint a
küldõ államban, egyenértékûnek kell elis-
merni, és ennek megfelelõen a hatóságok-
nak engedélyezniük is kell a szakma gya-
korlását, mégis több akadályt gördíthet-
nek a jelentkezõ elé. A SOLVIT tapasztala-
ta szerint nem mindig egyértelmû, hogy a
bemutatott képesítés vajon tényleg ugyan-
azon szakma gyakorlására jogosít-e. Egy-
séges szabályozás hiányában hasonló elne-
vezésû szakmák sokszor részben más te-
vékenységeket takarnak. Ha a két tagál-
lamban gyakorolt szakma eltérõ tevékeny-
ségeket foglal magában, vagy a két képzé-
si rendszer eltérõ tantárgyakat tartalmaz,
az irányelv külön lehetõséget ad a feltéte-
lekhez kötött elismerésre. Ennek ellenére
elõfordul, hogy már ez alapján is megta-
gadják az elismerést, és a teljes képzésen
való részvételt kérik a jelentkezõtõl. 

A kiszámíthatóságot rontja az is, hogy
a hatóság összehasonlíthatja a fogadó or-
szág és a küldõ ország követelményrend-
szerét, és gyakorlatilag szubjektív mó-
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don dönthet arról, hogy egyezõnek talál-
ja-e a kettõt, és megadja az elismerést,
vagy pedig jelentõs különbségeket lát, és
ezért kiegészítõ feltételekhez köti azt. 

Az irányelv két kiegészítõ feltételt
tesz lehetõvé. A hatóság elõírhat egy leg-
feljebb hároméves alkalmazkodási idõ-
szakot, amely során a jelentkezõ szakmai
felügyelet alatt dolgozik, és esetleg ki-
egészítõ képzésen is részt vesz. Ennek
befejeztével a hatóság dönt az elismerés-
rõl. A másik kiegészítõ feltétel az alkal-
massági vizsga elõírása. Fontos, hogy a
két feltétel közti választás lehetõségét fel
kell ajánlani a jelentkezõnek. Tapasztala-
taink szerint többször elõfordult, hogy a
választás lehetõségét nem adták meg, il-
letve az irányelv több helyen felmentést
is ad a választási lehetõség biztosítása
alól, ami az ügyfél számára átláthatatlan-
ná teszi az elismerési feltételeket.

Általános probléma, hogy az elismeré-
si eljárás hosszú ideig, nemegyszer éve-
kig húzódik, bár az irányelv három hó-
napos határidõt ír elõ, ami csak bizonyos
esetekben hosszabbítható meg egy hó-
nappal.

Az elismerési szabályok egyes fogyaté-
kosságait érzékelve, az egységes piaci in-
tézkedéscsomag célkitûzésének megfele-
lõen az Európai Bizottság 2010 júniusá-
ban az elismerési irányelv korszerûsítésé-
rõl szóló zöld könyvet jelentetett meg. A
szakmai képesítések elismerésében a ha-
tóságok segítségére van a Belsõ Piaci In-
formációs Rendszer (Internal Market
Information System, IMI), amely jelenleg
ugyan még nem kötelezõ jelleggel, de le-
hetõvé teszi a hatóságok között az elis-
merési eljárással kapcsolatos elektronikus
kommunikációt. A tervek szerint a jövõ-
ben az ügyfél által benyújtott dokumen-
tumokban található információkat egy
elektronikus szakmai kártya foglalná ösz-
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sze, és a hatóságok közötti elektronikus
adatcsere kötelezõvé válna. Bár az elisme-
rés feltételei várhatóan nem fognak vál-
tozni, az elektronikus adatcsere lehetõvé
teheti az ügyintézési határidõk lerövidíté-
sét, ezzel gyorsítva az eljárást. Kétségte-
len, hogy a szakmai kártya bevezetésével
az elismerési eljárás áttekinthetõbb is
lesz. Ugyanakkor a SOLVIT által tapasz-
talt más problémákat az elektronikus
szakmai kártya nem feltétlenül fogja or-
vosolni, ha a fogadó országra vonatkozó
szabályok nem változnak érdemben, azaz
az elektronikus szakmai kártyát felmuta-
tó ügyféllel szemben is megmarad a foga-
dó hatóság mérlegelési jogköre. 

KKoonnkkllúúzziióó

A belsõ piac szabadságainak megvalósu-
lása az Európai Unió gazdasági növeke-
désének fontos tényezõje. Ebben kiemel-
kedõ szerepe van a munkavállalók sza-
bad mozgásának. 2011 májusától a ma-
gyar állampolgárok engedély nélkül vál-
lalhatnak munkát az EU valamennyi tag-

államában. Azonban a mobilitás további
feltétele a szakmai képesítés elismerteté-
se és a szociális biztonsági ellátáshoz va-
ló hozzájutás. Bár az európai harmonizá-
ciós és koordinációs intézkedések sokat
tesznek azért, hogy a polgárok szabad
mozgása elõtt álló akadályok megszûnje-
nek, a mindennapok tapasztalata az,
hogy a polgárok még mindig számos ne-
hézséggel találkoznak. 

A SOLVIT hatékony megoldást tud
nyújtani a szabályok alkalmazásából ere-
dõ vitákban, ezért fontos a hálózat mi-
nél szélesebb körû megismertetése a pol-
gárok és a vállalkozások körében. A
SOLVIT amellett, hogy segít az egyéni
problémák rendezésében, jól használha-
tó a belsõ piaci jogszabályok érvényesü-
lésének monitorozására is.

Tapasztalatainkból leszûrhetõ, hogy a
belsõ piaci akadályok lebontására tett
kezdeményezések helyes irányba mutat-
nak, azonban a valódi munkavállalási sza-
badság érdekében szükség lehet mind a
szabályozás, mind a jogalkalmazás javí-
tására, különösen a szakmai képesítések
elismerése és a szociális biztonság terén. 

��



A magyar EU-elnökség most is elérhetõ
honlapján található egy szenzációs gye-
rekrajz. Bakonyi Antal tatai kisdiák készí-
tette, egy kórházat és egy iskolát ábrá-
zol, mindkettõ tetején nyílás, mintha per-
selyek lennének. A nyílásokba valaki ép-
pen egyeurós pénzérméket tesz1. Azt hi-
szem, elég egyértelmû, mit is vár ez a ta-
tai fiú az EU vezetõitõl. Bakonyi Antal azt
üzente Európának, hogy szerinte több
pénzt kell az egészségügyre és az okta-
tásra fordítani. A kép ugyanis arra a gye-
rekrajz-pályázati felhívásra született,
amelyet még közvetlenül az elnökség
elõtt hirdettünk meg az ország vala-
mennyi általános iskolájának. A gyerekek-
tõl azt kértük, mutassák be, elvárásaik
szerint milyenné kell tenniük Európát az
uniós szakértõknek, politikusoknak. Vé-
gül 1700 iskolából több ezer rajzot kap-
tunk. Ezek nagy részét az elnökség ide-
jén Magyarországra látogató magas ran-
gú vendégeknek adtuk ajándékba, beke-
retezve. Egy részüket különféle elnöksé-
gi eseményeken állítottuk ki (nemcsak
idehaza, hanem például a Tanács brüssze-
li épületében is), néhányat pedig az elnök-
ség végén egy lepecsételt acélhengerben
átadtunk a leendõ 2016-os holland el-
nökségnek. Arra kértük holland barátain-
kat, öt év múlva nyissák fel ezt az idõ-
kapszulát és nézzék meg, abba az irány-
ba halad-e Európa, amit a magyar gyere-
kek helyesnek tartottak 2010–2011 for-
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dulóján. Hogy pedig mi is ez az irány, ar-
ról sok rajz most is megtekinthetõ az el-
nökségi honlapon2.

Azért kezdem az elnökségi kommuni-
kációról szóló áttekintést ezzel a példá-
val, mert mint cseppben a tenger, látszik
benne, milyennek is képzeltük az egészet.
Nyitottnak, õszintének, hitelesnek, az át-
lagembert is bevonónak. Azt a célt tûz-
tük ki, hogy szakítani kell az EU-ról a ma-
gyar polgárokban (is) kialakult negatív
klisékkel. Azokkal a klisékkel, amelyek
szerint az Unió a mindennapi élettõl tá-
vol lévõ, érthetetlen szakzsargont hasz-
náló, szürke öltönyös, kockafejû bürok-
raták gyülekezete, akik valahol a minden-
napi élettõl távol, a brüsszeli buborékban
egymás között jól „eldiplomatáskodnak”,
de ennek sok gyakorlati jelentõsége
nincs, mert úgyis csak a papírokat és a
külpolitikai állásfoglalásokat gyártják
tonnaszámra. Azt szerettük volna bemu-
tatni, hogy az EU ennél sokkal több. Hogy
Magyarország elnöksége bizonyítja, mi is
odaállhatunk a kormányrúdhoz, a mi sza-
vunknak is súlya van. Hogy az EU nem
„õk”, hanem „mi”. Hogy olyan döntések
születnek a mi irányításunkkal, amelyek
az állampolgárok hétköznapi életét köz-
vetlenül befolyásolják, méghozzá az ese-
tek túlnyomó többségében pozitív irány-
ban. Sõt, ezek a döntések a világ talán
legalaposabb elõkészítõ folyamatait köve-
tõen, számtalan érdekelt fél meghallgatá-

* A szerzõ a magyar EU-elnökség idején a Külügyminisztérium EU-elnökségi Kommunikációs Fõosztá-
lyának vezetõje volt, jelenleg Helsinkiben elsõ beosztott.

1 http://www.eu2011.hu/hu/gallery-image/files/bveu/images/gallery_inuse/eutrio_Bakonyi_Antal_
14_Tata.jpg

2 http://www.eu2011.hu/hu/kepgaleria/uzenem-europanak
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Az elnökségi kommunikáció



AAZZ  EELLNNÖÖKKSSÉÉGGII  KKOOMMMMUUNNIIKKÁÁCCIIÓÓ 6655

sa és a döntésbe való bevonása után, át-
látható, számon kérhetõ és demokratikus
módon születnek meg.

CCééllookk

Alapvetõen négy célt tûztünk magunk
elé. 

1. Bõvíteni a magyar lakosság isme-
reteit az EU-ról és erõsíteni az EU ma-
gyarországi elfogadottságát.

2. Bõvíteni az EU-s döntéshozók is-
mereteit Magyarországról és növelni Ma-
gyarország elismertségét Brüsszelben, il-
letve a világ közvéleményének abban a
részében, amely érdeklõdik az uniós
ügyek iránt. 

3. Növelni az elnökségi munka látha-
tóságát, mert a Lisszaboni Szerzõdés
életbelépése utáni környezetben az el-
nökség szerepe kissé háttérbe szorult. 

4. Mindehhez pedig egyszerû, világos
nyelvezetet használni és jól érthetõ üze-
neteket tudjunk eljuttatni minél széle-
sebb körben.

ÜÜzzeenneetteekk

Hogy mennyiben sikerült elérni ezeket a
célokat, azt ennek az összefoglalónak a
végén próbálom meg majd röviden érté-
kelni. Elõször azonban azt szeretném be-
mutatni, milyen üzeneteket próbáltunk
eljuttatni és milyen eszközöket használ-
tunk fel mindennek érdekében. Legalap-
vetõbb üzeneteink a következõk voltak: 

1. Magyarország EU-elnökként a pár-
tatlan közvetítõ szerepét kívánja betölte-
ni a 27 tagállam között. Abban vagyunk
érdekeltek, hogy létrejöjjenek a megálla-
podások, hogy megszülessenek a dönté-
sek, hogy a tagállamok egyetértésre tud-

janak jutni, mert az Unió imázsának a
legrosszabb az, ha mûködésképtelennek
tûnik a tagállamok civakodása miatt. 

2. Erõs Európa. Nem véletlenül lett ez
az elnökségi jelmondatunk, ez fejezte ki
a legtömörebben, hogy az Unió megerõ-
sítése a célunk. 

3. Emberközpontúság, az emberi té-
nyezõ jelentõsége. Azt szerettük volna
megmutatni, hogy minden döntésnél a
legfontosabb szempont az ember. 

4. Identitás, aktivitás, összekötteté-
sek. Ezek az általános kormányzati kom-
munikáció kulcselemei, s ezekhez az uni-
ós kommunikációs céljaink, illetve üzene-
teink is jól illeszkedtek. Nincs európai
identitás határozott nemzeti identitás
nélkül (az elnökség során ez a gyakorlat-
ban leginkább a kulturális sokszínûség
melletti kiállásunkban jelent meg). Akti-
vitásra szerettük volna serkenteni az ál-
lampolgárokat, s különösen nagy hang-
súlyt igyekeztünk helyezni a köztük lévõ
kapcsolatok, összeköttetések megerõsí-
tésére, az országhatárokon belül és túl
egyaránt.

CCééllccssooppoorrttookk

A kommunikáció fõ célcsoportjaiként a
médiát, a civil szervezeteket és a lakos-
ság egészét határoztuk meg. A média
esetében külön figyelmet szenteltünk an-
nak, hogy a magyar újságírók és a kül-
földiek érdeklõdése egymástól eltérõ. A
magyar tollforgatók számára elsõsorban
az volt a fontos, hogy az elnökséget most
éppen Magyarország adja, õk általában a
magyar elemet keresték minden ese-
mény vagy döntés mögött. A külföldi
zsurnaliszták számára ez kevésbé volt lé-
nyeges, õk inkább az összeurópai dimen-
zióra voltak kíváncsiak. Ennek megfele-



lõen kellett is tálalni számukra az infor-
mációkat, ami azonban csak hangsúlyel-
tolódást jelenhetett. Nagyon kellett vi-
gyáznunk arra, hogy az üzeneteink
ugyanazok legyenek mind „befelé”, mind
„kifelé”, tartalmuk ne különbözzön, mert
az hitelességünket veszélyeztette volna.

A civil szervezetek bevonását az EU-s
döntéshozatalba a Lisszaboni Szerzõdés
is elõírja, a magyar elnökség ambíciói
azonban túlmutattak a kötelezõen elõírt
egyeztetések megtartásán. Ezért is ren-
dezett az elnökség alatt a magyar kor-
mányzat számtalan egyeztetést a civilek-
kel, és ezért szerveztünk még az elnök-
ség elõtt nagyszabású civil fórumot, ahol
az elnökségi prioritásokat is megvitattuk
a civil szervezetek képviselõivel. Az el-
nökség az informális miniszteri találko-
zók elõtt is rendszeres párbeszédet foly-
tatott a civilekkel az éppen aktuális talál-
kozó témájában. Az a felismerés vezérelt
bennünket, hogy az uniós rendeletek,
irányelvek csak akkor érnek valamit, ha
azok „embertõl emberig elérnek”. A szé-
les közvéleménnyel is fontos megértetni,
hogy valóban értük dolgozik több tízezer
ember, akik az EU-s jogszabályokat ké-
szítik. Az elnökség alatti kezdeményezé-
sek közül kiemelhetõ például a Romák,
tehetség, esélyek címû rendezvény, az
egyszervolt.hu-val tartott „hétmérföldes
digitális országjárás”, valamint például a
magyar nagykövetségek által számos or-
szágokban megszervezett önkéntes és
jótékonysági rendezvények sora.

Az elnökség számára kapóra jött,
hogy 2011-et az Unió az önkéntesség
évének nyilvánította. És nemcsak azért,
mert az önkéntes tevékenységhez kap-
csolódó szellemiség voltaképpen az el-
nökségi csapat munkáját is meghatároz-
ta (rengetegen dolgoztak napi sok-sok
túlórát teljesen önkéntes módon, min-
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denféle ellenszolgáltatás nélkül). Hanem
leginkább azért, mert az önkéntes tevé-
kenység össztársadalmi problémák eny-
hítésére szolgáló gyógyírként ugyanazon
célokat szolgálja, mint amelyeket az el-
nökség maga elé tûzött. Az önkéntesség
évének kommunikációja során igyekez-
tünk azt bemutatni, hogy Magyarorszá-
gon elismert és igen gyakori, népszerû
tevékenység az önkéntesség, fantaszti-
kus emberek dolgoznak kiváló célokért
elismerésre és fõhajtásra méltó módon
önkéntesként – csak éppen ez sokak szá-
mára nem ismert. Az önkéntesség euró-
pai évének budapesti nyitórendezvényén
például ezért kapott lehetõséget bemu-
tatkozásra többek között az állami gon-
dozottak és a gyermekotthonokból kike-
rülõ fiatalok társadalmi integrációját cé-
lul tûzõ KUL Alapítvány, vagy a króniku-
san beteg gyerekeket táboroztató Bátor
Tábor.

SSzzeerrvveezzeettii  ffeellééppííttééss

Kommunikációs tevékenységünk szerve-
zeti felépítését igyekeztünk egyrészt a
kormányzati feladatmegosztáshoz, más-
részt az EU-kommunikáció speciális igé-
nyeihez igazítani. Elsõdleges feladatnak
tekintettük annak biztosítását, hogy az
elnökség „egy hangon” szólaljon meg.
Ezért az elnökségi sajtókommunikációval
kapcsolatos belsõ információáramlásra
napi szinten mûködõ operatív tárcaközi
egyeztetési rendszert alakítottunk ki. Ez
az elnökség szakmai munkáját irányító
döntéshozók ugyancsak napi szintû
egyeztetéseire, az ott meghozott dönté-
sekre épült. A döntéshozók fõszabályként
reggelente 8.30 órakor tartottak video-
konferenciát (a brüsszeli magyar Állandó
Képviselet bevonásával), ezt követte
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9.30-tól a kommunikációs ügyek egyez-
tetése (az EU-elnökségi Kommunikációs
Tárcaközi Munkacsoport keretében),
kezdetben naponta, késõbb szükség sze-
rinti gyakorisággal. Az itt meghatározott
kommunikációs tevékenységhez a tárcák
szigorúan tartották magukat, ennek kö-
szönhetõen sikerült elkerülni, hogy vala-
milyen témában egymással ellentétes nyi-
latkozatok hangozzanak el az elnökség
különbözõ szereplõi részérõl. 

A tárcaközi sajtókommunikációs egyez-
tetés középpontjában a Külügyminisztéri-
um erre az idõszakra létrehozott ideigle-
nes szervezeti egysége, az EU-elnökségi
Kommunikációs Fõosztály (EUKOMM) állt,
amely minden elnökségi sajtóközlemény
kiadását megelõzõen egyetértési joggal
rendelkezett. A centralizált nyilatkozatté-
teli rendszer lehetõvé tette az információk
elõzetes ellenõrzését és koherenciájuk biz-
tosítását. Az elnökségi sajtókapcsolatok
koordinálásáért szintén az EU-elnökségi
Kommunikációs Fõosztály volt felelõs,
amely így részben tehermentesíteni is tud-
ta a tárcák sok más feladattal is leterhelt
sajtófõosztályait. A centralizált elnökségi
kommunikáció jól illeszkedett a kormány-
zat általános kommunikációs rendszeréhez
is, azzal a különbséggel, hogy utóbbiban a
központi koordinátor szerepét a Közigaz-
gatási és Igazságügyi Minisztérium Kor-
mányzati Kommunikációért Felelõs Állam-
titkársága töltötte be. Az elnökség ügyei-
nek lakossági kommunikációjában a koor-
dinátori szerepet szintén ez az államtitkár-
ság töltötte be (az érintett tárcák bevoná-
sával hetente ülésezõ EU-elnökségi Lakos-
sági és Kulturális Munkacsoport vezetésé-
vel), a sajtókommunikációért viszont a fõ-
felelõsséget az EUKOMM viselte. Az elté-
rés oka az volt, hogy a lakossági kommu-
nikáció elsõsorban olyan tömegrendezvé-
nyeket ölelt fel, amelyeknél a legfontosabb

a többi kormányzati kommunikációs akci-
óval való összhang volt, a sajtókommuni-
káció során viszont elsõsorban arra kellett
ügyelnünk, hogy az elnökség önállóan és
egységesen léphessen fel.

AA  sszzóóvviivvőőii  rreennddsszzeerr

A brüsszeli sajtókommunikáció központi
szereplõi a szóvivõk voltak. Az elmúlt
évek tapasztalataiból kiindulva két szóvi-
võt állítottunk hadrendbe, mivel az uni-
ós ügyek nyomon követésére szakoso-
dott bõ ezer fõs újságírósereg igényeinek
kielégítését egy szóvivõ nem bírná. Olyan
szóvivõket kerestünk, akik szakszerûen,
hitelesen és gyorsan meg tudják válaszol-
ni a szaksajtó idõnként nagyon is techni-
kai részletekbe menõ kérdéseit. Ezért
esett a választás két olyan szakemberre
(Hajdú Mártonra és Polner Gergelyre),
akiknek többéves tapasztalatuk volt az
EU-s intézmények alkalmazottjaként.
õket az Európai Parlament, illetve az Eu-
rópai Bizottság az elnökség idejére „köl-
csönbe” adta a magyar elnökség számá-
ra. A magyarországi elnökségi esemé-
nyek sajtókommunikációjához ezzel
szemben elsõsorban olyan közismert és
vonzó személyiséget kerestünk, aki ké-
pes arra, hogy a lehetõ legszélesebb köz-
vélemény számára is az elnökség „arca”
lehessen. Magyarországi szóvivõnek
olyan személyt kerestünk, aki amellett,
hogy a magyarországi elnökségi esemé-
nyekkel kapcsolatban meg tudja válaszol-
ni a (fõleg a magyar sajtó részérõl) ér-
kezõ, szakmailag a brüsszelihez képest
általában kevésbé mély kérdéseket,
mindezzel párhuzamosan be tudja tölte-
ni az elnökségi események háziasszonyi
szerepét is. Így esett a választás a Ma-
gyar Televízió népszerû mûsorvezetõ-ri-



porterére, Bakos Piroskára. A szóvivõk
mandátumát világosan elhatároltuk a
kormányszóvivõ feladatkörétõl: kizáró-
lag az elnökség ügyeiben adhattak tájé-
koztatást, a kormány egyéb tevékenysé-
geiben hozzájuk befutó megkereséseket
a kormányszóvivõhöz kellett továbbítani-
uk. Ez a szóvivõi rendszer sokat segített
abban, hogy az elnökség ügyeit a bel- és
külföldi véleményformáló újságírók ne
keverhessék össze teljesen a magyar bel-
politika napirendjén szereplõ ügyekkel
(amire egyébként sokuk részérõl meg-
volt az igény).

AAzz  eellnnöökkssééggii  hhoonnllaapp

Az elnökségi sajtókommunikáció fõ esz-
köze a hivatalos elnökségi honlap volt
(amely egyébként archívumként tovább-
ra is elérhetõ a www.eu2011.hu címen,
bár 2011. július eleje óta már nem fris-
sül). A honlap mûködtetése során elsõd-
leges célunk az volt, hogy gyors, szak-
szerû és hiteles tájékoztatást adjunk az
elnökség eseményeirõl. Mindezt a ma-
gyar mellett három idegen nyelven: az
Unió életében leggyakoribb munkanyelv-
ként használt angol és francia mellett a
közép-európai régió számára kiemelt je-
lentõségû német nyelven is. Az elõzõ el-
nökségek során kialakult gyakorlattól el-
térõen igazi hírportált építettünk fel,
amelyet professzionális újságírókból ver-
buvált négyfõs szerkesztõség mûködte-
tett. Ez kis túlzással forradalmi változást
eredményezett: a korábbi elnökségek
száraz, papírízû, bürokraták által szöve-
gezett közleményei helyett gördüléke-
nyen megfogalmazott, a szakzsargont és
a tágabb összefüggéseket is elmagyará-
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zó cikkek kerültek a magyar elnökség
weboldalára, ami igen pozitív visszhan-
got váltott ki. Külön kiemelendõ a hon-
lap igen gazdag kulturális tartalma. Az
eu2011.hu/kultúra oldalon megjelenõ
írásokat (a lakossági kommunikáció ré-
szeként) a Kormányzati Kommunikáció-
ért Felelõs Államtitkárság által megbízott
szerkesztõség készítette. A honlapot a
közösségi médiában való megjelenés
szolgálatába is bevontuk: blogok, multi-
médiás tartalmak és az újságírók köré-
ben különösen népszerû twitterbejegy-
zések is megjelentek rajta (az EU-el-
nökségek sorában a magyar volt az elsõ,
amely tudatosan és rendszeresen hasz-
nálta a twittelést az újságírókkal való
kapcsolattartás egyik fõ eszközeként).
Az elnökségi honlap üzemeltetése során
felhalmozott tapasztalatot jól tudja hasz-
nosítani az elnökség után indult kor-
mányzati EU-s hírportál is3.

PPaarrttnneerrsséégg

Az elnökség lakossági kommunikációját
minden projekt esetében a partnerség
jellemezte. Az Európai Bizottság által fi-
nanszírozott Igazgatási Partnerségi Meg-
állapodás keretében három programot
bonyolítottunk le az elnökséghez (is)
kapcsolódó tematikával. 

1. Fiatal Európa Szerkesztõség diákúj-
ságíró-program. Ennek keretében az el-
nökség idejére egy fiatal egyetemistákból,
fõiskolásokból álló diákújságíró-szerkesz-
tõséget hoztuk létre, amelynek 25 tagja
a program során EU-s és újságírói felké-
szítésben, illetve szakmai mentor-tevé-
kenységben részesült. A szerkesztõség
tagjai több mint száz írást készítettek el,

3 eu.kormany.hu
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ezek jó részét publikálták is, néhány cikk
az elnökségi honlapon is olvasható.

2. A Szóval?! országos középiskolás
vitaverseny célja a vitakultúra fejlesztése
mellett az volt, hogy – az elnökséghez
kapcsolódóan – hozzájáruljon az uniós is-
meretek terjesztéséhez, az EU-s tájéko-
zottság növeléséhez. A versenyre ország-
szerte 171 középiskolás csapat regiszt-
rálta magát, amelyek közül az elõváloga-
tást követõen régiónként 8-8 jutott a re-
gionális döntõkbe, majd az itt legjobban
szereplõk kerültek a budapesti országos
döntõbe. A vitaversenyt tanárképzõ
program és médiakampány is kísérte, az
országos döntõt a Magyar Televízió is
mûsorra tûzte. 

3. Kapcsold ki! Kampány az energia-
takarékosságért. E program célja az volt,
hogy tájékoztasson az energiatakarékos-
sági lehetõségekrõl és cselekvésre is ösz-
tönözzön, illetve tudatosítsa a közvéle-
ményben az EU éghajlatváltozással ösz-
szefüggõ stratégiáját és cselekvéseit. A
kampány elsõ számú célcsoportjai a bu-
dapesti és a vidéki önkormányzatok vol-
tak, illetve az õ tevékenységükön keresz-
tül a széles közvélemény, a civil szerve-
zetek és a média képviselõi. A kampány
során 26 rendezvény valósult meg or-
szágszerte. 

Szintén az Európai Bizottsággal való
együttmûködés keretében valósult meg a
Vissza az iskolába c. országos EU-infor-
mációs kampány középiskolásoknak. En-
nek keretében az EU-intézmények tisztvi-
selõi, valamint kiemelt elnökségi feladato-
kat ellátó kormánytisztviselõk (mindösz-
szesen 118 fõ) látogattak el egykori isko-
lájukba, s a diákokkal kötetlen formában
beszélgettek el uniós kérdésekrõl.

Ez a projekt (akárcsak az elõzõ)
egyúttal arra is jó példa, hogy miként le-
het elnökségi tartalommal megtölteni

már korábban is létezõ, sikeres kezde-
ményezéseket. Az elnökség több más
esetben is új elemekkel gazdagított nép-
szerû rendezvényeket. Így lett például el-
nökségi futás is egyúttal a hosszú évek
óta minden májusban vagy júniusban az
Országház körül hagyományosan meg-
rendezett váltóversenybõl (amelyen nem
mellékesen több mint száz diplomata is
részt vett az idén), de elnökségi témák
uralták az EU-közkönyvtári hálózatban
részt vevõ, fõleg kistelepülési könyvtárak
számára a Külügyminisztérium által
évente megszervezett konferenciák idei
rendezvényét is.

AArrccuullaatt

Nagy a kommunikációs jelentõsége az el-
nökség arculati elemeinek, illetve az el-
nökség által adott ajándéktárgyaknak is.
Az arculati elemek kidolgozása során
alapvetõen a trió-elnökségi együttmûkö-
dés keretében meghatározott logóra tá-
maszkodtunk, ennek magyar verziója je-
lent meg a levélpapírokon, az elnökségi
helyszínek berendezési tárgyain, külön-
bözõ arculati tárgyakon és eszközökön
(szõnyegek, táblák, molinók, üvegmoza-
ik-matricák, feliratok stb.). Kifejezetten
kommunikációs céllal szerepeltettük az
elnökségi ajándékok között a magyar tu-
dósok felfedezéseit, magyar mérnökök
innovációt bemutató „találmányok dobo-
zát”, a Puskás Hungary c. dokumentum-
filmet, vagy a hímes tojást mintázó, me-
dálként is hordható pen drive-ot. 

Az elnökségi kommunikáció hangsú-
lyos eleme volt a magyar bor promóciója
is. Az elnökségi borokról (miként a dísz-
vacsorákon felszolgált ételekrõl is) rend-
szeres értékelés jelent meg az elnökségi
honlapon. Elnökségi borbárok hálózatát



alakítottuk ki, amely révén bárki megkós-
tolhatta, milyen pompás magyar nedûket
szolgálnak fel az elnökség hozzánk láto-
gató vendégeinek. A borok köré szerve-
zett médiaeseményeket, köztük például a
magyar-lengyel borstaféta megvalósítását
is élénk sajtóérdeklõdés kísérte.

Az elnökség keretében hazánkban
megrendezett miniszteri szintû díszva-
csorák is kiváló kommunikációs lehetõsé-
geket kínáltak. Az ott megjelent magas
rangú vendégek számára egy-egy rövid,
egyedi kulturális mûsorral mutattuk be
hazánk kiemelkedõ elõadó-, zene- és
táncmûvészeti életét. A kulturális mûso-
rok programját a NEFMI illetékeseivel
egyeztetett szempontrendszer, illetve az
egyes tárcák igényei alapján állítottuk
össze, figyelembe véve az egyes találko-
zók helyszínének adottságait is. Kommu-
nikációs üzeneteinket hordozták azok a
partnerprogramok is, amelyeket a magas
rangú vendégek partnerei számára szer-
veztünk a tanácskozások idejére.

CCiivviill  kkaappccssoollaattookk

Az elnökség a civil szervezetekkel való
kapcsolattartás jegyében számos pályá-
zatot is lebonyolított. A már említett
Üzenem Európának gyermekrajzpályázat
mellett az önkéntesség évéhez kapcsoló-
dó kisfilmes pályázat és az elnökség pri-
oritásaihoz, az önkéntesség évéhez, illet-
ve a lengyel-magyar kapcsolatok erõsíté-
sére kiírt civil pályázat is sikeresnek bi-
zonyult. Utóbbira 243 civil szervezet je-
lentkezett, közülük 41 kapott támoga-
tást, összesen 150 millió forint értékben.
Az elnökség során 13 civil-kormányzati
egyeztetést tartottunk az egyes magyar-
országi informális miniszteri találkozók-
hoz kapcsolódó témákban. Ezek nagy ér-
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deklõdés mellett zajlottak, közel kétszáz
civil szervezet mintegy nyolcszáz fõvel
képviseltette magát. A civil szervezetek-
kel való kapcsolattartás eszköze volt az
euvonal.hu portálon létrejött Civil Fórum
is. Az elnökségi szellemiséghez illeszke-
dõ civil rendezvények az elnökségi hon-
lapról letölthetõ adatlap és nyilatkozat ki-
töltésével bekerülhettek az elnökségi
honlap eseménynaptárába, és kérelmük
pozitív elbírálása esetén jogot kaptak az
elnökségi logó használatára. Összesen 54
civil szervezet által szervezett eseményt
támogatott az elnökség logóhasználattal.

SSaajjttóómmuunnkkaa

A sajtókommunikáció fõ eszköze az el-
nökségi honlap volt, amelynek tartalmát
szabadon használhatták fel az újságírók.
Ennek napi átlagban 4–5 ezer egyedi lá-
togatója összesen 2,74 millió oldalt töl-
tött le. Az egy látogatóra átlagosan jutó
3,57 oldalletöltés és a honlapon átlago-
san eltöltött 3 perc 30 másodperc jó
eredménynek számít a korábbi elnöksé-
gekkel összevetve is. A látogatók 31 szá-
zaléka a Google keresõprogramján ke-
resztül jutott el az eu2011.hu-ra, ami azt
mutatja, hogy a honlap keresõoptimali-
zálása jól sikerült. A honlap külföldi elis-
mertségét az is mutatja, hogy a legtöb-
ben (50,6%) az angol nyelvû oldalakat
látogatták, ezt követték a magyar
(37,5%), a francia (7,1%) és a német
(4,7%) nyelvû oldalak.

A weboldal a statikus elemek, tájékoz-
tató anyagok publikálása mellett hírt
adott minden fontosabb elnökségi ese-
ményrõl, akár Magyarországon, akár
Brüsszelben vagy Strasbourgban került
arra sor. E honlapon tettük közzé a saj-
tó számára lényeges információkat egy-
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egy magyarországi eseményrõl is, a saj-
tóprogramot, a napirendet stb. Itt jelent
meg az elnökség kereshetõ naptára is.
Újdonság volt az elnökségek történeté-
ben, hogy a honlap elõzetes, beharango-
zó jelleggel interjúkat készített az éppen
aktuálisan következõ formális vagy in-
formális tanácsülés elnökével, és azokat
kiajánlotta a sajtónak. Ez a kezdeménye-
zés nagyon népszerûnek bizonyult, fõleg
a hírszegény idõszakokban (pl. vasárna-
ponként) megjelent és kiajánlott anyago-
kat vette át sok médium. A honlap ma-
gas rangú európai vezetõkkel is közölt
exkluzív interjúkat (Herman Van Rom-
puy, José Manuel Barroso, Jerzy Buzek
stb.). A honlap blogrovatának sikere nyo-
mán úgynevezett vendégblogot is felállí-
tottunk, amelybe meghívásos alapon,
egy-egy alkalommal Budapesten akkredi-
tált nagykövetek mondták el véleményü-
ket az elnökséghez kapcsolódó témák-
ban.

Az elnökségi sajtómunka keretében
összesen 75 sajtóbeszélgetést, sajtótájé-
koztatót, sajtóreggelit szerveztünk. A
kommunikációs stratégia fontos elemét
képezte, hogy rendszeres háttérbeszél-
getéseket tartsunk és olyan „kemény ma-
got” alakítsunk ki az újságírók között,
akik rendszeresen beszámolnak az el-
nökségi eseményekrõl. Ez sikerült is, és
ezek a tollforgatók az átlagnál lényege-
sen színvonalasabban tudósítottak, néhá-
nyan közülük a Magyarország Európá-
ban kitüntetést is elnyerték. Fontos ta-
pasztalat volt azonban az elnökség so-
rán, hogy a többi újságíró érdeklõdésé-
nek felkeltéséhez olyan sajtórendezvé-
nyeket is meg kell tudnunk szerveznünk,
amelyek a szó jó értelmében tudják köny-
nyedebb oldaláról is bemutatni az elnök-
ségi eseményeket. Így került sor például
a magyar divattervezõk által tervezett

szóvivõi ruhák bemutatására, az egyik
díszvacsora próbafõzésének sajtó számá-
ra nyilvánossá tételére, a környezetvé-
delmi miniszteri ülés kísérõrendezvénye-
ként miniszteri biciklizésre, az elnökségi
autók bemutatására vagy az elnökség
varsói átadási ünnepségén szereplõ toka-
ji bor útjának sajtómegjelenéseire és az
átadáson használt hordó elkészítésének
sajtóprogramjaira. A maga nemében
minden bizonnyal rekordnak számít és a
felfokozott sajtóérdeklõdést bizonyítja,
hogy a tunéziai válságövezetbe látogatá-
sa során az EU-ügyi államtitkár 24 óra
leforgása alatt összesen 21 interjút
adott. Az elnökség félidejénél és zárása-
kor külön kampányok keretében az el-
nökség meghatározó döntéshozói külön-
külön is közel tucatnyi interjút adtak.

Az elnökségi sajtómunka látványos ré-
sze volt az elnökség kezdetén és végén
megjelent napilapmellékletek támogatá-
sa. Ennek keretében valamennyi magyar-
országi országos és megyei nyomtatott
napilapnak felajánlottuk támogatási szer-
zõdések megkötését. A szerzõdések
alapján az EUKOMM által szolgáltatott
információk segítségével a lapok önálló
szerkesztõségi tartalom keretében el-
nökségi mellékleteket jelentettek meg.

KKééppii  ssaajjttóó

Az elnökség sajtómunkájának részeként
szerzõdött médiaközvetítõt (host broad-
castert) bízott meg a magyarországi ese-
mények rögzítésével, illetve közvetítésével
és a jelek átadásával bármely érdeklõdõ té-
vétársaság (visitor boradcaster) számára.
A host boradcaster csaknem hatvan ese-
ményrõl tudósított, illetve készített össze-
foglalót, fél év alatt összesen 810 audio-
és videofájlt töltött fel a rádióknak és te-



levízióknak. A külföldi újságírók körében
legnépszerûbbnek bizonyult eseményen,
az áprilisi gödöllõi informális gazdasági és
pénzügyminiszteri találkozón a host bo-
radcaster két nap alatt összesen 63 kül-
földi rádió- és tévétársaság megrendelése-
it teljesítette. (Ez volt egyébként a legtöbb
újságíró által felkeresett rendezvény is:
összesen 358 tollforgató akkreditálta ma-
gát a gödöllõi sajtóközpontban). Az elnök-
ség fotódokumentációját külön e célra
szerzõdtetett fotóriporter végezte, aki
több mint hatvanezer felvételt készített.
Ezek egy része megtalálható az elnökségi
honlapon. Az elnökségi fotóriporter képe-
it az azokat felhasználni kívánók ingyen, a
forrás megjelölésének feltételével vehet-
ték át.

KKiiaaddvváánnyyookk

Az elnökségi kiadványok megjelentetése
során alapvetõen a korábbi elnökségek
alatt kialakult gyakorlatot követtük. Ennek
megfelelõen készültek el az elnökség szak-
mai munkáját bemutató kiadványok, a ki-
emelt magyarországi események résztve-
võihez szóló tájékoztatók, az elnökség 
kiemelt témáit (pl. Duna-régió stratégia,
kulturális sokszínûség, magyar borok) kü-
lön-külön is bemutató kiadványok, illetve
az országpromóciót szolgáló brosúrák.
Összesen 38 féle kiadvány készült el,
együttvéve közel 150 ezer példányban. A
legyártott kiadványokat a mûszaki példá-
nyok kivételével szét is osztottuk.

Az elnökség szakmai kommunikáció-
jának fontos eleme volt az Európai Tü-
kör címû folyóirat megújítása. A Külügy-
minisztérium gondozásában, havonta
2000 példányban megjelenõ kiadvány
minden hónapban más-más tematikus
számot jelentetett meg, az elnökség leg-
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fontosabb szakmai témáit körüljárva. A
folyóiratot ingyen juttattuk el a legfon-
tosabb multiplikátorokhoz.

ÉÉrrttéékkeellééss

Az elnökség a saját maga elé tûzött kom-
munikációs célokat nagyrészt elérte. A
Medián és a Policy Solutions közös fel-
mérése szerint 2011 júniusában a meg-
kérdezett magyar állampolgárok 80 szá-
zaléka tudta fejbõl, hogy hazánk tölti be
a soros elnöki posztot (2010 decembe-
rében még csak 45 százalék volt ez az
arány). A Nézõpont Intézet szintén
2011. júniusi felmérése szerint ez a rá-
ta egyenesen 86 százalékos.

Nem rossz arány, hogy a Medián–
Policy Solutions-felmérés szerint a meg-
kérdezettek 24 százaléka meg tudta ne-
vezni a bõvítést és/vagy a horvát csatla-
kozási tárgyalásokat az elnökség legfon-
tosabb témái közül. Egészen pozitívnak
tartom, hogy 23 százalékuk még azzal is
tisztában volt, hogy az elnökség az eu-
rópai romastratégia megteremtésén fá-
radozott. Azt viszont már csak 13 szá-
zalékuk tudta, hogy a gazdasági válság-
kezelés is az elnökség napirendjén szere-
pelt. 

A megkérdezettek 49 százaléka sike-
resnek tartotta a magyar elnökséget, és
csak 27 százalékuk sikertelennek a
2011. júniusi Medián–Policy Solutions-
felmérés szerint. A Nézõpont felmérése
gyakorlatilag ugyanezt az eredményt
hozta ki: eszerint az elnökséget sikeres-
nek tartók aránya 49 százalék, az azt si-
kertelennek tartóké pedig 26 százalék.

A Medián–Policy Solutions-felmérés
alapján a megkérdezettek 29 százaléka
szerint az elnökség hatására Magyaror-
szág nemzetközi megítélése javult. Csak
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18 százalékuk gondolja úgy, hogy az or-
szág megítélése romlott (40 százalék
szerint az elnökség nem befolyásolta ha-
zánk megítélését). Ez jó eredménynek
tekinthetõ, ha figyelembe vesszük, hogy
a hazai és a nemzetközi sajtóban is mi-
lyen sok belpolitikai indíttatású támadás
jelent meg az elnökséggel kapcsolatban.
Figyelemre méltó, hogy még az LMP és
a Jobbik szavazói között is többségben
vannak e felmérés szerint azok, akik úgy
vélik, az elnökség javított az ország meg-
ítélésén (csak az MSZP szavazói között
vannak õk kisebbségben).

A Medián–Policy Solutions-felmérés
szerint az elnökségi hat hónap nem ho-
zott érdemi változást Magyarország uni-
ós tagságának megítélésében. Az elnök-
ség végén ugyanúgy 69 százalék voksolt
volna igennel a bennmaradásról rende-
zett képzeletbeli népszavazáson, mint
2010 végén, a kilépést pártolók 24 szá-
zalékos aránya sem változott. Összessé-
gében ez is jó eredménynek tekinthetõ,
ha figyelembe vesszük az említett sajtó-
támadásokat, illetve azt a tényt, hogy az
EU népszerûsége ebben az idõszakban
(elsõsorban az adósságválság kiélezõdé-
se miatt) a többi tagállamban csökkent.

Az elnökségi kommunikáció egyik leg-
nagyobb kihívása mindvégig az volt,
hogy az elnökség tevékenységét a hazai
és a külföldi közvélemény számára is el-
válassza a magyar belpolitikától, a belpo-
litikai kritikák uniós szintû megjeleníté-
sétõl, a kritikák „exportjától”. Ez csak
részben sikerült. Noha az elnökség szak-
mai sikereit a sajtótudósítások bel- és
külföldön egyaránt szinte kivétel nélkül
elismerték, a dicséreteket a médiában

gyakran háttérbe szorították a belpoliti-
kai eseményekkel kapcsolatos kritikák.
Ennek okai összetettek, s külön tanul-
mányt igényelne ennek részletes elemzé-
se. Itt csak néhány okra szeretnék rámu-
tatni:
� fõleg külföldön igen erõsek voltak az

elnökséggel szembeni negatív elõíté-
letek az elnökség elõtt és kezdetén;

� a magyarországi törvényalkotás és a
szokatlan, „nem-ortodox” eszközök-
kel operáló gazdaságpolitika döntései,
illetve azok ellenzéki interpretációi
óhatatlanul rávetültek az elnökség
megítélésére (lásd médiatörvény, kü-
lönadók, alkotmányozás stb). Az el-
lenzék csekély parlamenti képviselete
miatt igen erõs kényszert érzett kri-
tikájának külföldi, illetve EU-s fóru-
mokon, valamint a nemzetközi sajtó-
ban való megjelenítésére;

� a magyar elnökséget a sajtóban éppen
aktuális „bezzeg-országgá”elõlépett
Lengyelország elnöksége követte.

Mindennek dacára az elnökségi kommuni-
káció összességében sikeresnek minõsít-
hetõ. Jó néhány leendõ elnökség munka-
társai jöttek hozzám személyesen is (hiva-
talos és nem hivatalos formában is) érdek-
lõdni már a „magyar félév” alatt és azt 
követõen is az elnökség alatt használt
megoldásainkról, újításainkról. Köszönõ-
és gratuláló levelek garmadát kaptuk a 
brüsszeli újságírók szervezetétõl, számos
magyar tollforgatótól, kommunikációs
partnereinktõl egyaránt. Ha újra lehetne
kezdeni, a tapasztalatok birtokában per-
sze sok apróságot tudnánk jobban csinál-
ni. A fõ irányvonalak azonban helyesek
voltak, és ezt mindenki el is ismerte.

��



A 2011-es év elsõ fele különleges kihí-
vást és megtisztelõ feladatot jelentett a
Hungarofest számára. A magyar soros
EU-elnökség kulturális rendezvényeinek
„oroszlánrészét” ugyanis társaságunk
szervezte a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériummal, a Külügyminisztérium-
mal, valamint a Balassi Intézettel együtt-
mûködésben. Ezenkívül koncerteket,
filmbemutatókat az európai nagyvárosok
nagykövetségei és a magyar kulturális in-
tézetek önállóan is szerveztek, a mi fel-
adatunk a koordináció, a szakmai háttér
biztosítása volt. 

Az elõkészítés során a kulturális ren-
dezvényeket a prioritásoknak megfelelõ-
en négy csoportba soroltuk: a Duna-stra-
tégia, az Önkéntesség Éve, a Hagyomá-
nyos kultúrák egymás mellett élése, illet-
ve az európai együttmûködés, valamint a
Liszt Év programjainak tematikájára. A
kiemelt külföldi helyszínek közé tarto-
zott Brüsszel, Bécs, Párizs, London, Ber-
lin és Róma is. Ugyancsak a magyar el-
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nökség kulturális programjainak adott
otthont Zágráb, Ljubljana, Gent, Madrid,
valamint Tallinn és Riga is. 

AA  HHuunnggaarrooffeesstt  kkuullttuurráálliiss  
vváállllaallkkoozzáássaaii

Három, önmagában is komoly kreatív
energiát. illetve erõforrást igénylõ fel-
adatra összpontosítottunk 2011-ben. A
magyar soros EU-elnökség sokszínû kul-
turális rendezvényei, a Liszt Év nívós
programjai, valamint az állami és nemze-
ti rendezvények méltó megünneplése is a
Hungarofest kompetenciája volt.  

A Hungarofest minisztériumi háttér-
intézményként évek óta a magyar kultú-
ra hazai és külföldi népszerûsítésén, Ma-
gyarország presztízsének erõsítésén dol-
gozik. A magyar kultúra és nemzeti ha-
gyományok értékeinek széles körû hazai
és külföldi megismertetése érdekében
egyaránt szerveztünk különleges kultu-

A magyar soros EU-elnökség céljai között kiemelt szerepet kapott a kul-
túra mint az európai nemzetek közötti párbeszéd egyik legfontosabb –
az emberek számára is érthetõ és élvezhetõ – eszköze. Az elnökségi fél-
év során nemcsak politikai és diplomáciai, de kulturális értelemben is Ma-
gyarország volt Európa közepe. A magyar soros EU-elnökség során szám-
talan sokszínû, szórakoztató, tartalmas és elgondolkodtató programot
szerveztünk Magyarországon és Európa nagyvárosaiban egyaránt. A kon-
certek, kiállítások, elõadások, bemutatók és fesztiválok egyértelmûen
megmutatták, hogy Magyarország kulturális értelemben is elválasztha-
tatlan része Európának, miként az európai kultúra sem létezhet a ma-
gyar alkotók nélkül. 

BBAALLAATTOONNII  MMOONNIIKKAA**  

Magyarország Európa közepén

A magyar soros EU-elnökség 
kulturális értékei 

*  A szerzõ a Hungarofest Nonprofit Kft. kreatív és stratégiai igazgatója.
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rális alkalmakat és kiemelkedõ mûvésze-
ink életmûvének bemutatásával Magyar-
országot reprezentáló rendezvényeket,
illetve tömegeket megszólító lakossági
programokat. Rendezvényeinken egy-
szerû, de annál érvényesebb üzenetek-
ben közvetítettük és közvetítjük az em-
bereknek azokat az értékeket, amelyek
mindannyiunkat közösséggé tesznek, és
amelyek miatt itthon érezhetjük magun-
kat hazánkban és a világban. 

KKrreeaattíívv  eenneerrggiiáákk

A Hungarofest logójában olvasható hár-
mas szlogen (kultúra, kreativitás, szer-
vezõ erõ) társaságunk erõsségeit jelzi.
2011-ben ez a „triumvirátus” fémjelezte
tevékenységünket. A kulturális rendezvé-
nyek szervezése mellett a kreativitásun-
kat is az elnökség szolgálatába állítottuk.
Kollégáim dolgozták ki a magyar soros
EU-elnökség ajándéktárgyainak kreatív
koncepcióját. Az úgynevezett találmá-
nyok dobozába a magyar tudományt,
kreativitást megörökítõ apró és hasznos
tárgyak kerültek. A delegációk tagjai a
magyar „találékonyság” zálogaként Ru-
bik-kockát, C-vitaminos cukorkát, go-
lyóstollat, hímes pendrive-ot és dinamós
zseblámpát vihettek haza. Az ajándékok
a kreatív és fiatalos Magyarország
imázsát kívánták erõsíteni. 

Mertünk nagyot álmodni Brüsszelben
is. A hagyomány szerint az EU soros el-
nöki tisztét ellátó ország feladata, hogy
feldíszítse a Tanács Justus Lipsius rene-
szánsz gondolkodóról elnevezett épüle-
tét, ahol az EU-tagállamok kormányait
képviselõ Tanács üléseit szokták tartani.
Az ikonikus épület installációját az ötlet-
tõl a megvalósításig menedzseltük. En-
nek köszönhetõen óriási, mintegy 202

négyzetméteres kultúrtörténeti szõnyeg
került az Európai Tanács brüsszeli szék-
házába a magyar EU-elnökség idejére. Az
alkotást a magyar történelem, kultúra és
tudomány egyes részterületeinek legin-
kább adekvát csomópontjai alapján Pápai
Lívia textilmûvész készítette. A magyar
tervezõk az épületben zenélõ fotelt is el-
helyeztek, melybõl Liszt mûvei csendül-
tek fel. A földszinti hallban a századvég
Európájának hangulatát idézõ tulipános
motívumokkal újrakárpitozott antik ülõ-
alkalmatosságok is helyet kaptak. Az Eu-
rópai Unió Tanácsának illetékes szakem-
berei a magyar dekoráció tervét az el-
múlt idõszak legjobb alapelgondolásának
nevezték.

AAzz  eellnnöökkssééggii  fféélléévv  mmeeggkkaappóó
mmoommeennttuummaaii

Szervezõként mi magunk is sok helyen
megfordultunk, így nagyon sok élmény
és tapasztalat kapcsolódik az elnökségi
félév felfokozott idõszakához. Örömmel
emlékszünk vissza azokra a programja-
inkra, amikor a klasszikus közegbõl ki-
mozdulva, különleges körülmények kö-
zött is felhívtuk a figyelmet a magyar
kultúra értékeire.

Emlékezetes marad a vatikáni kon-
cert, ahol Kocsis Zoltán és a Nemzeti Fil-
harmonikusok XVI. Benedek pápa jelen-
létében adtak nagy sikerû koncertet. Ze-
nélni és zenét hallgatni a Vatikán hatal-
mas, hétezer fõt befogadni képes VI. Pál
audiencia termében, a pápa jelenlétében:
muzsikus és hallgató számára egyaránt
kivételes élményt jelentett. A koncert a
nagy zenekedvelõ hírében álló XVI. Bene-
dek tetszését is elnyerte, aki köszönet-
nyilvánításában külön kiemelte a zeneka-
ri hangzás szépségét.



Nagy hírverést kapott az örökrangadó-
nak számító Barcelona és Real Madrid
összecsapására idõzített akciónk, amely a
magyar soros EU-elnökség tényére hívta
fel a focirajongók figyelmét Spanyolor-
szágban és a világban egyaránt. Puskás
Ferenc dédunokája és Kubala László uno-
kái együtt futottak a pályára a világklasz-
szis futballistákat a stadionba kísérõ gye-
rekekkel. Az egész stadion egy emberként
köszöntötte a magyar leszármazottakat.
Puskás Ferenc és Kubala László rendkívü-
li tiszteletnek és szeretetnek örvend Spa-
nyolországban, méltán mondhatjuk, hogy
ott õk a legismertebb magyarok. 

Spanyolországban megdöntöttünk egy
tabut is. A spanyol komolyzene rajongó
közönségnek tizenhét évet kellett arra
várni, hogy a spanyol király, I. János Ká-
roly hangversenyen vegyen részt. A ma-
gyar EU-elnökség reprezentatív madridi
Liszt-koncertjén megtört ez a „sorozat”.
A királyi pár Schmitt Pállal együtt tekin-
tette meg a magyar zenészek koncertjét.
A hangverseny telt ház elõtt zajlott, ahol
hangos tapssal ünnepelte a közönség a
Liszt Ferenc Kamarazenekar és Farkas
Gábor zongoramûvész koncertjét.

KKuullttuurráálliiss  pprrooggrraammookk  
EEuurróóppáábbaann

Nagyon sok pozitív tapasztalatot szerez-
tünk már a felkészülés alatt: a program-
szervezés során számos európai intéz-
mény bizonyult nyitottnak, befogadónak,
de természetesen döntõ szavuk volt ab-
ban, mi az, ami a helyi közönség számá-
ra érdekes. A magyar országimázst a ma-
gyar kultúra csúcsteljesítményének be-
mutatásával kívántuk erõsíteni. Az egész
programsort átható szempont volt a ma-
gyar kultúra pozicionálása és európai
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kontextusba helyezése. Az elnökség ki-
emelkedõ mozzanatai az alábbi orszá-
gokhoz voltak köthetõk. 

AA  ppiissiillőő  kkiissffiiúú  vváárroossáábbaann

Természetesen a legtöbb kulturális prog-
ram az Európai Unió „fõvárosában”,
Brüsszelben zajlott. A magyar kultúra
sokoldalú bemutatkozásának ékes példá-
ja volt a Hungary in Focus összmûvészeti
rendezvénysorozat. A fesztivál fõbb ele-
mei közé tartozott a The New Arrivals
kortárs képzõmûvészeti kiállítás. A Ciné-
mathèque Royale de Belgique-ben magyar
játék- és rövidfilmeket vetítettek. A Passa
Porta nemzetközi irodalmi fesztiválon
magyar írók és költõk olvastak fel. A Bal-
kán Trafik Fesztivál is a Hungary in Focus
sorozat keretein belül dübörgött, és szá-
mos Liszt-koncertet is szerveztünk Belgi-
umban.

A magyar soros EU-elnökség kulturá-
lis programsorozatának egyik kiemelke-
dõ eseménye volt a kerítéskiállítás, amely
a sokakat vonzó szecessziós építészetet
mutatta be Victor Horta, Antoní Gaudí és
Lechner Ödön mûvészetén keresztül. Az
utazó fotókiállítás utolsó állomása volt
Brüsszel.

AAhhooll  mmaaggyyaarr  kkééppzzőőmműűvvéésszzeett  
hhóóddííttootttt

Nemcsak Belgiumban, hanem másik trió
partnerünkkel együttmûködésben Spa-
nyolországban is folyamatosan jelen vol-
tunk, rendkívül sok programot szervez-
tünk az elnökség alatt. Az említett sze-
cessziós kerítéskiállítás is itt startolt, és
Barcelonában látták a legtöbben.

Képek, cigányok, cigányképek címmel
a spanyol és a magyar romák életérõl és
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társadalmi megítélésük történetérõl Va-
lenciában rendeztünk kiállítást. André
Kertész száz legfontosabb fotóját Mad-
ridban és Valenciában ismerhették meg a
spanyol látogatók. Barcelonában eköz-
ben Márai Sándor, a 20. század vándora
címû kiállítás nyitotta meg kapuit. Az iro-
dalomé volt a fõszerep a madridi könyv-
vásáron, amely a legfontosabb irodalmi
esemény Spanyolországban, ezért külö-
nösen örömteli volt, hogy idén elõször
Magyarország is önálló standdal képvi-
seltette magát. A vásáron kapható volt
az összes, 2000 óta megjelent spanyol
nyelvû magyar, vagy Magyarországhoz
köthetõ mû, mintegy 50 írótól.

KKuullttúúrrffoollyyaamm  ––  kköözzééppppoonnttbbaann  
aa  DDuunnaa--ssttrraattééggiiaa

A Kultúrfolyam címû programsorozat a
magyar EU-elnökség fontos prioritásá-
val, a Duna-stratégia kulturális kérdése-
ivel foglalkozott, és a dunai együttmûkö-
dés szellemében mutatott be projekte-
ket. Mûvészeti értelemben is jelentõs
események zajlottak. A Cities on the
River (Folyóparti városok) címû vándor-
kiállítás Bécsbõl indulva járta be a térsé-
get, de Bécs más eseményekkel is kiemelt
szerepet vállalt az elnökségi programok
sorában. A Bécsi Collegium Hungaricum
Duna-térségi partnereivel együttmûkö-
désben a Duna-stratégia mentén Dunai
Kulturális Klaszter megalapítását indítvá-
nyozta, amelynek elsõ konferenciáját
DUNA + Új dimenziók, új szinergiák cím-
mel tartották.

A Duna és a dunai városok köré szer-
vezõdtek továbbá fotó- és formatervezõi
kiállítások, irodalmi estek, és ugyancsak
júniusban nyílt meg a bécsi magyar inté-
zetben a Duna Design kiállítás. A tárlat

koncepciójának alapja az ember és a víz
kapcsolata volt, amelyen belül nem meg-
lepõ módon – tekintve földrajzi elhelyez-
kedésünket – szintén kiemelt szerep ju-
tott a Dunának.

A Kultúrfolyam címû EU-elnökségi
programsorozat záróakkordjaként a bé-
csi Collegium Hungaricum a populárisabb
mûfajokon keresztül is megszólította az
igényes szórakozás kedvelõit, elsõsorban
a fiatalabb rétegeket. A Strandbar
Herrmann szabadtéri elõterében tíz na-
pig magyar zenekarok és dj-k léptek fel
júniusban. 

HHaa  BBeerrlliinn,,  aakkkkoorr  KKaassssáákk

A magyar EU-elnökségi félévet záró kul-
turális események közül kimagaslott az a
két berlini tárlat, amely Kassák mûvésze-
tével foglalkozott. A Berlini Galériában
Kassák Lajos – Az avantgarde nagyköve-
te, 1915–1927 címmel nyitotta meg ka-
puit az a kiállítás, amely nagy hangsúlyt
fektetett Kassák mûvészetének nemzet-
köziségére. Berlinben egy párizsi ma-
gánygyûjtõ kollekciójából nyílt kiállítás,
amit elõtte soha nem láthatott a nagykö-
zönség, továbbá Moholy-Nagy László,
Tristan Tzara és El Lissitzky munkái is
megtekinthetõk voltak. A tárlatot Kassák
magyarországi kortársainak (Bortnyik
Sándor, Tihanyi Lajos, Uitz Béla) alkotá-
sai tették teljessé. 

Modernebb hangot ütött meg a Ber-
lini Collegium Hungaricum Manifest:
KassÁk! címû kiállítása, amely Kassák
egész életmûvére, sokoldalú alkotó sze-
mélyiségére kívánt reflektálni. A multi-
médiás installációt a berlini Memetics
Csoport hozta létre, amelynek tagjai a jö-
võ, a technika, a mûvészet és ezek kap-
csolódási pontjainak kérdését kutatták.



MMaaggyyaarr  sszzeemmttaannúúkk  LLoonnddoonnbbaann

Az Egyesült Királyságban csak csúcstelje-
sítményekkel lehet „átütni” az ingerkü-
szöböt, ezért a Liszt Év programjain túl
a magyar soros EU-elnökség hajrájában
kiemelkedõ fotómûvészeinken keresztül
egy igazi unikális kiállítással hívtuk fel a
szélesebb rétegek figyelmét a magyar
kultúrára. A londoni tárlat is bizonyíték
arra, hogy a magyar alkotók milyen ele-
mentáris hatással voltak és vannak mind-
máig a fotóriporterek és a filmesek mun-
kájára. A világklasszis fotósok képeit fel-
vonultató kiállítás méltó záróeseménye
volt a soros magyar EU-elnökségnek
Londonban. 

A Szemtanúk: Magyar fotográfia a
XX. században, Brassaï, Capa, Kertész,
Moholy-Nagy, Munkácsi címû tárlat a
Royal Academy of Arts-ban kapott he-
lyet. A kiállítást nagy nemzetközi érdek-
lõdés övezte, hiszen Londonnak, sõt az
egész világnak a Királyi Mûvészeti Aka-
démia az egyik legfontosabb kiállítóhe-
lye, ahol megjelenni rangot és elismerést
jelent. A híres magyar fotósok munkái-
ból készült válogatás kultúrtörténeti ér-
tékét felmérve döntött úgy a Royal
Academy of Arts, hogy – hosszas elõké-
szítés és – több mint húsz év után ismét
fotókiállítást rendezett. 

A kiállítás célja az volt, hogy megis-
mertesse a brit közönséggel is az elmúlt
száz év legjelentõsebb magyar fotómû-
vészeit. Az öt nagy magyaron kívül negy-
ven szintén kulcsfontosságú magyar
fényképész munkáit is megtekinthette a
nagyközönség, például Escher Károlyt,
Pécsi Józsefet, Korniss Pétert. A sokat
emlegetett speciális magyar látásmódnak
köszönhetõen a híres fotográfusok olyan
hagyatékot, olyan képi kincsestárat
hagytak maguk után, amely nemcsak ne-

EEUURRÓÓPPAAII  TTÜÜKKÖÖRR  22001111//77  · ŐŐSSZZ––TTÉÉLL7788

künk, magyaroknak, de az egész világ vi-
zuális kultúrájának is kiemelten fontos. 

LLiisszztt--pprrooggrraammookk  
aazz  eellnnöökksséégg  aallaatttt

2011-ben nemcsak az Európai Unió Ta-
nácsának soros elnöki tisztsége irányítot-
ta a figyelmet Európa- és világszerte Ma-
gyarországra, hanem az UNESCO világ-
tanácsa által kiemelt nemzetközi évfor-
dulónak nyilvánított Liszt Év is. A magyar
elnökség alatt megragadtuk a kínálkozó
alkalmat, hogy Liszt mûvészete segítsé-
gével a magyar kultúra gazdagságát, eu-
rópaiságát is bemutassuk határainkon in-
nen és túl. 

Mivel Liszt Ferenc alakjában össze-
kapcsolódik Magyarország és Európa,
mûvészetében megragadható a magyar
kultúra színe-java, s mivel örökségét
szinte minden európai ország kicsit ma-
gáénak tekinti, a 200 évvel ezelõtt szü-
letett zeneszerzõ a magyar EU-elnökség
zászlajának „legfényesebb csillagaként”
zajos sikert arató nyitóünnepségekkel,
koncertekkel hívta fel a figyelmet a ki-
emelkedõ évfordulóra. 

A Liszt Év elsõ féléves programjai so-
rán több magyarországi zenekar és mû-
vész képviselte hazánkat külföldön. Így
Londonban koncertezett a Budapesti
Fesztiválzenekar, de a brit fõvárosban
Liszt-hetet is szerveztek a mester emlé-
kére. A Liszt Ferenc Kamarazenekar
Madridban és a Baltikumban turnézott,
míg a Pannon Filharmonikusok Bécsben
adtak koncertet. A Nemzeti Filharmoni-
kus Zenekar és Énekkar Brüsszelben lé-
pett fel, ahol Ránki Dezsõ és Csalog Gá-
bor is önálló zongoraestet adott. 

A Liszt Év programáradatában Liszt
életének három kiemelten fontos helyszí-
nének is jelentõs szerep jutott. Párizsban
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hét estébõl álló zongorakoncert-soroza-
tot rendezett az ottani Magyar Intézet.
Liszt zongorára írott mûveinek tekinté-
lyes része megszólalt. Bayreuthban a fi-
atal magyar zongoristageneráció leg-
jobbjai, Farkas Gábor, Holics László,
Lajkó István és Borbély László léptek fel
februárban, elsõsorban Liszt Németor-
szághoz kötõdõ mûveivel a mûsoraikon.
Az olasz fõvárosban, Rómában Ránki De-
zsõ és Klukon Edit adott kétzongorás
Liszt-estet a Quirinale-palotában. Igazi
unikumnak számított a Don Sanche Liszt
Ferenc 13 évesen írt operája, amely a
Miskolci Operafesztivál repertoárjában
kapott helyet. Bár a mû annak idején nem
aratott sikert, sõt, maga a szerzõ is fe-
lejthetõnek ítélte, a bicentenáriumi évben
Liszt ükunokájának támogatásával állí-
tották színpadra.

Összességében elmondható, hogy a
Hungarofest által koordinált Liszt Éves
és elnökségi programoknak köszönhetõ-
en közel ötezer zenész lépett fel Európa
és a világ koncerttermeiben Brüsszeltõl
Londonig és Madridtól Szöulig. 

AA  mmaaggyyaarr  eellnnöökksséégg  hhaazzaaii  
kkuullttuurráálliiss  pprrooggrraammjjaaii

Az EU-elnökség alkalmat teremtett a
nagy lakossági rendezvények mellett
olyan presztízsesemények magyarorszá-
gi bemutatójára, mint amilyen a Pina
Bausch Társulat fellépése volt. Számos
konferenciát, nemzetközi tudományos
találkozót is szerveztünk. Céljaink kö-
zött szerepelt a lakosság minél széle-
sebb rétegeinek megszólítása, ezért in-
gyenes, mindenki számára nyitott prog-
ramokkal vittük közelebb saját kultú-
ránkat és az európai prioritásokat a la-
kossághoz. 

SSzziinneerrggiiáákk  ––  eeggyyüüttttmműűkkööddéésseekk  

Szokás kiemelni, hogy az EU egyik leg-
nagyobb erejét a kulturális sokszínûség
adja, annak támogatása pedig a közös
európai politika alapelvei között szere-
pel, így ez természetesen a programso-
runkban is leképezõdött. A magyar el-
nökség kulturális menüsorában fokozott
hangsúlyt fektettünk a nemzeti együtt-
mûködésre, a különféle országok közöt-
ti kulturális szinergiák, párbeszédek erõ-
sítésére.

Ezt a kölcsönösséget képviselte és
szólaltatta meg például az EUfónia nevû
projekt, melyben a hajdani Osztrák-Ma-
gyar Monarchia utódállamainak zenészei
fogtak össze, a zenét választva közös
nyelvnek. A Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem kezdeményezésére a budapesti
mellett a grazi, a bécsi, a zágrábi és a
ljubljanai, valamint vendégként a belgrá-
di és a bukaresti zeneakadémia legjobb
diákjai lehettek a tagjai az EUfóniának
vagyis a Közép-Európai Ifjúsági Zenekar-
nak. A növendékek Kocsis Zoltán irányí-
tásával szólaltatták meg az 1950 elõtti
évszázad négy legjelentõsebb magyar ze-
neszerzõje, Liszt Ferenc, Dohnányi Ernõ,
Bartók Béla es Kodály Zoltán mûveit. A
zenekar öt helyszínen, Budapesten, Zág-
rábban, Ljubljanában, Grazban és Bécs-
ben koncertezett.

Hazánk talán legemblematikusabb
kulturális fesztiválja is csatlakozott az el-
nökségi programsorhoz a klasszikus ze-
nei fronton. A Budapesti Tavaszi Feszti-
válon lépett fel az Európai Unió Ifjúsági
Zenekara, az EUYO. A fiatal muzsikusok-
ból álló zenekar különösen közel áll a szí-
vünkhöz, hisz az évente megújuló együt-
tes magyarországi tagfelvételi meghall-
gatásait a Hungarofest KultúrPont Irodá-
ja szervezi. Európa-szerte négyezer je-



löltbõl választják ki a 140 legjobbat.
Büszkék vagyunk rá, hogy idén hat ma-
gyar fiatalt került be az Európai Unió If-
júsági Zenekarába.

A klasszikus zene mellett a könnyûze-
ne szerelmeseinek sem volt okuk panasz-
ra. Az A38 hajón Polyphony címmel zaj-
ló programsorozat koncertjein egy-egy
magyar és egy másik uniós tagországból
érkezõ elõadó lépett fel, bemutatva Eu-
rópa gazdag zenei kultúráját, sokszínû-
ségét.

A Kárpát-medencének is külön figyel-
met szenteltünk a hagyományosan május-
ban tartott Európa Napon. Szomszédos
országok településeinek bevonásával ün-
nepeltünk közösen. Lendván, Alsó- és Fel-
sõõrön, Eszéken, Magyarkanizsán, Nagy-
szõlõsön, Párkányban és a román Sepsi-
szentgyörgyön egész napos programso-
rozatot szerveztünk. A hét határmenti te-
lepülésen zenei programok – a népzené-
tõl a világzenéig –, színházi bemutatók,
gasztronómiai, hagyományõrzõ, sport és
képzõmûvészeti élmények várták az ér-
deklõdõket.

A szinergiák szûkebb köre az EU-
triós programok körét ölelte fel. A spa-
nyol–belga–magyar elnöki hármas az el-
sõ volt az EU történetében. A magyar
soros EU-elnökség keretében a három
ország kultúrkincsét felvonultató pro-
dukciókat szerveztünk, melyek többsé-
ge tovább utazott Brüsszel és Madrid
irányába is. 

Az undeground mûvészeti élet egyik
legszélesebb és legszínvonalasabb merí-
tését kínálta a Trafó Kortárs Mûvészetek
Házában megrendezett 200% tánc elne-
vezésû sorozat. Magyar elõadók mellett
belga és spanyol vendégek produkcióit
láthatta a közönség. Áprilisban tárgyak-
kal, arányokkal játszott Miet Warlop.
Májusban igazi csemege volt, Anne Tere-
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sa De Keersmaker 1986-os koreográfiá-
jának felújítása, mely közvetlenül a lon-
doni bemutató után érkezett Budapest-
re. A darabból kiderült, hogy mit kezd
egy belga tánctársulat Bartók és Ligeti
György zenéjével. Szintén májusban lé-
pett fel Budapesten a spanyol Entre-
mans. Munkáik, köztéri/szabadtéri pro-
jektjeik, szellemes duóik nemzetközi is-
mertséget szereztek az alkotóknak. A
társulat budapesti fellépése az egyik leg-
forgalmasabb, turisták által is látogatott
köztéren, a Vörösmarty téren volt, s a
program kiegészült két magyar duettel
is, melyek alkotója Újvári Milán volt.

Június végén egy héten keresztül a
madridiak egész közelrõl tanulmányoz-
hatták a budapestiek éjszakai életét, és
fordítva. A párhuzamos városok projekt
keretében kivetítõk segítségével ugyanis
direkt kapcsolat jött létre a két ország
két szórakozóhelye között. A budapesti
Fogasház és a madridi Mataderó össze-
kapcsolásával a cél az volt, hogy felhív-
juk a figyelmet a kultúrák közötti párbe-
széd fontosságára.

Elnökségünk kulturális programsoro-
zatának egyik kiemelkedõ eseménye volt
„Az európai szecesszió nagymesterei” cí-
mû utazó fotókiállítás, mely szintén EU-
triós erõforrásokat mozgósított. Megis-
mertettük Európát az úgynevezett ke-
rítéskiállítás mûfajával. A Magyarország,
Spanyolország és Belgium szecessziós épí-
tészetét bemutató tárlat ugyanis a barce-
lonai La Sagrada Família, a budapesti
Nemzeti Múzeum és a belga Városi Park
kerítésére kifüggesztett tablóival bírta
megállásra a járókelõket. A kiállítás tar-
talmas és látványos módon foglalta össze
Victor Horta, Antoni Gaudí és Lechner
Ödön mûvészetét a mesterek által terve-
zett épületek bemutatásával. A rendhagyó
tárlatnak köszönhetõen Lechner Ödönt
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pozícionáltuk a triós színtéren, így a bel-
gák és a spanyolok is megismerhették a
magyar építészt. 

MMiinnddeennkkii  EEuurróóppáájjaa  ––  hhaazzaaii  
nnaaggyyrreennddeezzvvéénnyyeekk

A magyar soros elnökség kiemelkedõ
küldetése volt, hogy prioritásait nem csu-
pán Európa, hanem a hazai lakosság szá-
mára is demonstrálni tudja. Így az elnök-
ség belföldi kommunikációjának része
volt, hogy a programok nyelvére fordít-
suk le a Kárpát-medence sokkomponen-
sû és ebbõl fakadóan egyedi és minõségi
kultúráját. 

A lakossági rendezvények már 2010.
december 31-én elkezdõdtek. Az Új Év,
a magyar soros EU-elnökség és Európa
köszöntése sokszínû nyitórendezvénnyel
startolt a Millenárison. Több mint ötez-
ren ünnepelték, hogy Magyarország ja-
nuár 1-jén átvette az EU-elnökséget.

Tavasszal ismét nagy lendületet vet-
tünk, és számos lakossági rendezvénnyel
mutattuk be az európai és a magyar kul-
túra sokszínûségét. Májusban a szecesz-
szió jegyében békebeli, hangulatos, csa-
ládi-baráti pikniket szerveztünk. A Ma-
gyar Nemzeti Múzeum kertjében szám-
talan ingyenes családi és kulturális prog-
ram várta az érdeklõdõket. Lehetett hoz-
ni piknikkosarat, de a Múzeumkertbe
üres kézzel betérõket Különleges Piknik
büfé is várta. A rendezvény Az európai
szecesszió nagymesterei címû utazó fo-
tókiállítás finiszázsa volt. 

A Hungarofest kezdeményezésére
idén az elnökség keretében országosan
valósulhatott meg a tavalyi Pécs2010
Európai Kulturális Fõváros kapcsán Ma-
gyarországon elõször megrendezett
Szomszédünnep. A rendezvényhez több

mint 40 település csatlakozott 120 hely-
színnel. Közel 16 000 civil közremûkö-
désével szervezték a csatlakozók a saját
Szomszédünnepüket. A közös sütés-fõ-
zéssel, beszélgetéssel, játékkal egybekö-
tött rendezvény célja az volt, hogy meg-
mutassuk a helyi közösség szervezõere-
jét.

Igazán különleges körülmények kö-
zött a Városligeti tavon nyílt meg az Art
on Lake avagy a Mûvészet a tavon címû
nemzetközi szoborkiállítás, amely 25 eu-
rópai szobrászmûvész munkáját mutatta
be. A Szépmûvészeti Múzeum ezzel a ki-
állítással elhagyta az épület falait, és a
legnyitottabb módon, köztéren mutatta
be, a legszélesebb közönség felé a kor-
társ képzõmûvészetet. A nagy sikerrel
zárult kiállítás további különlegessége az
volt, hogy a látogatók egyszerre élhették
át a csónakázás és a szobrok nyújtotta
élményt.

A Hungarofest már 2009 óta töret-
lenül népszerû, ingyenes, a kultúrát egy-
szerû, mindenki számára elérhetõ mó-
don közvetítõ lakossági programja az Ol-
vasóliget. A rendezvénnyel az olvasás
népszerûsítését tûztük ki célul. A sokszí-
nû mozgó könyvtár – az olvasás kényel-
mét szolgáló babzsákokkal és nyug-
ágyakkal – nyugodt, árnyas ligetek mel-
lett a fesztiválokon is nagy sikert ara-
tott. A nyár folyamán Budapesten két
helyszínen, a margitszigeti Holdudvar-
ban és a Bakáts téren lehetett rábukkan-
ni olvasópontjainkra. A program rendkí-
vüli idei eseménye volt a budapesti Mar-
gó Fesztivál, amely kortárs irodalmi
fesztiválként a Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál „margóján” futott. A
fesztivál célkitûzési között szerepelt az
irodalmi, kulturális mozgósítás és ön-
szervezõdés, molekuláris fesztivál lévén
korszerû kommunikációs felületeket



használva talált rá a saját közösségére és
közönségére. 

Az izgalmas szilveszteri nyitórendez-
vényre rímelve a soros magyar EU-el-
nökség hivatalos budapesti zárórendez-
vényeként egy nagyszabású, sokszínû,
sok ezer embert megszólító rendezvény-
nyel készültünk. A Duna party három
napja alatt több mint tíz helyszínen, sok
tucat program képében mutatta meg
számtalan arcát Budapest. A kikapcso-
lódni vágyókat a látványos sárkányha-
jóverseny – amelyen a kajak-kenu sport-
ág olimpikonjai is lapátot ragadtak – és
a több mint kétszáz legkülönfélébb vízi
jármû (kajak, kenu, tutaj, sárkányhajó)
felvonulása mellett Kesha-koncert, vala-
mint zenei aláfestéssel kiegészített virtu-
ális épületfestés kápráztatta el. A prog-
ramok túlnyomó többsége a Duna fõvá-
rosi partjainál szimbolikusan „üzente”,
hogy a Duna ugyanúgy összeköti az érin-
tett európai nemzeteket és az embere-
ket, mint a közös politikai és gazdasági
érdekek. A Magyarországon nagy nép-
szerûségnek örvendõ Múzeumok Éjsza-
kája és a Templomok Éjszakája is csatla-
kozott a rendezvénysorozathoz. Az el-
nökségi zárórendezvényt ezeken túl szá-
mos zenei, színházi és táncprodukció tet-
te felejthetetlenné.

CCssúúccsstteelljjeessííttmméénnyyeekk  
aa  hhaazzaaii  ppaalleettttáánn

A nagy lakossági programokon túl a ma-
gyar soros elnökség félévében kiemelke-
dõ csúcsprodukciókat is elhoztunk a ma-
gyar közönségnek. Június elsõ felében a
20. század táncmûvészetét meghatározó
Pina Bausch Társulat lépett fel a Sweet
Mambo címû darabbal. Bausch, akit egy
neves tánctörténész, kritikus a magatar-
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tásformák archeológusának nevezett, a
Sweet Mambóban kilenc táncos, hat nõ
és három férfi elõadásában a csábítás és
elcsábulás, az érzelmi ragyogás és nyo-
morúság, a sebezhetõség, a lelki és fizi-
kai törékenység hullámzását fogalmazta
meg. 

A Nemzeti Színháztól néhány lépésre,
a Ludwig Múzeum Kiállítótereiben egész
nyár folyamán látható volt Moholy-Nagy
László életmû-kiállítása. A tárlaton 200
festmény, fekete-fehér és színes fotók,
filmek és grafikai tervek szerepeltek.
Moholy-Nagy László a 20. század egyik
legmeghatározóbb jelentõségû képzõ-
mûvésze, mûvészetpedagógusa és gon-
dolkodója volt. Életmûve a modernizmus
által megteremtett univerzális mûvészet-
ideál egyik legkonzekvensebb példája.
Ezzel a kiállítással a magyar szellemi és
alkotómûvészeti innováció, illetve a kü-
lönbözõ mûvészeti és gondolkodásbeli
kérdésekre keresett korszakalkotó vála-
szok kerültek a középpontba. 

KKuullttúúrráávvaall  iinntteettttüünnkk  bbúúccssúútt

Európa számos városában változatos
kulturális programokkal zárta le Magyar-
ország az EU élén töltött félévét. Brüsz-
szelben Magyarország hét régiójának
egy-egy jellegzetes háztípusának orom-
zata kis falusi utcává alakította az Euró-
pai Parlament elõtti teret, ahol utcaszín-
ház, gyerekjátékok, kézmûves piac, ma-
gyar gasztronómiai különlegességeket
kínáló lacikonyha és egyéb érdekességek
várták a vendégeket. 

Berlinben a brandenburgi kapu elõtt
felállított színpadon adta át a jelképes
stafétabotot a magyar elnökség Lengyel-
országnak. Az ezt követõ koncerten a vi-
lághírû magyar szoprán, Rost Andrea



MMAAGGYYAARROORRSSZZÁÁGG  EEUURRÓÓPPAA  KKÖÖZZEEPPÉÉNN 8833

mutatta be Pannon dalok címû, a Ma-
gyarországon élõ kisebbségek és nemze-
tiségek zenéjébõl, illetve a magyar nép-
zenébõl egyaránt merítõ mûsorát, majd
Kocsis Zoltán kíséretével Bartók és Ko-
dály dalaiból is énekelt. Lengyelországot
a három harmonikásból álló Motion Trio
képviselte világzenei produkciójával. 

Bytomban, a Sziléziai Operaházban
közös lengyel-magyar operaestek és a
Szent Iván-éjhez kötõdõ szabadtéri ope-
rafesztivál várta a zenerajongókat. Len-
gyel részrõl a nagy romantikus zeneszer-
zõ, Stanislaw Moniuszko egy operája,
magyar részrõl pedig Erkel Ferenc Bánk
bánja hangzott el.

ÖÖsssszzeeggzzééss

Igazán pozitív visszajelzés számunkra,
hogy a magyar elnökséget sokan a kul-
túra iránt leginkább elkötelezett elnök-
ségnek nevezték Brüsszelben, mivel az
Európai Unió történetében ennyi kultu-
rális eseményt még egy elnökség sem
rendezett féléves ciklusa során, mint Ma-
gyarország. A visszajelzések és a recen-
ziók azt mutatják, érdemes volt kulturá-
lis értelemben kihasználni a hazánkra irá-

nyuló összeurópai figyelmet, mert így
Magyarország elnyerte az õt megilletõ
helyet Európa kulturális térképén is.

A magyar soros EU-elnökség féléve
alatt országunkat kiemelt figyelemmel
tüntette ki Európa. A magyar elnökség
célkitûzése az volt, hogy ráirányítsuk a
tagállamok figyelmét a kulturális sokszí-
nûségre, mint védendõ európai értékre.
A mozgalmas elnökségi félév alatt több
mint 300 programot szerveztünk: 24
nagy lakossági rendezvényt hívtunk élet-
re, több mint 120 klasszikus és könnyû-
zenei koncertet rendeztünk, valamint 30
nagy tárlatot vittünk el Európa rangos ki-
állítótermeibe, miközben levetítettünk
700 filmet az általunk koordinált feszti-
válokon. 

A minõségi és bõséges programsor-
nak köszönhetõen kijelenthetõ tehát,
hogy sikerült megerõsíteni a magyar kul-
túra pozícióit Európán innen és túl, az
egész világban. Reméljük, hogy nemcsak
mi, szervezõk emlékszünk vissza jólesõ
fáradtsággal vegyes örömmel a magyar
soros EU-elnökség eseményeire, hanem
az a közel 5 millió ember is, akik látoga-
tóként, vendégként élvezték az európai
és a magyar kultúra változatos sereg-
szemléjét.

��



KKiieemmeelltt  ttuurriisszzttiikkaaii  rreennddeezzvvéénnyyeekk
MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn  aa  ssoorrooss  
EEUU--eellnnöökksséégg  iiddeejjéénn  

Magyarország a soros EU elnökség kap-
csán számos, turisztikai szempontból is ki-
emelkedõ rendezvénynek adott otthont.

2010-ben, az EU-elnökség „elões-
téjén”, november 30. és december 2. kö-
zött, Budapesten tartotta soron követke-
zõ közgyûlését, valamint hajózási és ke-
rékpáros konferenciáit a nemzetközi Du-
na Marketingegyesület, ahol mintegy
150 nemzetközi szakember cserélt esz-
mét. A Magyar Turizmus Zrt. szervezé-
sében és aktív részvételével megvalósult
eseményeken az egyik kiemelt téma a
Duna-stratégia volt, amelynek elfogadá-
sára éppen Magyarország EU-elnöksé-
gének ideje alatt került sor.

A Magyar Turizmus Zrt. lobbitevé-
kenységének köszönhetõen, hazánk EU-
elnökségének idõszaka alatt Budapesten
rendezték meg a 35 európai ország nem-
zeti turisztikai hivatalait tömörítõ Euró-
pai Turisztikai Bizottság (European
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Travel Commission, ETC) 58. igazgató-
sági ülését és 80. közgyûlését. A 2011.
április 19. és 21. között lebonyolított, ki-
emelt turizmusdiplomáciai rendezvény
kiváló lehetõséget teremtett arra, hogy a
nemzeti turisztikai marketingszervezet a
vezetõ nemzetközi utazási szakemberek
figyelmét Magyarország turisztikai kíná-
latára és hazánk soros EU-elnökségére
irányítsa. A MT Zrt. ezért aktívan részt
vállalt a szakmai programok szervezésé-
ben, továbbá az ETC szakemberei a Zrt.
tanulmányútjának keretében hazánk tu-
risztikai kínálatát is megismerhették.

Magyarország 2011. elsõ félévi EU-
elnökségének turisztikai programjában
kiemelt szerepet kapott a 2011. május
12–13-án, Budapesten megrendezett
Európai Turizmus Konferencia, amely a
Nemzetgazdasági Minisztérium és az
Európai Bizottság szervezésében való-
sult meg. A konferencián az Európai
Unió valamennyi tagországának turiz-
musért felelõs, magas rangú, turizmus
irányításában érintett állami irányító és
marketing szakemberei, valamint az eu-

Magyarország EU-elnöksége jelentõs turisztikai bevételeket generált ha-
zánk számára 2011 elsõ hat hónapjában. Rövid távú hatásként lendüle-
tesen bõvült a már élénkülõ hazai hivatásturizmus, hosszú távon pedig
kiváló lehetõséget kaptunk hazánk turisztikai országképének pozitív for-
málására. A Magyar Turizmus Zrt. a Külügyminisztériummal és egyéb
társintézményekkel együttmûködésben számos marketingeszközzel és
akcióval járult hozzá hazánk sikeres szerepléséhez. A Magyar Szállodák
és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) felmérése szerint az EU-rendez-
vényeknek mintegy 40 ezer vendégéjszakát köszönhetnek a magyaror-
szági szállodák. Az uniós rendezvények vendégei által generált forgalom
a hazai szállodákban körülbelül 1,7 milliárd forint volt az átlagos költést
figyelembe véve. Ehhez jön az egyes vidéki konferenciahelyszíneken, il-
letve a budapesti rendezvények helyszínein megjelent forgalom. 
A vendégek szállodai és szállodán kívüli költéseit is figyelembe véve az
EU-rendezvények teljes hatása körülbelül 3,5 milliárd forintra tehetõ.

A 2011. évi soros EU-elnökség hatása
Magyarország turizmusára
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rópai és a hazai turisztikai szakmai szer-
vezetek, turisztikai érdekképviseleti
szervek képviselõi vettek részt. A kon-
ferenciára a Parlamentben került sor.
Magyarország sikeres bemutatása, a tu-
risztikai szakma és ennek következté-
ben a beutazó turizmus jövõbeni alaku-
lása szempontjából rendkívüli fontos-
sággal bírt ez az esemény.

2011. június 28-tól július 2-ig várta
vendégeit Sopronba a 19. VOLT Fesztivál,
amely egyben az Európai Unió Tanácsa
magyar elnökségének hivatalos „záróbu-
lija” is volt. A VOLT szervezõi ebbõl az ap-
ropóból sokszínû programkínálatot állítot-
tak össze: 27 tagállam fesztiválozóinak
részvételével Európa Kemping, Európa
Színpad, European Gipsy Rocks! fesztivál,
HungariKult kiállítás, Európa Konyha és
Európa Sátor is várta a vendégeket. Az
Európa Kempingre 27 tagállamból meghí-
vott több száz fesztiválozó fontos turisz-
tikai nagykövete volt hazánknak. 

A VOLT-on mutatták be elõször a Ma-
gyar Turizmus Zrt. szakmai együttmû-
ködésével megvalósult „HungaryKult
TOP 20” címû kiállítást. Több tízezer fi-
atalt arra buzdítottak a VOLT szervezõi,
hogy ajánlásaikkal, szavazataikkal mond-
ják el, milyennek látják õk Magyarorszá-
got, melyek azok a „fiatalos hungari-
kumok”, amelyek jól jellemzik 2011-ben
hazánkat. Az internetes szavazás során
elsõ húsz helyen végzett ételekrõl, italok-
ról, tárgyakról, helyekrõl és személyek-
rõl ismert közéleti személyiségek írták le
személyes kötõdésüket. 

Az MT Zrt. az EU-elnökség kapcsán a
nagyobb rendezvényeken turisztikai in-
formációkkal, valamint színvonalas kiad-
ványokkal hívta fel a hazánkba érkezõ
politikusok, szakértõk és üzleti döntés-
hozók figyelmét Magyarország turiszti-
kai kínálatára.

„„EEUU--eellnnöökkssééggüünnkkeett””  
ffeellffeeddeezzőő  ttuurriisszzttiikkaaii  
ttaannuullmmáánnyyuuttaakk  

Az MT Zrt. – szintén a Külügyminiszté-
riummal és más társintézményekkel
együttmûködésben – több sajtótanulmány-
utat is szervezett külföldi újságírók számá-
ra annak érdekében, hogy az EU-elnökség
helyszínei mellett Magyarország turisztikai
kínálatát is megismertesse. 

Az elsõ, uniós soros elnökségünket
beharangozó tanulmányútra például
2010 novemberében került sor, ame-
lyen brüsszeli uniós lapok újságírói vet-
tek részt. A négynapos tanulmányúton a
legrangosabb uniós szakmai, illetve gaz-
dasági újságok és portálok újságírói kép-
viseltették magukat, mint pl. a The Par-
liament Magazine, a The Bulletin, az E
Sharp és a De Standaard belga országos
napilap EU-melléklete. A The Parliament
Magazine a félévente az új soros elnök
tagállamot bemutató különkiadásához is
gyûjtött anyagot budapesti tartózkodása
során. A zsurnaliszták között volt a
Reuters hírügynökség brüsszeli tudósí-
tója is, aki nagyon hasznosnak ítélte a
budapesti tanulmányutat és a szakmai
találkozókat a jövõbeli tudósítások hír-
anyaga szempontjából. A résztvevõk
megismerkedtek uniós elnökségünk ren-
dezvényeinek két fõ helyszínével, a Nép-
rajzi Múzeummal és a Gödöllõi Kastély-
lyal. A szakmai programok mellett az új-
ságírók fõvárosunk szépségeit, vonzerõ-
it is felfedezhették, mégpedig különleges
turisztikai programok során: látogatást
tettek a köztársasági elnök hivatalában,
a Sándor-palotában, speciális vezetés ke-
retében fedezték fel a Mûvészetek Palo-
táját az esti koncert elõtt, továbbá uni-
ós fejlesztésekre fókuszáló budapesti vá-
rosnézésen vettek részt. A vendégek



egészségturisztikai szempontból is felfe-
dezték Budapestet: kipróbálhatták a
„Dental Capital of Europe” méltán elis-
mert fogászati kezeléseit, valamint egy
neves magánklinikát is megtekintettek,
ahol többek között a menedzserszûrés-
sel kapcsolatos részletekrõl, árakról
kaptak információt. Itt tartózkodásuk
utolsó napján, a Széchenyi fürdõben töl-
töttek egy pihentetõ délelõttöt fürdõzés-
sel és masszázzsal; a gyógyfürdõ szintén
nagy tetszést aratott a vendégek köré-
ben.

Szintén 2010 novemberében hat né-
met újságíró érkezett Magyarországra,
akik olyan neves médiumokat képvisel-
tek, mint pl. a Berliner Zeitung, a Die
Tageszeitung, a Westdeutsche Zeitung
vagy a Deutschland Radio Kultur. A mé-
diaszakemberek négynapos útjuk során
Budapest turisztikai kincseinek megisme-
rése mellett szakmai találkozókon is
részt vettek. 

2011-ben is számos újságíró fedez-
hette fel Magyarország szépségeit, ha-
zánk soros EU-elnökségének apropójá-
ból. 2011. májusban például különleges
tematikájú tanulmányúton vett részt két
szlovákiai újságíró, akik Magyarország
soros EU-elnökségének egyik kiemelt té-
máját, a Dunát vették górcsõ alá. A szlo-
vák turisták által is jól ismert helyszínek
helyett ezúttal különleges, kevésbé is-
mert helyeket kerestek fel a résztvevõk,
a folyó egyedi arcának bemutatását célul
kitûzve.

AA  ttuurriisszzttiikkaaii  iimmáázzsstt  
ttoovváábbbb  eerrőőssííttőő  mmééddiiaa--
mmeeggjjeelleennéésseekk

A teljesség igénye nélkül ismertetett ta-
nulmányutak nyomán rendkívül értékes
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média-megjelenések születtek, melyek
keretében Magyarország soros EU-el-
nökségének híre bejárta a világot. 

A 2011 elején például a BBC World
News honlapon egy rendkívül érdekes
cikk jelent meg Magyarországról
(http://www.bbc.co.uk/news/world-
europe-12120474). 

Nick Thorpe, a BBC budapesti tudó-
sítója részletesen elemezte, mit is jelent
hazánknak az, hogy 2011. januártól fél
éven át betölti az Európai Unió soros el-
nöki tisztét. A sok politikai megállapítás
mellett a legfontosabb, amit a tudósító
kiemelt, hogy a soros elnökség Magyar-
ország számára a turizmus jelentõs fel-
értékelõdését és fejlõdését is hozhatja.
Mindez azért is bír kiemelkedõ hírérték-
kel, mivel a BBC World News az egész
világ felé mûholdon megjelenõ hírcsa-
torna, amelyet több százmillió nézõ néz,
és ugyanannyi olvasó olvas az inter-
neten.

A világhírû The New York Times va-
sárnapi mellékletében 2011 tavaszán
kétszer is megjelent Magyarország, a
magazin és az MT Zrt. New York-i kül-
képviseletének „Art in Europe” elne-
vezésû együttmûködésében. Az 1,6
millió példányszámban megjelenõ mel-
léklet néhány soros kedvcsinálójából 
az olvasók megtudhatták, hogy 2011-
ben ünnepeljük Liszt Ferenc születésé-
nek 200. évfordulóját, valamint azt,
hogy Magyarország az EU soros elnö-
ki tisztségét is betölti 2011 elsõ félé-
vében.

A soros magyar EU-elnökség alkalmá-
ból a belga médiában is Magyarország
került fókuszba: több cikk és riport is
megjelent, amelyek alapjául a Magyar
Turizmus Zrt. által szervezett tanul-
mányutak szolgáltak. Így a Plus Maga-
zine (260 000 olvasó) 2011. márciusi
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száma négyoldalas cikkben foglalkozott
hazánkkal, a Metro napilap (450 000 ol-
vasó) kétoldalas budapesti riportot kö-
zölt március elején, míg a flamand Pasar
Magazine (170 000 olvasó) újságírója
háromoldalas cikkben számolt be buda-
pesti és a Dunakanyarban szerzett élmé-
nyeirõl.

„Hungarian EU Presidency” címmel,
tizenkét oldalas melléklet jelent meg
Brüsszel piacvezetõ diplomáciai és üzle-
ti magazinjában, a Diplomatic World
Magazine tavaszi számában. Az önálló
magyar EU-elnökségi melléklet a Brüsz-
szeli Magyar Nagykövetség az MT Zrt.
Benelux-képviseletének és a korábbi ITD
brüsszeli irodájának együttmûködésé-
ben készült el. 

A Diplomatic World Brüsszel legjelen-
tõsebb üzleti magazinja, 20 000-es pél-
dányszámban, amely eljut az EU intéz-
ményeihez, a Brüsszelben mûködõ diplo-
máciai képviselethez, 970 nagykövethez
és EU-misszió vezetõhöz, 4250 top me-
nedzserhez, 1530 nemzetközi szervezet
vezetõjéhez, valamint 350 európai par-
lamenti képviselõhöz, továbbá számtalan
európai bizottsági döntéshozóhoz és
funkcionáriushoz. 

A cikk fókuszában a magyar egész-
ségturizmus állt, nyolc oldalban a hazai
termálfürdõkkel, kiemelten a Gellért
fürdõvel s annak gyógyhatásaival foglal-
kozott. Emellett interjút tartalmazott 
a brüsszeli magyar nagykövettel és ha-
zai partnerek hirdetései is megjelentek
benne.

A melléklet az alábbi linken letölthe-
tõ: http://smooz.4your.net/diplomatic-
world/files/DW30_HEALING_WATERS_
8_10.pdf 

A soros magyar EU-elnökség kapcsán
kiemelten foglalkozott Magyarországgal
Belgium és Luxemburg piacvezetõ turisz-

tikai szakmai lapja, a 30 000 példányban
megjelenõ Travel Magazine. A kétoldalas
szakmai mellékletet az MT Zrt. Benelux-
képviselete jelentette meg a magazin má-
jusi, jubileumi 300. számában, a magyar
egészségturizmusról. 

Az összeállításban az európai turiz-
mus kihívásairól, a nemzeti turisztikai
társaságok és tevékenységük jövõjérõl,
valamint a belga beutazó fogalom ala-
kulásáról és tendenciáiról készült riport.

2011 elsõ félévében, Magyarország
EU-elnöksége alkalmából a Magyar Tu-
rizmus Zrt. romániai képviselete számos
akcióhoz kapcsolódva használta ki a le-
hetõséget, hogy hazánk turisztikai att-
rakcióit minél jobban megismertesse. A
képviselet kommunikációjában kiemelt
figyelmet fordít a romániai lakosság kö-
rében immár hagyományosan keresett
és kedvelt magyarországi fürdõlehetõsé-
gek, valamint az új befektetések minél
szélesebb körû megismertetésére. En-
nek jegyében, a National Geographic szí-
nes magazin 2011. júniusi számával 16
oldalas mellékletet jelentetett meg „Ma-
gyarország – a termálparadicsom” cím-
mel, amelyben rejtett kincseinken, a ter-
málvizeken, a gyógy- és termálfürdõk
bemutatásán át a különbözõ turisztikai
régiókba hívott kalandozásra. Az olva-
sók megismerkedhettek a különbözõ táj-
egységek jellegzetességeivel, különleges-
ségeivel, Magyarország egyedi turiszti-
kai attrakcióival. A különösen igényes,
színes magazin 25 000 példányban jele-
nik meg.

Magyarország soros EU-elnökségérõl
ezen kívül többek között az olasz RAI3
közszolgálati televíziós csatorna híradó-
jához tartozó, Est-Ovest címû kulturális
magazinmûsor nézõi is információt kap-
tak, Ausztria egyik legolvasottabb turisz-
tikai szaklapjában, a Traveller magazin-



ban pedig a soros magyar EU-elnökség
egyik bécsi zárórendezvényére, a Ma-
gyarország köztéri galéria megnyitójára
invitálták az osztrák turisztikai szakem-
bereket.

A teljesség igénye nélkül bemutatott,
a nemzetközi sajtóban publikált cikkek
amellett, hogy „hírül vitték” Magyaror-
szág soros EU-elnöki tisztségét, hazánk
turisztikai imázsát is tovább erõsítet-
ték.

KKüüllffööllddii  mmaarrkkeettiinnggaakkcciióókk

Magyarország soros EU-elnökségét a
rendkívül értékes média-megjelenések
mellett számos további marketingakció is
népszerûsítette. Az MT Zrt. pl. különbö-
zõ külföldi események szervezésében is
együttmûködött a Külügyminisztérium-
mal és egyéb társintézményekkel, vala-
mint a nemzeti turisztikai marketing-
szervezet a külképviselõi hálózatán ke-
resztül is igyekezett Magyarországra irá-
nyítani a figyelmet.

A sikeres turisztikai megjelenést segí-
tette többek között a „Hungary – World
of Potentials” címû országpromóciós
film is, amely kiemelt nyertese volt a ri-
gai nemzetközi turisztikai filmfesztivál-
nak. A Külügyminisztérium hazánk soros
EU-elnöksége kapcsán készített összeál-
lítását a Magyar Turizmus Zrt. – a Kül-
ügyminisztériummal egyeztetve – nevez-
te be a Tourfilm Riga – 2011 filmfesz-
tiválra. Az alkotás nemcsak a kulturális
turizmus kategóriában utasította maga
mögé a többi filmet, hanem a rendez-
vény fõdíját is elnyerte. A díjakat Lettor-
szág fõvárosában, a 2011. április 30-án
megrendezett nagyszabású díjátadón
Madarász Isti, a film rendezõje vette át.
A díjnyertes filmet az MT Zrt. is felhasz-
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nálta a hazánk soros EU-elnökségéhez
kapcsolódó rendezvényeken Magyaror-
szág gazdag turisztikai kínálatának nép-
szerûsítésére.

Fél éven át figyelemfelkeltõ óriáspla-
kátokkal népszerûsítette hazánk turiszti-
kai kínálatát a Külügyminisztérium és a
Magyar Turizmus Zrt. Brüsszelben. A
belga fõváros repülõterén, a schengeni
terminál érkezõ folyosójának központi
helyén elhelyezett hét óriásplakát Ma-
gyarországra mint vonzó turisztikai
célországra hívta fel az utazók figyelmét.
A brüsszeli nemzetközi repülõtér éves
forgalma meghaladja a 17 millió fõt, a
forgalom 62 százaléka pedig a schengeni
(A) terminálon bonyolódik, így a kam-
pány jelentõs hírértéket generált hazánk
számára.

A soros magyar EU-elnökség apropó-
ján, az MT Zrt. kezdeményezésére és ki-
vitelezésében június elején olyan Magyar-
ország köztéri galéria nyílt Bécs belváro-
sának szívében, amely 18 képben, a meg-
szokásoktól és a kliséktõl eltérõen mutat-
ta be hazánk turisztikai és kulturális ér-
tékeit, gazdag történelmi örökségét, ki-
térve az Ausztriával való szoros kötõ-
désre. A rendkívüli helyszínen és tema-
tikában, egy egész hónapon keresztül
mûködött szabadtéri galériából egy kis
ízelítõ megtekinthetõ az ausztriai képvi-
selet honlapján (http://www.itthon.hu/
site/upload/mtrt/kiadvanyok/pager/at_fr
eilicht_galerie_ungarn/). 

A kiállítás megnyitóján jelen volt és
beszédet mondott Papp-Váry Borbála
kormányzati kommunikációért felelõs
helyettes államtitkár, Szalay-Bobrov-
niczky Vince bécsi magyar nagykövet,
Ursula Stenzel, Bécs I. kerületének pol-
gármestere, Prof. Dr. Elisabeth Vitouch,
Bécs tartományi közgyûlése nemzetközi
és EU bizottságának elnöke, Dr. Méhes
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Márton, a bécsi Collegium Hungaricum
igazgatója és Kovács Balázs, a Magyar
Turizmus Zrt. bécsi képviseletének veze-
tõje. 

Az osztrák közéleti és szakmai lapok
közül több is foglalkozott a rendkívüli
kiállítással, s ennek apropóján kifejezet-
ten ajánlották az olvasónak mind a kiál-
lítás, mind pedig Magyarország felkere-
sését. Ausztria leghallgatottabb keres-
kedelmi rádióadója, a KroneHIT zene-
csatorna programajánlóként tucatnyi
rádió-spoton keresztül hívta fel az oszt-
rákok figyelmét a kiállítás érdekes tema-
tikájára.

A kiállítás az egyik záróakkordja volt
az ausztriai magyar külképviseletek ma-
gyar EU-elnökség idején megvalósult
„Ungarn am Ruder” (Magyarország a
kormányrúdnál) címû rendezvénysoroza-
tának.

AAZZ  EEUU--eellnnöökksséégg  aa  ssttaattiisszzttiikkáákk
ttüükkrréébbeenn

A Központi Statisztikai Hivatal elõzetes
adatai szerint 2011. elsõ félévében a ma-
gyarországi kereskedelmi szálláshelye-
ken 3,2 millió vendég 7,9 millió vendég-
éjszakát töltött el. Az átlagos tartózko-
dási idõ 2,4 éjszaka volt. 

A vendégek száma 3,8%-kal, a
vendégéjszakák száma 2,9%-kal halad-
ta meg a 2010. január–júniusi adato-
kat. 

2011. január–júniusban a külföldi
vendégforgalom is pozitívan változott: a
külföldi vendégek száma 7,7%-kal, a
külföldi vendégéjszakák száma 5,9%-kal
nõtt 2010 azonos idõszakához képest,
így több mint 1,5 millió külföldi vendég
több mint 4,1 millió vendégéjszakát töl-
tött el kereskedelmi szálláshelyeinken. A

külföldi vendégek átlagos tartózkodási
ideje 2,7 nap volt. 

2011. január–júniusban a vendégfor-
galom 80,1%-át regisztráló szállodák-
ban a külföldi vendégek száma 9,8%-kal,
a külföldi vendégéjszakák száma 8,3%-
kal emelkedett, a kereskedelmi szálláshe-
lyek átlagát meghaladva. Az év elsõ fél-
évében a belföldi vendégforgalom is po-
zitívan, a kereskedelmi szálláshelyek át-
lagánál kedvezõbben alakult: a belföldi
vendégek száma 7,0%-kal, a belföldi
vendégéjszakák száma 6,6%-kal nõtt a
szállodákban. 

Az év elsõ félévében több mint 230
ezer éjszakával emelkedett a külföldi
vendégéjszakák száma 2010 azonos idõ-
szakához viszonyítva. 

A kereskedelmi szálláshelyek bruttó
szállásdíjbevételei 57,5 milliárd forintot
tettek ki 2011. január–júniusban. A ke-
reskedelmi szálláshelyek közül a legtöbb
szállásdíjbevétel – az összes szállásdíj-
bevétel 91,1%-a – a szállodákban kelet-
kezett. 

A szállásdíjbevételek mellett a keres-
kedelmi szálláshelyek 26,2 milliárd fo-
rint vendéglátásból és 23,3 milliárd fo-
rint egyéb szolgáltatásból származó be-
vételt realizáltak. Így a kereskedelmi
szálláshelyeken összesen 106 921 milli-
árd forint bruttó bevétel keletkezett,
ami 2010 azonos idõszakához viszonyít-
va folyó áron 6,2%-os növekedésnek fe-
lel meg. 

A legtöbb, soros elnökséghez kapcso-
lódó rendezvényt a fõvárosban tartották,
amelynek hatása Budapest vendégforgal-
mi adataiban is megmutatkozik. A ma-
gyar fõváros kereskedelmi szálláshelyein
2011 elsõ hat hónapjában 1 millió 205
ezer vendég szállt meg, 7,9%-kal több,
mint az elõzõ év azonos idõszakában. A
növekedés mértéke 4,1 százalékponttal



meghaladta az országos átlagot. A bõvü-
lést elsõsorban a vendégforgalom több
mint nyolctizedét adó külföldi vendégek
számának 9,1%-os növekedése eredmé-
nyezte. 

A vendégek 2011. január–júniusában
2 millió 787 ezer vendégéjszakát töltöt-
tek el a fõvárosi szálláshelyeken, 7,1%-
kal többet, mint az elõzõ év azonos idõ-
szakában. Ezen belül a külföldi vendégek
által eltöltött éjszakák száma 7,3%-kal,
a belföldieké 6,0%-kal bõvült.

A külföldi vendégéjszakák több mint
hattizedét az Európai Unióból érkezett
vendégek töltötték el Budapest szállás-
helyein, akik összesen 1 millió 511
ezer éjszakára vették igénybe a szállás-
helyek szolgáltatásait, 7,1%-kal több-
re, mint egy évvel korábban. A legje-
lentõsebb küldõországok közé sor-
rendben Németország, az Egyesült Ki-
rályság, Olaszország, Franciaország és
Spanyolország tartozott, az elõzõ év
azonos idõszakához képest valamennyi
ország esetében nõtt a vendégéjszakák
száma.
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2011. elsõ félévében számos magas szin-
tû konferenciára, tanácskozásra és egyéb
rendezvényre került sor Gödöllõn, a
Grassalkovich-kastélyban, Debrecenben,
Balatonfüreden, illetve Budapesten.

Ezekre az eseményekre az EU-tag-
országokból nagy számban érkeztek poli-
tikusok, szakértõk, újságírók. A Liszt Fe-
renc Repülõtér adatai szerint kb. 40 000
utas érkezett ebben az idõszakban az EU-
rendezvények kapcsán hazánkba, akik ál-
talában 1–2 éjszakát töltöttek budapesti
vagy vidéki szállodákban, s voltak olyanok,
akik az érkezés napján elutaztak.

Az MSZÉSZ felmérést készített arra
vonatkozóan, hogy az EU-elnökség ese-
ményei milyen hatással voltak a szállodák
vendégforgalmára, üzletmenetére. 

A felmérés eredménye a következõ
képet mutatja:

VVeennddééggffoorrggaalloomm  ((sszzáállllooddaaii  sszzoobbaaééjjsszzaakkáákk)) SSzzoobbaaáárrbbeevvéétteell  ((ffoorriinntt))
Vidék összesen 1600 Vidék összesen 48 520 000

ebbõl 4* 860 ebbõl 4* 18 920 000
5* 720 5* 29 600 000

Budapest összesen 36 400 Budapest összesen 1 088 800.000
ebbõl 4* 20 400 ebbõl 4* 448 800 000

5* 16 000 5* 640 000 000
MMiinnddöösssszzeesseenn 3388  000000  MMiinnddöösssszzeesseenn                11  113377  332200  000000
ÖÖsssszzeess  áárrbbeevvéétteell  ((sszzoobbaaáárrbbeevvéétteell++eeggyyéébb  kkööllttééss,,  ffoorriinntt))::  

11  113377  332200  000000  ++  5500%%  ==  11  770055  998800  000000  

A fenti az adatok azt mutatják, hogy az
EU-rendezvények vendégei által generált
forgalom a hazai szállodákban kb. 1,7
milliárd forint volt az átlagos költést fi-
gyelembe véve. Ebben a számban nem
szerepel az egyes vidéki konferenciahely-
színeken, illetve a budapesti rendezvé-
nyek helyszínein megjelenõ forgalom. 

A turizmus bevételeinek általános
megoszlása szerint a szállodai költések-
kel azonos nagyságrendet képvisel a ven-
dégek szállodán kívüli költése (közleke-
dés, szórakozás, kiskereskedelem stb.).
Ha ezt is figyelembe vesszük, akkor az
EU rendezvényeinek teljes hatása kb. 3,5
milliárd forintra tehetõ. Fenti becslés el-
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készítésénél az EU-rendezvények vendé-
geit fogadó – mintegy 50 – szállodától
kapott szobaéjszakák számát, illetve a
KSH szállodai kategóriánkénti adatait
vették figyelembe, kerekítve. 

AA  MMaaggyyaarr  TTuurriizzmmuuss  ZZrrtt..  
MMaaggyyaarr  KKoonnggrreesssszzuussii  
IIrrooddáájjáánnaakk  ffeellmméérrééssee  

A soros elnökség pozitív vendégforgalmi
hatása a 2011. év elsõ féléves hivatástu-
risztikai eredményeiben is megmutatkozik.

A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kong-
resszusi Igazgatósága (MKI) 2011 elsõ
félévére vonatkozóan is elkészítette sta-
tisztikai elemzését a hazai hivatásturiszti-
kai piac alakulásáról. Az MKI partnerei ál-
tal rendelkezésre bocsátott adatok alap-
ján elmondható, hogy 2011 elsõ félé-
vében összesen 212 nemzetközi konfe-
renciát rendeztek Magyarországon, ame-
lyeken több mint 56 600 fõ vett részt. A
hazánkban megrendezett nemzetközi
konferenciák és a nemzetközi konferenci-
ákon részt vevõk száma is jelentõsen,
több mint 30%-kal meghaladja az elõzõ
év azonos idõszakának adatait. Az év el-
sõ hat hónapjában országszerte összesen
803 napnyi nemzetközi konferenciára ke-
rült sor, melyek résztvevõinek száma át-
lagosan meghaladta a 267 fõt, átlagos
idõtartamuk pedig 3,8 nap volt.

A hivatásturisztikai piac erõsen Buda-
pest központú. 2011 elsõ félévében is
Budapesten rendezték a legtöbb nemzet-
közi konferenciát (72,6%). A fõvárost
Gödöllõ (7,5%) követi, amiben igen je-
lentõs szerepet játszott Magyarország

EU-elnöksége. Gödöllõ után holtverseny-
ben Szeged (2,8%), Pécs (2,8%) és Deb-
recen (2,8%) következett a sorban.

Bár továbbra is a szállodákban meg-
rendezett konferenciák száma a legma-
gasabb (150) – megõrizve ezzel vezetõ
pozíciójukat –, a fennmaradó rendezvé-
nyek 10,8%-át már kongresszusi köz-
pontokban, míg 6,6%-át egyetemeken
és tudományos intézetekben tartották a
2011. január–júniusi idõszakban. 

A rendezvények közel 12%-át kastélyok
és múzeumok látták vendégül, elsõsorban
– Magyarország soros EU-elnöksége kap-
csán – a Gödöllõi Királyi Kastélyban.

A 2011 elsõ félévében Magyarorszá-
gon lezajlott nemzetközi rendezvénye-
ken átlagosan 14 ország képviseltette
magát. A korábbi évekhez hasonlóan a
magyarokon kívül továbbra is Németor-
szágból (76,4%), Nagy-Britanniából
(69,3%) és Franciaországból (54,7%)
érkeztek leggyakrabban hazánkba nem-
zetközi konferenciákra. A középmezõny
nemzetei – olasz, belga, lengyel, osztrák,
cseh, spanyol és holland – közel azonos
gyakorisággal képviseltették magukat a
nemzetközi konferenciákon.

A konkrét, mérhetõ adatokon kívül a
2011. évi soros EU-elnökség kapcsán fent
bemutatott nemzetközi médiamegjele-
nések, valamint a további Magyarországról
szóló sajtóhírek rendkívül pozitív hatást
gyakoroltak hazánk ismertségére  és tu-
risztikai országimázsára.

MMAAGGYYAARR  TTUURRIIZZMMUUSS  ZZRRTT..  
KKOOMMMMUUNNIIKKÁÁCCIIÓÓSS  IIRROODDAA

Tel.: 488-8748, Fax.: 488-8691 
E-mail: pr@itthon.hu, 

Internet: www.itthon.hu 

1 A Magyar Turizmus Zrt. 2001 óta negyedéves gyakorisággal gyûjt és dolgoz fel adatokat a magyar-
országi konferenciaturizmusról, több száz szolgáltató segítségével. 

2 Az ICCA nemzetközi szervezet kritériumai alapján nemzetközi konferenciának tekintjük a minimum
50 fõ és minimum három nemzet részvételével lebonyolított rendezvényt.
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I. A MAGYAR EU-ELNÖKSÉG LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI

A kormány az európai uniós tagságból kötelezõen fakadó soros elnökségi céljait asze-
rint határozta meg, hogy az Európai Unió számára legfontosabb, napirenden sze-
replõ aktuális kérdésekben elõrehaladást érjen el, és tisztességgel helytálljon a vá-
ratlan helyzetek kezelése során. A tagállamok felé azt vállalta, elnöksége alatt azon
munkálkodott, hogy Európa erõsebb legyen a magyar félév végén, mint az elnöksé-
gi staféta átvételekor, s eközben mindvégig az emberi tényezõt tartotta szem elõtt,,
tehát a polgárok érdekeit állítja a középpontba (strong Europe with a human touch).
Az erõs Európa erõs közös pénzt, erõs közös politikákat és erõs, egymással együtt-
mûködõ intézményeket foglal magában. Ez utóbbi elérése érdekében Magyarország
parlamentbarát elnökséget hirdetett meg, a Lisszaboni Szerzõdés beüzemelésének
gyakorlati nehézségeibõl fakadó intézményközi konfliktusok csökkentésének célját
is zászlajára tûzve. 

A 2010. december 22-én elfogadott, az Európai Unió Tanácsának (Tanács) fél-
éves programját meghatározó kormányhatározat négy prioritás mentén fogalmazta
meg a magyar elnökség legfontosabb célkitûzéseit: a) a gazdasági növekedés elõse-
gítése a gazdasági kormányzás erõsítése révén, valamint a munkahelyteremtés és a
társadalmi befogadás elõtérbe helyezésével; b) a közös politikák megerõsítése azok
hatékonyságának és versenyképességének növelésével, alapvetõ értékeik és kohézió-
teremtõ képességük megõrzése mellett; c) az Unió polgárközelibbé tétele; d) a bõ-
vítési folyamat felelõsségteljes folytatása és hitelességének fenntartása. 

Az elnökségi félév elteltével megállapítható, hogy Magyarország valamennyi kitû-
zött céljának eleget tett, tartotta a menetrendet. Az elnökségi stáb szakszerûen, ál-
talános elismerés mellett látta el az ülések megszervezésével és lebonyolításával, a
meghatározott napirend végrehajtásával kapcsolatos feladatait. A megfogalmazott
elnökségi prioritások a tagállamok részérõl egyöntetû támogatást kaptak az elnök-
ségi program bemutatásakor. A legfontosabb elnökégi célkitûzések megvalósultak;
az Európai Unió a magyar elnökség végére erõsebbé vált.

Az elnökségi sikerek jelentõségét növeli, hogy Magyarországnak egy különösen
nehéz idõszakban kellett specifikus tapasztalat nélkül, elsõ ízben helytállnia és ambi-
ciózus célkitûzéseit megvalósítania. A globális gazdasági és pénzügyi válságra adni kí-
vánt átfogó válasz legnehezebb elemeinek elfogadtatása, illetve gyakorlatba történõ
átültetése a magyar elnökségre hárult: elõször kellett végrehajtani az európai sze-
mesztert, és megállapodásra kellett jutni a gazdasági kormányzást új alapokra helye-
zõ hatos jogszabálycsomagról. Mindezt úgy, hogy az eurózónában egymást követték
a válsághelyzetek, Görögország és Írország 2010-es finanszírozási problémái után
Portugália is segítségre szorult. A feladatokat nehezítette továbbá, hogy az Unió kö-
vetkezõ többéves költségvetési keretére vonatkozó tárgyalások megkezdése elõtt, ha-
tározottan kiadásellenes hangulatban kellett a tagállamok egyetértését megszerezni
a kiemelt nemzeti érdeknek számító erõs közös agrárpolitika és kohéziós politika
megtartása tekintetében. Új stratégiai irányt kellett meghatározni egy valóban közös,
integrált energiapiac megteremtésére. A hirtelen gyorsasággal felkavarodott észak-
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afrikai, közel-keleti események gyors és hatékony válságkezelése mellett meg kellett
birkózni az Európába áramló migrációs áradat következményeivel, különös tekintet-
tel a schengeni rendszert ért támadásokra, és mindeközben megmenteni Románia és
Bulgária schengeni csatlakozásának lehetõségét. Bár a nemzetközi környezet nem volt
túlságosan kedvezõ a bõvítési folyamat számára, a magyar elnökség sikerrel vitte vé-
gig Horvátország csatlakozási tárgyalásait, és elérte annak lezárását az elnökségi fél-
év vége elõtt. Az elnökségi program végrehajtását nehezítette az Európai Parlament
(EP) és a Tanács közötti horizontális kérdésben fennálló intézményi, jogi természe-
tû vita is. Parlamentbarát elnökségként vállalta Magyarország, hogy elõrelépést ér el
a 2010 végére igen elmérgesedett intézményközi kapcsolatokban. Bár nyilvánvaló
volt, hogy fél év alatt a problémák nem oldhatók meg, a cél egy építkezési folyamat
elindítása volt, illetve kedvezõ hangulat teremtése a hatos gazdasági jogszabálycso-
mag elfogadása és a következõ hétéves pénzügyi keret tárgyalásai elindulásának idõ-
szakában. Az elnökség ennek megfelelõen rendszeresen egyeztetett az Európai Par-
lament tárgyaló delegációjával a kijelölt horizontális vitás kérdésekrõl, valamint kidol-
gozott egy munkamódszert arra vonatkozóan, hogy miként lehet majd bevonni a Par-
lamentet a következõ többéves pénzügyi keret tárgyalásaiba. 

A következõkben a legfontosabb elnökségi prioritások terén elért eredményeket
vesszük sorra. 

11..  NNöövveekkeeddééss,,  mmuunnkkaahheellyytteerreemmttééss  ééss  ttáárrssaaddaallmmii  bbeeffooggaaddááss

A magyar elnökség arra törekedett, hogy Európa egyszerre biztosítsa az államház-
tartások fenntarthatóságát, a szigorú költségvetési fegyelem betartását, valamint a
gazdasági növekedés ösztönzését. Ez utóbbi eléréséhez azt szorgalmazta, hogy az
Unió politikái a munkahelyteremtést helyezzék elõtérbe. 

Az elnökség kulcsfeladata a gazdaságpolitikai koordináció megerõsítését célzó ha-
tos jogszabálycsomagról folyó tárgyalások vezetése a Tanácsban, azok intézmények
közötti koordinálása és lehetõség szerint elsõ olvasatos lezárása volt. A hatos cso-
mag jogszabálytervezetei megerõsítik a már meglévõ Stabilitási és Növekedési Egyez-
mény (SNE) megelõzõ és kiigazító ágát, összehangolják a tagállamok fiskális keret-
szabályait, illetve bevezetik az új, makroegyensúlytalansági eljárást. A cél az volt,
hogy a tagállamokat megfontolt, átlátható és fenntartható költségvetési politikák vi-
telére ösztönözzük, és a makrogazdasági egyensúlytalanságokat idõben érzékelhes-
sük annak érdekében, hogy a versenyképességet aláásó folyamatokat kezelni lehes-
sen. Az elnökség intenzív munkájának köszönhetõen a gazdasági és pénzügyminisz-
terek 2011. március 15-ei ülésén a tagállamok egyetértésre jutottak a javaslatcso-
magról. Az informális egyeztetések után, rögtön az áprilisi parlamenti bizottsági sza-
vazást követõen megkezdõdtek az intenzív tárgyalások az Európai Parlamenttel. Az
EP több mint kétezer módosító javaslata majd száz érdemi vitás tartalmi kérdésre
irányult; a tárgyalások utolsó szakaszára ugyanakkor sikerült egy olyan ésszerû
kompromisszumot kidolgozni, amelyben néhány technikai elem mellett mindössze
egyetlen nyitott politikai kérdés maradt, az ún. fordított minõsített többségû szava-
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zás kiterjesztése a Stabilitási és Növekedési Egyezmény megelõzõ ágára. Az elnök-
ség ezzel megteremtette a lehetõségét annak, hogy a csomagról elsõ olvasatos meg-
állapodás szülessen.

A magyar elnökség sikerrel látta el nagy felelõsséggel járó feladatát, az európai
szemeszter elsõ ízben történõ, menetrend szerinti végrehajtását. A válságra adott
átfogó válasz egyik fontos eleme az európai szemeszter bevezetése, amely kiváló
eszköze a különbözõ gazdasági felügyeleti folyamatok (fiskális és strukturális) egy
ciklusba integrálásának. Erõsíti a gazdaságpolitikai koordináció ex ante, megelõzõ
jellegét, valamint átláthatóbbá teszi a tagállamok makrogazdasági és költségvetési
helyzetét, versenyképességi vállalásait. Az elsõ európai szemeszter 2011 januárjában
indult. A tagállamok április végéig benyújtották stabilitási és konvergenciaprog-
ramjaikat, valamint nemzeti reformprogramjaikat. Az Euró Plusz Paktumhoz (ld. ké-
sõbb) csatlakozott tagállamok programjaikban a paktum alapján vállalt versenyké-
pességet elõmozdító vállalásokat is tettek. A Bizottság a tagállami programok érté-
kelése alapján országspecifikus ajánlásokat nyújtott be, amelyeket az érintett taná-
csi formációk megvitattak. A 2011. júniusi Európai Tanács által megerõsített elsõ
szemeszter ajánlásait a tagállamoknak figyelembe kell venniük a nemzeti költségve-
téseik elkészítésekor, valamint az ágazati politikák végrehajtása során. 

Megállapodás született az elnökség alatt a gazdasági válságra adott átfogó válasz
egyéb (nem elnökségi munkához köthetõ) elemeiben is, így a tagállamok elfogadták
a Gazdasági és Monetáris Unió gazdasági pillérének mélyítését, a versenyképesség
erõsítését és a tagállamok közötti hatékonyabb konvergencia biztosítását szolgáló
Euró Plusz Paktumot (Magyarország nem csatlakozott a paktumhoz, mert az hát-
rányosan érintette volna vállalati adórendszerének versenyképességét; a csatlakozás
lehetõsége a jövõben nyitva marad). A tagállamok módosították az Európai Unió Mû-
ködésérõl szóló Szerzõdés 136. cikkét, hogy létrehozhassák az átmeneti válságke-
zelési keretrendszer kiváltására szükséges állandó stabilitási mechanizmust (ESM).
A tagállamok döntöttek a 2010 májusában létrehozott és 2013-ban lejáró Európai
Pénzügyi Stabilitási Eszköz tényleges kapacitásának 250-rõl 440 milliárd euróra
emelésérõl. A bankok terheléspróbája (stress tests) 2011. március és június között
lezajlott. A tesztelés eredményét bankonkénti bontásban tették közzé 2011 júliu-
sában. 

A magyar elnökség alatt jelentõs elõrelépés történt a pénzügyi szolgáltatások te-
rén. A pénzügyi válság kezelése és a hasonló helyzetek megelõzése érdekében 2011
elején új európai felügyeleti rendszer kezdte meg mûködését: az Unió pénzügyi pi-
acainak makroprudenciális felügyeletére létrejött az Európai Rendszerkockázati Tes-
tület, a rendszer második pilléreként, a mikroprudenciális szint felügyeletére pedig
a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere három európai hatóságot hívott életre.
A magyar elnökségnek az Európai Bizottság együttmûködésével sikerült elhárítani a
hatósági elnökök megválasztása körül az Európai Parlamentben kialakult válsághely-
zetet. Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság ügyvezetõ igazgatói posztját Farkas Ádám
nyerte el. 

A pénzügyi válság rávilágított az európai értékpapír-piaci és a banki szabályozás
szigorításának szükségességére is. Az így megindult jogszabály-alkotási folyamat
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egyik elemeként a gazdasági és pénzügyminiszterek 2011. május 17-ei ülésén a tag-
államok egyetértésre jutottak a részvények és az állampapírok short eladását és a
hitel-nemteljesítési csereügyletek egyes kérdéseit szabályozó rendeletjavaslatról. To-
vábbi két kiemelkedõ fontosságú kérdésben is megállapodás született a Gazdasági
és Pénzügyi Tanács június 20-ai találkozóján: egyrészt a betétbiztosítási rendszerek-
rõl szóló irányelvrõl, amely tovább fokozza a betétesek védelmét és hozzájárul a
pénzügyi stabilitás erõsítéséhez, másrészt az Egységes Euró Fizetési Térséget létre-
hozó SEPA-rendeletrõl, amely lehetõvé teszi, hogy a területén lakók mind belföldi,
mind határon átnyúló viszonylatban egységes feltételekkel hajthassanak végre bizo-
nyos fizetési mûveleteket.

Az Európa 2020 stratégia nemzeti céljait megfogalmazó reformtervek benyújtá-
sa és azok értékelése az európai szemeszter részévé vált, így azok a konvergencia-
programmal szoros összhangban vannak. Az elnökség emellett nagy hangsúlyt he-
lyezett az Európa 2020 stratégia számszerû céljainak megvalósulását segítõ kiemelt
kezdeményezések végrehajtására. A kiemelt kezdeményezések azt szolgálják, hogy
az Európa 2020 stratégia fõ prioritási területein – innováció és tudásalapú növeke-
dés, fenntartható növekedés, valamint a befogadó társadalom erõsítése – megvaló-
suljanak az Uniós célkitûzések. Mindezek érdekében nagy hangsúlyt kapott az elnök-
ségi félév során többek között a szegénység elleni küzdelem, a fiatalkorúak foglal-
koztatásának elõmozdítása és a korai iskolaelhagyás csökkentése; a digitális menet-
rend (különös tekintettel a szélessávú internet szolgáltatás elérhetõvé tételére min-
den fogyasztó számára) elõmozdítása; az erõforrás-hatékony (megfelelõ energiainf-
rastruktúra-összeköttetésekkel rendelkezõ és alacsony szén-dioxid-kibocsátású) Eu-
rópa megteremtése; megfelelõen finanszírozott és a kutatók mobilitását erõsítõ in-
novációs politika és kutatási és fejlesztési térség kialakítása.

Az elnökség jelentõs eredményeket ért el az egységes belsõ piac erõsítése, vala-
mint a kis- és középvállalkozások helyzetének javítása terén, ezzel is hozzájárulva
Európa versenyképességének növeléséhez. A Bizottság 2011. április 13-án jelentet-
te meg Egységes piaci intézkedéscsomag címû közleményét, amely meghatározza a
belsõ piac továbbfejlesztése szempontjából legfontosabb, 2012-re elfogadandó ti-
zenkét kulcsintézkedést. A magyar elnökség a bizottsági közleményrõl a tagálla-
mok egyhangúságával tanácsi következtetéseket fogadott el, amelyben a tagállam-
ok megfogalmazták a csomaggal és az abban szereplõ egyes javaslatokkal kapcso-
latos álláspontjukat. Mivel az egységes piac a gazdasági növekedés alapvetõ feltéte-
le, a tagállamok vállalták, hogy 2012 végéig megállapodnak a belsõ piac megújítá-
sát célzó legfontosabb konkrét intézkedésekrõl, jogalkotási javaslatokról.

A gazdasági válság és az Európai Unió 2020-ig tartó gazdaságpolitikai stratégi-
ájának fényében felülvizsgálatra szorult a kisvállalkozásokkal (kkv) kapcsolatos uniós
politikát meghatározó kisvállalkozói intézkedéscsomag (Small Business Act). A ver-
senyképességgel foglalkozó miniszterek áprilisi és májusi ülésük keretében is kiemel-
ten foglalkoztak a kisvállalkozások helyzetével, és megállapodásra jutottak a kkv-
kra vonatkozó uniós politika fõbb elemeirõl, a kkv-kat érintõ adminisztratív terhek
csökkentésérõl. Ezek szerint kiemelt hangsúlyt kell kapnia többek között a kkv-k fi-
nanszírozásának, a rájuk vonatkozó szabályok egyszerûsítésének, piacra jutásuk
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megkönnyítésének és a vállalkozói szemlélet megerõsödésének, a könnyen érthetõ
nyelvezetû, átlátható és jól hozzáférhetõ jogszabályok követelményének.

A több mint tíz éven át eredménytelenül vitatott egységes szabadalmi oltalom
kérdésében a Versenyképességi Tanács március 10-ei ülésén a miniszterek határo-
zatot fogadtak el a megerõsített együttmûködés létrehozásáról. A magyar elnökség
intenzív egyeztetések révén elérte, hogy a kezdeti 12, megerõsített együttmûködést
kérelmezõ tagállamhoz csatlakozzon további 13, így 25-re nõtt a megerõsített
együttmûködésben részt vevõk száma. Ezen felhatalmazás alapján az elnökség a Ver-
senyképességi Tanács június 27-ei rendkívüli ülésén tetõ alá hozta a tagállamok meg-
állapodását az új európai szabadalmi rendszer nyelvi szabályairól, valamint az egy-
séges szabadalmi oltalom részletes szabályairól szóló rendeletrõl. A magyar elnök-
ség által elért eredmények lehetõvé teszik azt, hogy középtávon jelentõsen csökken-
jen a szabadalmaztatás költsége, így is hozzájárulva Európa kutatás-fejlesztési és in-
novációs kapacitásának jobb kihasználásához.

A magyar elnökség sikeresen lezárta az egyeztetést az Európai Parlamenttel a fo-
gyasztói jogokról szóló irányelvtervezetrõl, így kialakította a fogyasztóvédelem új eu-
rópai keretszabályait. A jogszabály a fogyasztók alapvetõ szerzõdéses jogainak sza-
bályozásán keresztül erõsíti a fogyasztói bizalmat és elõmozdítja a határokon átnyú-
ló kereskedelmet, szolgáltatást. Tartalmazza többek között a távollévõk közötti szer-
zõdések (távértékesítés, internetes vásárlás), az üzlethelyiségen kívül kötött szerzõ-
dések (házaló kereskedelem), az elállási jogosultság és a tájékoztatás szabályait. 

A magyar elnökség kezdeményezõ szerepének köszönhetõen a tagállamok elfo-
gadták: a romakérdéssel uniós szinten is foglalkozni kell, és ösztönözni szükséges a
nemzeti fellépéseket. Az Európai Bizottság vonatkozó közleményére reagálva a ma-
gyar elnökség „A romák integrációját célzó nemzeti stratégiák uniós keretrendsze-
re 2020-ig” címmel tanácsi következtetéseket terjesztett elõ, amelyet a Foglalkoz-
tatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács 2011. május 19-
én fogadott el. A következtetések értelmében a marginalizált és a hátrányos hely-
zetû csoportok, köztük a romák befogadása a tagállamok elsõdleges felelõssége,
ezért a nemzeti körülményeik figyelembevétele mellett a tagállamok romabefogadá-
si stratégiákat, vagy a romák helyzetének javítására irányuló integrált intézkedési
csomagokat fogadnak el 2011 végéig. Az intézkedéseknek négy fõ területre kell
összpontosítaniuk: az oktatásra, a foglalkoztatásra, a lakhatásra és az egészségügy-
re. A következtetések megállapítják, hogy törekedni kell a rendelkezésre álló uniós
és nemzeti források hatékonyabb felhasználására; illetve a tagállamoknak figyelem-
be kell venniük a romaintegráció céljait nemzeti reformprogramjaik tervezése, vég-
rehajtása és ellenõrzése során. A tagállami stratégiákat a Bizottság 2012 tavaszáig
értékeli, és jelentést készít azokról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezt a
stratégiák végrehajtásáról szóló éves jelentések követik majd. A tanácsi következte-
téseket is tartalmazó elnökségi jelentést a 2011. június 23–24-ei Európai Tanács
megerõsítette, és felhívta a tagállamokat a tanácsi következtetésekben foglaltak
gyors végrehajtására.

A 2010 és 2020 közötti idõszakra vonatkozó Európai Fogyatékosságügyi Stra-
tégia alkalmazásának elõmozdítása érdekében a magyar elnökség tanácsi következ-
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tetéseket fogalmazott meg, amelyben felkértük a tagállamokat és a Bizottságot, hogy
hatáskörüknek megfelelõen és összhangban a szubszidiaritás, arányosság és jobb
szabályozás elvével, tegyék meg a szükséges lépéseket, hogy a fõ fellépési területe-
ken, az akadálymentesség, a részvétel, az egyenlõség, a foglalkoztatás, az oktatás
és képzés, a szociális védelem, az egészség, valamint a külsõ fellépések terén továb-
bi elõrehaladás történjen. A meglévõ uniós forrásokat fel kell használni a társadal-
mi kirekesztés csökkentésére és a foglalkoztatási lehetõségek javítására.

Európa emberközpontúságának erõsítése és a kedvezõtlen demográfiai folyama-
tok hosszú távú kezelhetõsége érdekében a magyar elnökség felhívta a figyelmet a
család stratégiai szerepére és a családpolitika fókuszba állításának fontosságára. A
magyar elnökség tematikus eseménysorozatot szentelt a demográfia-családpolitika
kérdéskörnek, amelynek keretében szakmai, civil és egyházi találkozókra került sor,
valamint informális tanácsülés keretében a demográfiáért és családpolitikáért felelõs
miniszterek megosztották egymással a bevált tagállami gyakorlatokat. A miniszterek
ülésének lezárásaként a spanyol–belga–magyar trió a soron következõ lengyel elnök-
séggel közösen Trió+1 nyilatkozatot fogadott el „A munka és a családi élet össze-
hangolásának hatásáról a demográfiai folyamatok tükrében” címmel. A tagállamok a
Foglalkoztatás, Szociálpolitika, Egészségügy és Fogyasztóvédelmi Tanács 2011. jú-
nius 17-ei ülésén ismételten megtárgyalták a munka és a magánélet összeegyeztet-
hetõségének kérdését, és arról tanácsi következtetéseket fogadtak el. Ebben kimond-
ják többek között, hogy szükséges a nemek közötti munka egyenlõbb megosztása a
családi élet terén is; ösztönözni szükséges az apák fokozottabb szerepvállalását a
gyermeknevelésben; a nem kiskorú, de gondozásra szoruló hozzátartozók ápolását
figyelembe kell venni a demográfiai folyamatokban; illetve tekintettel kell lenni mind-
ezek szoros hatására a nõk munkavállalására és a nemek közötti egyenlõségre. 
A magyar elnökség kezdeményezésére 2014 a Családok Európai Éve lesz.

22..  EErrőősseebbbb  EEuurróóppaa  ––  eerrőőss  kköözzööss  ppoolliittiikkáákk

A magyar elnökség fontos feladatának tekintette, hogy megfelelõen elõkészítse az
Európai Unió következõ többéves pénzügyi keretének 2011 második félévében meg-
induló tárgyalásait, elsõsorban a közös uniós politikák jövõjének érdemi, tartalmi
megvitatásával. Az elnökség a közös politikák erõsítésével hozzájárult legfontosabb
prioritása, egy erõsebb Európa megteremtéséhez.

A magyar elnökség hozzájárult egy, az európai termelõk számára biztonságot
nyújtó, 2013 utáni közös agrárpolitika alapjainak lefektetéséhez. Jelentõs elnöksé-
gi erõfeszítések eredményeképp a mezõgazdasági miniszterek 2011. március 17-ei
ülése elnökségi következtetéseket fogadott el a közös agrárpolitika 2020-ig tartó
jövõjérõl szóló bizottsági közleményrõl. Az erõs, minõsített többséggel rendelkezõ
tagállami támogatottság megszerzése kiemelt jelentõséggel bír az Unió következõ
többéves pénzügyi kerete felülvizsgálata elõkészítésének idõszakában. A következ-
tetés a kétpilléres, közösségi finanszírozású, az új kihívásokat figyelembe vevõ kö-
zös agrárpolitika mellett tette le a voksát. 
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A magyar elnökségnek elsõ ízben sikerült tetõ alá hozni egy, a kohéziós politika
(jelen esetben 2013 utáni) jövõjére vonatkozó, a tagállamok együttes kötelezettség-
vállalásait tartalmazó megállapodást. Az elfogadott tanácsi következtetésekben a Ta-
nács formális üzenetet küldött a kohéziós politika fontosságáról a következõ több-
éves keret vitájának kezdete elõtt. A tagállamok egyhangúlag kimondták, hogy a ko-
héziós politika erõs és integrált fejlesztéspolitikai eszköz kell hogy maradjon a jövõ-
ben is, és kiemelt jelentõséggel bír az Európa 2020 stratégia céljainak megvalósítá-
sa kapcsán úgy, hogy közben a politika eredeti – regionális különbségeket csökken-
tõ – célkitûzései is meg kell maradjanak. 

A magyar elnökségnek sikerült biztosítani, hogy a gazdasági és szociális kohézió
mellett a tagállamok a területi kohézió fontosságát is elismerjék. Az Unió területfej-
lesztésért felelõs miniszterei az Európai Unió 2020-ig szóló megújított Területi Agen-
dájának egyhangú elfogadásával nemcsak a területfejlesztés új alapjait fektették le,
hanem valamennyi uniós politika, így a kohéziós és az ágazati politikai fejlesztések
számára is közös vezérelvet határoztak meg. 

A magyar elnökség alatt került elõször sor egy ágazati politika, a hazánk számá-
ra is kiemelkedõ fontosságú energia témakörének állam- és kormányfõi szinten tör-
ténõ megvitatására, az Európai Tanács 2011. február 4-ei ülésén. Az elfogadott kö-
vetkeztetések határozott politikai iránymutatást adnak az európai energiapolitika
továbbfejlesztésére: hangsúlyozzák a belsõ piac kiteljesítésének fontosságát mind a
közösségi jogszabályok megfelelõ és idõbeli átültetése, mind a hiányzó infrastruktú-
ra kiépítése szempontjából. Így 2014-ig létre kell jönnie az EU integrált energiapia-
cának, és 2015-ig fel kell számolni az Unióban az ún. energiaszigeteket (tehát az
EU egyetlen területe sem maradhat összeköttetés nélkül). Az infrastruktúra terüle-
tén a következtetések nyitva hagyják annak a lehetõségét, hogy az európai energia-
biztonság szempontjából kulcsfontosságú projektek közfinanszírozásban részesül-
hessenek. A konklúziók alapján a február 28-ai Energia Tanács részletes következ-
tetéseket fogadott el a 2020-ig követendõ energiastratégiáról és az infrastrukturá-
lis prioritásokról.

Az intézményközi tárgyalások érdemi lezárásával megszületett az elsõ olvasatos
megállapodás az Európai Parlamenttel az energiapiacok integritásáról és átlátható-
ságáról szóló rendeletrõl. A javaslat a nagykereskedelmi földgáz- és villamosenergia-
piacokon olyan szabályozási keret létrehozását célozza, amely lehetõvé tenné az ener-
giapiacok ellenõrzését a piaci visszaélések és a piaci manipulációk eredményes ész-
lelése és megelõzése érdekében, hozzájárulva az energiatõzsde és a piaci termékek
iránti bizalom erõsítéséhez. A rendelet elfogadása fontos eredmény a piac és a fo-
gyasztók számára egyaránt. 

A közlekedés területén valamennyi elnökségi célkitûzés teljesült. Az elnökség a ki-
emelkedõ jelentõségû közlekedéspolitikai fehér könyvrõl a 2011. június 16-ai tanács-
ülésen irányadó politikai vitát folytatott, és a közlemény tanácsi vitáját a tagállami ál-
láspontokat tartalmazó elnökségi összefoglaló elfogadásával lezárta. A közlemény leg-
fõbb célja az európai közlekedéspolitika globális versenyképességének megõrzése oly
módon, hogy közben a tagállamok teljesítik az üvegházhatású gázok kibocsátása köz-
lekedésre elõirányzott csökkentésének szintjét, és mérséklik a közlekedés olajfüggõ-
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ségét. A közlekedési miniszterek informális találkozójának fõ témái a transzeurópai
közlekedési hálózat (TEN-T) felülvizsgálatának hálózattervezési és finanszírozási kér-
dései voltak. Az elhangzott fontosabb megállapításokat a magyar elnökség elnöksé-
gi következtetésekben összegezte, majd az Európai Bizottság a kialakítandó új háló-
zatokról a tagállamokkal bilaterális egyeztetéseket folytatott. 2011 áprilisában a tag-
államok közül elsõként Magyarországgal kezdõdtek meg az egyeztetések, amelynek
eredményeként a legtöbb javasolt hálózati elem bekerült a Bizottság javaslatába is.
Ez az eredmény különösen azért jelentõs, mert közlekedési kohéziós társfinanszíro-
zást szinte kizárólag csak TEN-T hálózati elemek kaphatnak.

A magyar elnökség vezetésével a tagállamok megállapodtak az egységes európai
vasúti térség létrehozását célzó elsõ vasúti csomagról a Közlekedési Tanács 2011. jú-
nius 16-ai ülésen. A szabályozás egyik legfõbb célja az, hogy egyszerûsítse, egyértel-
mûvé tegye és korszerûsítse az európai vasúti ágazat szabályozási környezetét. To-
vábbi célkitûzés az új vasúttársaságok számára a megfelelõ piacra jutás biztosítása,
elõsegítve ezzel az ágazaton belüli versenyt. A Tanácsban elértek alapján megindul-
hatott az Európai Parlamenttel a közös munka a jogszabály elfogadása érdekében.

A magyar elnökség zárta le a nehéz tehergépjármûvek infrastruktúra-használati
díjairól szóló („Eurovignette”) irányelv módosítására irányuló javaslat intézménykö-
zi tárgyalásait. Az elfogadott szabályozás célja, hogy lehetõvé tegye a tagállamok
számára a közlekedés által okozott lég- és zajszennyezési költségek felszámítását a
nehéz tehergépjármûvekre kivetett, használattal arányos útdíjon felül, valamint a
torlódási költségek beépítését az útdíj nagyobb arányú differenciálása révén. Az
irányelv elfogadása komoly elnökségi siker; magyarországi bevezetése egyben pozi-
tív költségvetési hatással is járhat.

A magyar elnökség környezetvédelmi prioritásai között központi szerepet kapott
a víz: a fenntartható vízgazdálkodás kapcsán magyar szempontból kiemelkedõ jelen-
tõségû kérdéseknek (mint a szélsõséges vízügyi jelenségek integrált kezelésének, az
ökológiai szolgáltatások védelmének, a nemzetközi együttmûködés javításának, il-
letve a víz és a nemzetközi fejlesztés kapcsolatának) az uniós politikákban való meg-
jelenítése. Ezt szolgálják az Európai Bizottság által 2012-ben megjelentetni terve-
zett uniós vízpolitikai dokumentumhoz való hozzájárulást célzó tanácsi következte-
tések, amelyeket a Környezetvédelmi Tanács június 21-ei ülésén fogadott el.

Jelentõs elõrehaladást ért el az elnökség a biológiai sokféleség uniós védelme te-
rén. A Környezetvédelmi Tanács 2011. júniusi ülésén a tagállamok egyhangúsággal
megállapodtak a 2020-ig szóló új uniós biodiverzitás stratégiáról. Az új stratégia hat
célkitûzést és húsz konkrét intézkedést kínál annak érdekében, hogy 2020-ig meg
tudjuk állítani az Unióban a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások
pusztulását, illetve lehetséges mértékig helyreállítsuk a már bekövetkezett károkat.
Szintén fontos eredmény, hogy 2011 májusában az unió soros elnökeként Magyar-
ország képviselõje írhatta alá az Unió és hazánk nevében is a biodiverzitás nemzet-
közi védelme szempontjából jelentõs ún. Nagoja–Kuala-Lumpur aljegyzõkönyvet,
majd 2011. június 23-án New Yorkban a genetikai erõforrásokhoz való hozzáférés-
rõl és a használatukból származó elõnyök igazságos és méltányos megosztásáról szó-
ló, kulcsfontosságú Nagoja Jegyzõkönyvet. 
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A magyar elnökség eredményeket ért el a nemzetközi klímapolitikai tárgyalások
és az Unió belsõ klímapolitikájához kapcsolódó elnökségi feladatok ellátása során is.
Sor került az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény és a Kiotói Jegyzõkönyv ré-
szes feleinek 2010-es cancúni ülésszakán elért eredmények uniós értékelésére és a
2011-ben esedékes feladatok áttekintésére, amelyrõl tanácsi következtetéseket fo-
gadtak el a tagállamok március 14-én. Megkezdte az elnökség a 2010-es Cancúni
Megállapodás uniós végrehajtását, valamint a 2011. év végi durbani klímacsúcsra
történõ uniós felkészülést. 

Többéves vita után, a második olvasat lezárásaként megállapodás született az Euró-
pai Parlamenttel a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló rende-
letrõl. A fogyasztók érdekeinek védelme szempontjából kiemelt jelentõségû szabályozás
célja, hogy az élelmiszerek címkéin az alapvetõ információk egyértelmû, olvasható for-
mában jelenjenek meg, biztosítva a lehetõséget, hogy a fogyasztók az étrendjükkel kap-
csolatban kiegyensúlyozott és az egészségükre nézve kedvezõbb döntéseket hozhassa-
nak. Az új szabályok szerint valamennyi élelmiszer csomagolásán meg kell jeleníteni az
energia-, a só-, a cukor-, a fehérje-, a szénhidrát- és a zsírtartalomra, valamint a telí-
tettzsírsav-tartalomra vonatkozó adatokat. Kötelezõ lesz feltüntetni a származási or-
szágot a friss sertés-, marha-, bárány- és kecskehús, valamint a baromfi esetében is. 

A tagállamok elfogadták és az Európai Tanács 2011. június 24-ei ülésén meg-
erõsítették az Unió második makroregionális stratégiáját, a Duna Régió Stratégiát.
A stratégia célja a határon átívelõ kihívásokra adott, koordinált válaszokon keresz-
tül a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés és az élhetõ Duna mente kialakí-
tása a régióban. A stratégia több területet is felölel, így például a mobilitás fejlesz-
tését infrastrukturális beruházások által – különösképpen az észak–déli összekötte-
tések tekintetében –, az ökológiai szempontokat is figyelembe vevõ hajózás ösztön-
zését, a fenntartható energia biztosítását, az energiafüggõség csökkentését, vala-
mint a kis- és középvállalkozások támogatását. A stratégia lehetõséget kínál a struk-
turális alapok makroregionális szempontokat figyelembe vevõ hatékonyabb felhasz-
nálására. Az Európai Beruházási Bank szakértõi segítségnyújtással és projektfinan-
szírozással aktív szerepet vállal a rendelkezésre álló források koordinációjában.

A magyar elnökség számottevõ erõfeszítései ellenére sem sikerült feloldani az éles
tagállami ellentéteket az európai génmódosított növényekkel (GMO) kapcsolatos bi-
zottsági javaslatot illetõen. Az elnökség célkitûzése az volt, hogy a tárgyalásokat elõ-
revigyük, és amennyiben ennek feltételei fennállnak, megállapodás szülessen a sza-
bályozásról, amely nagyobb rugalmasságot biztosítana a tagállamok számára a GMO-
növények köztermesztésének az egyes EU-tagállamok területén történõ tiltásá-
ra/korlátozására. A tervezet lehetõvé tenné az uniós engedélyezési eljárásban alkal-
mazott környezeti és egészségügyi kockázatelemzésen túlmenõen egyéb indokok
megjelölését is a GMO-k termesztésének tiltására. A magyar elnökség intenzív egyez-
tetések eredményeképp jelentõs haladást ért el a tervezet szakértõi szintû egyezte-
tései során. Az elnökségi kompromisszumos javaslatot ugyan a tagállamok számsze-
rû többsége támogatta, a meghatározó tagállamok ellenvéleményére tekintettel
azonban világossá vált, hogy az elnökségi erõfeszítések ellenére a kérdésben érde-
mi elõrelépés egyelõre nem lehetséges. 
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Nem sikerült a három uniós intézmény mindegyike számára egyaránt elfogadha-
tó megállapodást elérni az új élelmiszerek engedélyezési eljárásának és forgalomba
hozatalának szabályairól szóló rendelettervezettrõl, amelynek kiemelt jelentõségét a
komoly politikai és etikai kérdéseket egyaránt felvetõ klónozás és a klónozott álla-
tokból készült élelmiszerek engedélyezésének kérdése adja. A kulcskérdésekben (a
klónozott állatokból készült élelmiszerek nyomon követhetõsége, kereskedelempo-
litikai vetületek stb.) az Európai Parlament általános tiltást követelõ álláspontját a
tagállamok nem tudták elfogadni, így nem jött létre a megállapodás a magyar el-
nökség által szorgalmazott, a fogyasztók érdekeit szem elõtt tartó, ugyanakkor a
gyakorlatban is megvalósítható megoldásról. Három sikertelen egyeztetõ bizottsági
ülést követõen a jogszabályalkotás végül meghiúsult.

33..  PPoollggáárrbbaarráátt  EEuurróóppaa  

A magyar elnökség egyik legfontosabb célkitûzése volt, hogy az Európai Uniót kö-
zelebb hozza a polgárokhoz: minden javaslatot megvizsgált abból a szempontból,
mennyiben könnyíti meg, teszi jobbá az európai polgárok életét. 

A Tanács 2011. február 14-én jóváhagyta az európai polgári kezdeményezésrõl
szóló rendeletet, amely rögzíti azokat a feltételeket, amelyek alapján az uniós pol-
gárok kezdeményezhetik az Európai Bizottságnál, hogy egy meghatározott kérdés-
ben javaslatot tegyen a közös uniós fellépés irányára. Ezzel jelentõsen növekedett
az uniós döntéshozatal demokratikus legitimitása, és a polgárok beleszólási lehetõ-
sége az életüket meghatározó körülmények szabályozásába.

A migráció és menekültügy kérdései a magyar elnökségi félév során a figyelem
középpontjába kerültek, mindenekelõtt az arab tavasz hatására Észak-Afrikából
egyes tagállamokba (fõként Olaszországba és Máltára) érkezett migrációs hullám mi-
att. Az észak-afrikai események migrációs következményeinek megtárgyalását a ma-
gyar elnökség már februárban a Bel- és Igazságügyi Tanács napirendjére vette, il-
letve a kérdés iránti elkötelezettségét mutatták a miniszteri és államtitkári szintû
egyiptomi, tunéziai és máltai látogatások is. Májusban rendkívüli belügyminiszteri ta-
nácsülésen vitatták meg a tagállamok a déli szomszédságban zajló folyamatokat. A
migrációs hullámok kezelésérõl az elnökség két ízben is átfogó, operatív, a szüksé-
ges intézkedéseket összefoglaló következtetéseket fogadott el. Ennek legfontosabb
elemei: döntés a térségnek nyújtandó humanitárius segítségrõl; a FRONTEX, azaz az
európai határõrizeti ügynökség kapacitásainak erõsítése; pótlólagos pénzügyi forrá-
sok a nehéz helyzetbe került tagállamoknak (az Európai Beruházási Bank hitelezési
kapacitásainak kiterjesztése); együttmûködés a térség államaival.

A magyar elnökség eredményesen kezelte a kiemelkedõ nemzetpolitikai érdeknek
is számító schengeni rendszer reformjával kapcsolatos politikai törekvéseket. Május-
ban a Bizottság átfogó migrációs közleményt adott ki, amelynek egyik fontos eleme
a schengeni rendszer megerõsítése. Közleményében a Bizottság arra tett javaslatot,
hogy a tagállamok mellett immáron a Bizottság és az uniós ügynökségek is komoly
szerepet kapjanak annak ellenõrzésében, hogy egy tagállam megfelelõ szinten hajt-
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ja-e végre a schengeni vívmányokat. Emellett két esetben – egyrészt, ha a külsõ ha-
tár egy szakaszát rendkívüli migrációs nyomás éri, másrészt, ha egy tagállam nem
képes eleget tenni a külsõ határok õrizetére vonatkozó kötelezettségének – legyen
lehetõség a belsõ határokon történõ ellenõrzés ideiglenes visszaállítása. Az elképze-
lések megvitatására az elnökség májusban rendkívüli tanácsülést hívott össze, a júni-
usi tanácsülésen pedig tanácsi következtetéseket fogadott el. Ezek eredményeként si-
került lefektetni olyan alapelveket, amelyek minden tagállam támogatását élvezték;
ez jelentõs szerepet játszott abban, hogy a júniusi Európai Tanács nem hozott kiéle-
zett vitát.

Az elnökségnek sikerült lezárnia az uniós határõrizeti ügynökség (FRONTEX) sze-
repérõl szóló dossziét, amely az elmúlt idõszakban különös jelentõséget nyert az il-
legális bevándorlás elleni küzdelemben. A 2010-ben elsõ ízben Görögországban be-
vetett gyorsreagálású határõrök hatékonyan csökkentették az országba áramló be-
vándorlás nagyságát, a Földközi-tengeren 2011 februárjában elindított Hermes-
mûvelet pedig alapvetõ szerepet játszik az Észak-Afrikából érkezõ migrációs hullám
kontroll alatt tartásában. Mindkét mûveletben részt vettek a Magyar Rendõrség tiszt-
jei is. A FRONTEX kapacitásainak erõsítését, hatékonyságának növelését szolgálja az
ügynökséget létrehozó rendelet módosítása.

A magyar elnökség alatt jelentõs elõrelépés történt a közös európai menekült-
ügyi rendszer megteremtése érdekében. Felállt az Európai Menekültügyi Támogatá-
si Hivatal, amely a tagállamok közötti gyakorlati együttmûködés elsõdleges eszkö-
ze a menekültügy terén. A közös európai menekültügyi rendszer azt a célt szolgál-
ja, hogy egész Európában olyan menekültügyi eljárások álljanak rendelkezésre, ame-
lyek egyszerre képesek a védelem magas szintjének biztosítására és a visszaélések
hatékony kiszûrésére. Ez egy komplex, több javaslatot (befogadási irányelv, dublini
és EURODAC-rendelet, kvalifikációs és eljárási irányelv, huzamos tartózkodó jogál-
lásról szóló irányelv) tartalmazó jogalkotási csomag. Sikerült módosítani a huzamos
tartózkodó jogállásról szóló irányelvet, amely a státust kiterjesztette a nemzetközi
védelemben részesített személyekre. A kvalifikációs irányelv kapcsán lefolytatott há-
romoldalú egyeztetések során egy politikai jellegû horizontális kérdés (megfelelési
táblázatok) kivételével valamennyi pontban sikerült megállapodni az Európai Parla-
menttel. Az irányelv a közös menekültügyi joganyag egyik sarokköve: meghatároz-
za a menekültként és kiegészítõ védelemben részesítettként (oltalmazottként) való
elismerés feltételrendszerét, illetve a státusokkal járó legfontosabb jogosultságokat.
A Bel- és Igazságügyi Tanács 2011. júniusi ülésének következtetései, illetve a júni-
usi Európai Tanács kijelölték a menekültügyi jogalkotási csomaggal történõ tovább-
haladás stratégiai irányát.

Kiemelt magyar elnökségi siker, hogy a tagállamok a Bel- és Igazságügyi Tanács
2011. június 9-ei ülésén kimondták: Románia és Bulgária megfelelõen felkészült a
schengeni vívmányok teljes körû alkalmazására, így valamennyi szükséges elõfeltétel
teljesült a határellenõrzések megszüntetésérõl szóló tanácsi határozat meghozatalá-
hoz. A technikai feltételek mellett a schengeni bõvítéshez politikai döntés is szüksé-
ges, amelyet a schengeni államok egyhangúan hozhatnak meg. A magyar elnökség szá-
mára a 2010 decemberében született francia–német belügyminiszteri levél világossá

HHAATT  HHÓÓNNAAPP  EEGGYY  EERRŐŐSSEEBBBB  EEUURRÓÓPPAA  SSZZOOLLGGÁÁLLAATTÁÁBBAANN 110055



tette, hogy a két véleményformáló tagállam (amelyekhez idõközben továbbiak is csat-
lakoztak) korainak tartja a schengeni bõvítést. Az elnökség folyamatos konszenzus-
építésének köszönhetõen a Bel- és Igazságügyi Tanács 2011. június 9-én egyhangú-
lag megállapította a két aspiráns ország felkészültségét. A schengeni övezet bõvítését
a konzultációs joggal rendelkezõ Európai Parlament is támogatta. Ez azt jelenti, hogy
a magyar elnökséget követõ idõszakra már csak a legutolsó lépés, a két ország teljes
jogú tagsága idõpontjának meghatározása maradt. A Tanács által júniusban elfogadott
következtetések azt is rögzítik, hogy a kérdésre legkésõbb szeptemberben vissza kell
térni.

Komoly elõrelépés történt a polgárok szabadságának és biztonságának uniós szin-
tû biztosítása terén. A szervezett bûnözés elleni közös európai küzdelemmel kap-
csolatban kiemelendõ a belsõ biztonsági stratégiára vonatkozó tanácsi következte-
tések elfogadása 2011 februárjában, valamint a 2011 és 2013 közötti uniós prio-
ritások meghatározása júniusban. Az elnökség kézikönyvet állított össze a szerve-
zett bûnözés elleni küzdelem elõremutató gyakorlatairól. Az emberkereskedelem a
társadalmat legsúlyosabban érintõ bûncselekmények egyike, ezért fontos eredmény,
hogy megszületett az erre vonatkozó új irányelv. 

A polgárok biztonságát fenyegetõ egyik legújabb, legmodernebb kihívás a számí-
tógépes (cyber-) bûnözés, amelyrõl szakmai konferenciát rendezett az elnökség Bu-
dapesten. Annak érdekében, hogy a tagállamok minél hatékonyabb küzdelmet foly-
tathassanak a modern információtechnológia által felvett új bûnözési formák ellen,
az információs rendszerek elleni támadásokról szóló irányelvtervezet tárgyalása a
magyar elnökség idején megkezdõdött, és arról 2011. június 10-én, a Bel- és Igaz-
ságügyi Tanács ülésén egyetértésre jutottak. A polgárok biztonságát nagyban szol-
gálja, hogy megállapodás született az Európai Parlamenttel a közlekedésbiztonságot
veszélyeztetõ cselekmények elkövetõivel kapcsolatos adatok cseréjérõl szóló irány-
elvtervezetrõl, elõsegítve azt, hogy a felelõsségre vonás akkor is megtörténjen, ha
a közlekedési szabályszegés elkövetése a jármûvezetõ állampolgársága szerintitõl el-
térõ tagállamban történt. A tagállamok szintén elfogadták az elnökség által kidol-
gozott ütemtervet (az ún. „Budapest Ütemtervet”) az áldozatok jogainak és védel-
mének – különösen a büntetõeljárások során való – megerõsítésével kapcsolatos
uniós feladatokról, ezáltal jelentõsen megújítva és hatékonyabbá téve az áldozatvé-
delem európai szabályait.

Az adatvédelem területén az elnökség áttekintette az Európai Unió szabályozásá-
val kapcsolatos új kihívásokat, és ezekrõl a Tanács 2011 februárjában következte-
téseket fogadott el. Ezek meghatározzák az Unió két évtizedes adatvédelmi rend-
szere megújításának irányait, amelyet a rohamos információtechnológiai fejlõdés és
a globalizáció indokol. Ezek a jelenségek sürgetõvé teszik az egységesebb európai
adatvédelmi szabályozás megújítását. A kérdéssel egy Budapesten megrendezett, két-
napos, nemzetközi adatvédelmi konferencia is foglalkozott. 

Az Unió és az Amerikai Egyesült Államok között a bûnüldözési területen, illetõ-
leg a terrorizmus elleni harcban az együttmûködés felerõsödött. Az adatcsere lehe-
tõségeinek kihasználása területén azonban problémaként merült fel, hogy a szemé-
lyes adatok védelme tekintetében eltérõ elvi megközelítés és normák érvényesül-
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nek az Unióban és az USA-ban. Ezért döntött úgy a két fél, hogy egy keretmegálla-
podásban rendezi a bármely irányba történõ adattovábbítás esetén alkalmazan-
dó adatvédelmi szabályokat. A tárgyalások hivatalosan a 2011. április 14-én, Gö-
döllõn megrendezett miniszteri szintû találkozón kezdõdtek meg az Egyesült Álla-
mokkal.

A Bizottságnak az Alapjogi Charta 2010. évi alkalmazásáról szóló elsõ éves jelen-
tésére építve, az Általános Ügyek Tanácsa következtetéseket fogadott el 2011. má-
jus 23-án az Alapjogi Charta alkalmazásáról. A következtetések a Tanácsnak a Char-
ta alkalmazása és az alapjogok érvényesülése érdekében tett lépéseit sorolja fel 2010-
tõl 2011 elsõ féléve végéig. A következtetések kiemelik a horizontális jellegû intéz-
kedéseket, köztük az alapjogokkal foglalkozó tanácsi munkacsoport létrehozását és
a Tanácsnak az Európai Unió Európai Emberi Jogi Egyezményhez történõ csatlako-
zásáról folyó tárgyalások elõsegítésében betöltött szerepét. Szintén az alapjogok ho-
rizontális érvényesülését elõsegítõ eredményként hangsúlyozza a következtetés a
magyar elnökség során kidolgozott módszertani iránymutatásokat, amelyek a Ta-
nács döntés-elõkészítõ szervei, és fõként a munkacsoport-vezetõk számára nyújta-
nak segítséget az alapjogi problémák felismerésében és kezelésében. A Tanács a kö-
vetkeztetésekben megerõsíti elkötelezettségét a Chartában foglalt összes alapjog
végrehajtására, valamint felhívja az intézményeket és a tagállamokat, hogy ki-ki ha-
táskörének megfelelõen vegyen részt e folyamatban. A következtetések az Unió tör-
ténetében elsõ ízben tartalmazzák a nemzeti kisebbségi jogokra való utalást, illetve
a kulturális és nyelvi sokszínûség fontosságát hangsúlyozó bekezdést is.

A Bel- és Igazságügyi Tanács 2011. június 10-én politikai kompromisszumcso-
magot fogadott el az európai öröklési rendelet tervezetével kapcsolatban. A majda-
ni rendelet eredményeként egyszerûsödik a határon átnyúló hagyatéki eljárások me-
nete, és megteremtõdik a hagyatéki ügyekben hozott határozatok kölcsönös elisme-
résének alapja.

Az elnökség sikerrel hívta fel a figyelmet az európai totalitárius rendszerek által
elkövetett bûncselekményekre való emlékezés fontosságára az errõl szóló tanácsi
következtetések 2011. június 10-ei elfogadásával. A tervezet bátorítja a tagállamo-
kat arra, hogy saját országuk történelmének és sajátosságainak fényében minden év
augusztus 23-án, a közös európai emléknapon emlékezzenek meg e bûntettek ál-
dozatairól. A következtetések a tagállamokat és a Bizottságot arra ösztönzik, hogy
támogassák az európai múlt eseményeinek minél szélesebb körben való megismer-
tetésére irányuló kezdeményezéseket, kutatási projekteket.

A Tanács 2011–2014. évi kulturális munkatervérõl szóló tanácsi következteté-
sek tárgyalása során a belga elnökség magyar javaslatra kiegészítette a Tanács kul-
turális munkatervét a kulturális sokszínûség szempontjából fontos cselekvési terü-
letekkel. A 2010. november 18-ai Oktatás, Ifjúság, Kultúra, Sport Tanács által el-
fogadott munkaterv így többek között javaslatot tesz a kulturális minisztériumok
vezetõ tisztviselõi és a külügyminisztériumok kultúráért felelõs vezetõ tisztviselõi
közös informális találkozójának megrendezésére is. Ennek alapján 2011. június
22–24-én Pécsett került sor a tagállamok külügyminisztériumainak kultúráért fele-
lõs, valamint a kulturális tárcák külkapcsolatokért felelõs vezetõ tisztviselõinek in-
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formális találkozójára. Témája a kultúra szerepe a külkapcsolatokban és a csatlako-
zási folyamatban volt, különös tekintettel a Nyugat-Balkánra.

Megállapodás született az Európai Örökség cím létrehozására vonatkozó határo-
zati javaslatról, amely cím olyan helyszínek értékének és ismertségének növeléséhez
kíván hozzájárulni, amelyek fontos szerepet töltöttek be az Európai Unió létrejötté-
ben, történelmében, és amelyek az európai polgárokban megerõsíthetik az Európai
Unióhoz való tartozás érzését, a kultúrák közötti párbeszédet. 

44..  FFeelleellőőssssééggtteelljjeess  bbőővvííttééss,,  gglloobbáálliiss  kköötteelleezzeettttssééggvváállllaallááss  

A magyar elnökség, azon meggyõzõdésébõl kiindulva, hogy az európai integráció
történelmi sikeréhez hozzájárul annak összehangolt és következetes mélyítése és
bõvítése, nagy hangsúlyt helyezett az uniós bõvítéspolitika továbbvitelére, különös
tekintettel a nyugat-balkáni térség integrációs folyamatának elõmozdítására. Ennek
érdekében szorosan és intenzíven együttmûködött a tagállamokkal, az Európai Bi-
zottsággal, az Európai Parlamenttel, a tagjelöltekkel és a potenciális tagjelöltekkel
egyaránt.

A magyar elnökség a prioritások között kezelte a bõvítési folyamat és a nyugat-
balkáni országok integrációja elõmozdításának kérdését. Célul tûzte ki a Horvátor-
szággal folyó csatlakozási tárgyalások lezárását. A magyar elnökség kezdetekor még
hét fejezet volt nyitva. Az elnökség többszöri közbelépésének eredményeképp a mun-
kálatok felgyorsultak. Horvátország óriási erõfeszítések révén eleget tett minden el-
várásnak, a Bizottság pedig 2011. június 10-én pozitív értékelést adott a horvát tel-
jesítményrõl. Ez megalapozta a magyar elnökség azon törekvését, hogy a nyugat-
balkáni régió egésze szempontjából meghatározó jelentõségû tárgyalászárásra még
a magyar elnökség idõszakában sor kerüljön. Ehhez a tagállamok az Európai Tanács
júniusi ülésén meghozták a politikai döntést, így a magyar elnökség 2011. június
30-án lezárhatta a tárgyalásokat.

A magyar diplomácia kitartó próbálkozásait koronázta sikerrel a márciusban az
észak-afrikai eseményekre való tekintettel elhalasztott, majd a 2011. június 20-án
Luxemburgban megrendezett, az Unió kül- és biztonságpolitikai fõképviselõje által
elnökölt Nyugat-Balkán Fórum, a tagállamok és a térségbeli külügyminiszterek rész-
vételével. Orbán Viktor miniszterelnök térségbe irányuló látogatásai alátámasztották
Magyarország és a magyar elnökség elkötelezettségét a Nyugat-Balkán országainak
uniós csatlakozási folyamata mellett. 

Míg Törökország tárgyalási folyamatában nem került sor fejezetnyitásra, Izland
esetében a június 27-ei tárgyalási forduló négy fejezetet megnyitott, és ebbõl ket-
tõt le is zárt. Az izlandi csatlakozási folyamat azért is élvezett megkülönböztetett fi-
gyelmet, mert megítélésünk szerint kedvezõ lökést adhat a bõvítési folyamat egé-
szének, és javíthatja annak tagállami megítélését.

A magyar elnökség nagy figyelmet fordított arra, hogy az Európai Unió közös
kereskedelempolitikája hatékonyan segítse az európai növekedést és munkahelyte-
remtést. Kialakította a szükséges feltételeket ahhoz, hogy az Unió és tagállamai, va-
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lamint Dél-Korea közötti szabadkereskedelmi megállapodás az év második felétõl
ideiglenesen hatályba léphessen, illetve Japánnal megkezdõdhessenek egy szabadke-
reskedelmi megállapodás elõkészítõ munkálatai. A Lisszaboni Szerzõdés teremtette
új keretek között sikerült biztosítani a soros elnökség kereskedelempolitikai szere-
pének megõrzését. Magyarország elnökölte a Külügyek Tanácsa kereskedelempoli-
tikai formációjának ülését és irányította a Kereskedelmi Világszervezet tevékenysé-
géhez kötõdõ genfi koordinációt.

A Lisszaboni Szerzõdés rendelkezéseit tiszteletben tartva, Magyarország a közös
kül- és biztonságpolitika terén a Szerzõdés mielõbbi gyakorlatba ültetését elõsegítõ
– a megalakult Európai Külügyi Szolgálat tevékenységét támogató – szerepet hatá-
rozott meg a maga számára. Ezt a célkitûzést a folyamatosan változó, intézményi
bizonytalanságok és mûködési zavarok által is jellemzett környezetben is sikerült el-
érni. Sikeresen vezette az elnökségi feladatkörbe tartozó külkapcsolati munkacso-
portokat, válsághelyzetekben is hatékonyan látta el az unió külsõ képviseletét szá-
mos harmadik országban (pl. Líbiában, Iránban és Belorussziában). Miniszteri, par-
lamenti államtitkári, illetve helyettes államtitkári szinten összesen 14 alkalommal he-
lyettesítette Magyarország a fõképviselõt harmadik országgal vagy régióval tartott
rendezvényen (köztük az EU–Izrael, az EU–Közép-Ázsia, az EU–Dél-Kaukázus és az
EU–Montenegró dialógusokon). Magyarország is tevékeny részt vállalt az Uniónak
az ENSZ-közgyûlésben és az ahhoz tartozó testületekben elfoglalt státusáról szóló
határozat elfogadtatásában, illetve más nemzetközi szervezetekben az EU képvise-
letének ellátásában, az ezzel kapcsolatos, Unión belüli viták rendezésében. Számos
szeminárium, konferencia, „field-trip” megszervezésével járult hozzá Magyarország
a közös kül- és biztonságpolitika aktuális témáiban folyó uniós vita elõreviteléhez. A
válsághelyzetek (lásd késõbb) különösen jól megmutatták a Külügyek Tanácsa és a
magyar soros elnökség által felügyelt tanácsi formációk tevékenysége között ered-
ményesen megteremtett összhangot. Összességében megállapítható, hogy Magyar-
országnak sikerült kialakítania a soros elnökség és a fõképviselõ/EKSZ együttmûkö-
désének követhetõ modelljét.

Aktívan részt vett Magyarország az európai szomszédságpolitika (ENP) straté-
giai felülvizsgálati folyamatában, amelyet a Bizottság 2010 júliusában kezdemé-
nyezett. A magyar érdekek szempontjából lényeges, hogy a Bizottság 2011. má-
jus 25-én közzétett ENP-felülvizsgálati közleménye kiegyensúlyozottan és az
aktuális kihívásokra valódi válaszokat keresõ módon viszonyul az egész uniós szom-
szédsághoz. A dokumentum nem jelenti a Keleti Partnerség háttérbe szorítását,
sõt, annak erõsítésérõl szól, és számos olyan elemet tartalmaz, amely a Keleti Part-
nerséget támogató, hasonlóan gondolkodó (ún. like-minded) EU-tagállamok (így
Magyarország) álláspontjában is mindvégig szerepelt. A keleti partnerségi koordi-
nátor 2010. õszi kinevezése tartalmi értelemben nyomatékosította a kezdeménye-
zéssel kapcsolatos magyar elképzeléseket. E döntést az uniós intézmények, a töb-
bi EU-tagállam és a keleti partnerek elkötelezettségünk megnyilvánulásának érté-
kelték. Bár a Keleti Partnerség-csúcs objektív okok (dátumprobléma) miatt halasz-
tást szenvedett, az elõkészítés során felvetett magyar javaslatok kedvezõ fogadta-
tásra találtak. 
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Az ASEM (Asia–Europe Meeting) külügyminiszterek 10. értekezletét 2011. júni-
us 6-án és 7-én Gödöllõn rendeztük meg. Az EU 27 tagállamát, az ASEAN titkárságát
és 10 országát, továbbá Ausztráliát, Új-Zélandot, Oroszországot, Kínát, Japánt, Dél-
Koreát, Indiát, Mongóliát, Pakisztánt, valamint az Európai Bizottságot magában fog-
laló, 48 résztvevõs konzultációs dialógus fórum külügyminiszterei kétévente talál-
koznak. Ázsia érdeklõdését a fórum iránt a különösen magas szintû részvétel (19
országból 16 külügyminiszter) tükrözte. A kétnapos tanácskozás figyelmének kö-
zéppontjában a globális fellépést és kezelést igénylõ olyan „nem hagyományos” biz-
tonsági kihívások álltak, mint a természeti katasztrófák (földrengés, árvíz), a nuk-
leáris biztonság, az energia- és élelmiszerbiztonság. A magyar félév alatti legnagyobb
létszámú találkozó jelentõsen növelte elnökségünk láthatóságát, alátámasztotta a
magyar kormány külpolitikai nyitásának hitelességét az ázsiai térség államai irányá-
ban, valamint lehetõséget adott valamennyi jelentõs ázsiai állam külügyminiszteré-
vel folytatandó kétoldalú eszmecserére is.

A magyar EU-elnökség kiemelkedõ eredményeket ért el a nemzetközi fejlesztés
és a humanitárius segítségnyújtás területén. A fejlesztésfinanszírozás kérdésében,
ahol a nemzetközi pénzügyi helyzet miatt is számottevõ különbségek vannak a tag-
államok teljesítményei között, az elnökségnek sikerült konszenzust elérnie a jövõ-
ben teendõ lépésekrõl. Az Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti együttmû-
ködés terén fontos elõrelépést jelent, hogy – a magyar elnökség közvetítõ szerepé-
nek köszönhetõen – a két fél megállapodott a nemzetközi fejlesztési együttmûkö-
dés hatékonyságának növelését segítõ, valamint a globális egészségügy területén
megvalósulandó közös munkatervekrõl. Az elnökségnek sikerült hangsúlyt adnia a
„víz” fejlesztésekben betöltött szerepének, és magas szintû részvétel mellett került
sor az EU és a legfõbb fejlesztési partnerországokat tömörítõ ACP (afrikai, karibi,
csendes-óceáni) országcsoport közötti parlamenti közgyûlésre, valamint közös mi-
niszteri tanácsra. Az elnökség konzultációt vezetett Bissau-Guinea kormányával, il-
letve elõsegítette az afrikai kontinens július 9-én függetlenné váló új államával, Dél-
Szudánnal történõ fejlesztési együttmûködés kialakítását.

Humanitárius területen a magyar EU-elnökség továbbvitte az Európai Önkéntes
Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest felállításával kapcsolatos elõkészítõ munká-
kat. Iránymutatást fogadtattunk el az Európai Humanitárius Konszenzus végrehaj-
tását illetõen, valamint hozzájárultunk az Élelmiszersegélyezési Egyezmény további
egy évvel történõ meghosszabbításához.

55..  AA  vváárraattllaann  hheellyyzzeetteekk  kkeezzeellééssee  

A soros elnökségek sikerének legfõbb fokmérõje, hogy milyen gyorsasággal és ha-
tékonysággal tudnak reagálni a váratlan eseményekre, kihívásokra. 2011 elsõ fél-
éve különösen sok azonnali fellépést igénylõ, rendkívüli fordulatot és nehézséget ho-
zott, amelyeket az elnökség nagy hatékonysággal kezelt.

Az Unió déli szomszédságában kitört népfelkelések (Tunézia, Egyiptom, Líbia, Je-
men, Bahrein, Szíria) alapjaiban szabták át az Unió külpolitikai munkarendjét 2011
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elsõ félévében. A magyar EU-elnökség – tiszteletben tartva a Lisszaboni Szerzõdés
szabta új kereteket, amelyek alapján a kül- és biztonságpolitika koordinálása az e
területért felelõs fõképviselõ irányítása alá került – a válságok kirobbanásától kezd-
ve proaktív koordináló szerepet játszott az uniós polgárok védelme, valamint az egy-
séges és hatékony EU-fellépés biztosítása érdekében. Az elnökség valamennyi vál-
ságterületen sikerrel hajtotta végre a konzuli, válsághelyzeti együttmûködéssel kap-
csolatos központi, illetve helyi elnökségi feladatokat. A válságsorozat kiindulópont-
ját jelentõ Tunézia és Egyiptom esetében az elsõ nemzetközi szereplõk között láto-
gatott a térségbe Martonyi János külügyminiszter és Gyõri Enikõ államtitkár, hogy
személyesen gyõzõdjenek meg a humanitárius válsághelyzetrõl és mérjék fel a szük-
ségleteket. Líbia tekintetében a Bizottsággal egyeztetve aktiválta az Unió polgárvé-
delmi mechanizmusát, amely bõvítette az uniós evakuációs lehetõségek eszköztárát,
továbbá válságkezelési szakértõket biztosított. Tripoliban – hasonlóan a többi, vál-
ság sújtotta területen mûködõ külképviseletünkhöz – a magyar nagykövetség koor-
dinálta az uniós polgárokkal kapcsolatos konzuli és evakuációs feladatokat, képvisel-
te az Uniót és késõbb számos Unión kívüli országot (pl. az Egyesült Államokat) is.
Magyarország polgári repülõgépet biztosított a Líbiában rekedt és távozni szándé-
kozó magyar és külföldi, elsõsorban uniós állampolgárok kimenekítésére, amelyben
a Terrorelhárítási Központ is részt vett. Magyarország biztosított továbbá egy pol-
gári charterjáratot a csádi menekültek hazaszállítására. Két, sürgõsségi egészség-
ügyi humanitárius projekt indult el március 9-én. Magyarország a politikaalkotás te-
rén is dinamikusan látott neki a feladatok koordinálásának: a soros elnökség által
elnökölt külkapcsolatokkal foglalkozó tanácsi munkacsoport (RELEX) gyors és kitar-
tó munkával dolgozta ki a Líbia ellen foganatosított, az ENSZ BT 1970-es határo-
zatát kiegészítõ és azon túlmutató autonóm EU-szankciós csomagot, majd a magyar
elnökség késlekedés nélkül a legközelebbi tanácsi formáció napirendjére tûzte a cso-
mag elfogadását. Látva a líbiai politikai válság lehetséges kihatásait az európai ener-
giapiacokra és -ellátásra, a magyar elnökség február 28-án összehívta az Energia
Tanács rendkívüli ülését, elindítva ezzel a közös gondolkodást az uniós reakciókról.
A menekültügyi következményekkel a Bel- és Igazságügyi Tanács három alkalommal
is foglalkozott (lásd a 3. pontban).

A Japánt sújtó márciusi földrengést és pusztító szökõárat követõen szintén a ma-
gyar elnökség koordinálta az uniós polgárok védelmét szolgáló konzuli és válságke-
zelési tevékenységet. A magyar elnökség második alkalommal aktiválta a Monitor-
ing és Információs Mechanizmust, a Belügyminisztérium pedig válságkezelési szak-
értõk részvételét biztosította. Fontos lépés volt a nukleáris kérdésekkel foglalkozó
munkacsoport ülésének azonnali összehívása, illetve az Energia Tanács március 21-
ei rendkívüli ülése, amely utóbbi megvitatta a japán események hatásait az Unió ener-
giaszektorára és az energiapiacokra, elõkészítve a márciusi Európai Tanács nagyfon-
tosságú politikai döntéseit (pl. atomerõmûvek stressztesztjének ajánlása). A japán
helyzet a májusi rendkívüli belügyminiszteri ülés napirendjén is szerepelt.

Az Észak-Németországban elterjedt és halálos áldozatokat is követelõ Escherichia
coli-fertõzés kapcsán kialakult helyzetet a magyar elnökség a május 31-én rende-
zett debreceni informális agrárminiszteri ülésén rendkívüli napirendként, majd pe-
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dig június 7-én rendkívüli tanácsülés keretében tárgyalta. A Tanácson elhangzotta-
kat figyelembe véve, a Bizottság 210 millió euró értékû támogatást biztosít az eu-
rópai zöldségtermelõk azonnali megsegítésére. A magyar elnökség sikereként érté-
kelhetõ, hogy az Európai Bizottság a Tanács összes észrevételét elfogadta, és egy
napon belül újabb javaslatot terjesztett elõ, amelyet a tagállamok képviselõibõl álló
szakbizottság soron kívül tárgyalt és fogadott el. 

***

A magyar elnökség az Európai Parlament júniusi plenáris ülésén, a szakbizottsági
meghallgatások során, a záró tanácsüléseken, az Európai Tanács júniusi ülésén, il-
letve meghatározó tagállami kormányoktól komoly elismerõ szavakat kapott a ha-
tékony és eredményekben gazdag féléves teljesítményéért.
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II. A MAGYAR EU-ELNÖKSÉG ALATT ELFOGADOTT JOGSZABÁLYOK, DÖNTÉSEK

JJooggaallkkoottáássii  ddoosssszziiéékk

Gazdasági, pénzügyi témájú jogszabályok

11)) RReennddeelleetttteerrvveezzeett  aa  kkööllttssééggvveettééssii  eeggyyeennlleegg  ffeellüüggyyeelleettéénneekk  mmeeggeerrõõssííttéésséérrõõll  ééss  aa
ggaazzddaassáággppoolliittiikkáákk  ffeellüüggyyeelleettéérrõõll  ééss  öösssszzeehhaannggoolláássáárróóll  sszzóóllóó  11446666//9977//EEKK  rreenn--
ddeelleett  mmóóddoossííttáássáárróóll..  ((SSttaabbiilliittáássii  ééss  NNöövveekkeeddééssii  EEggyyeezzmméénnyy  [[SSNNEE]]  úúnn..  „„pprreevveenn--
ttíívv  áággáánnaakk””  mmeeggeerrõõssííttééssee))  ––  A gazdasági kormányzást erõsítõ ún. hatos jog-
szabálycsomag eleme

A Stabilitási és Növekedési Egyezmény megelõzõ intézkedéseire vonatkozó jogsza-
bály azon tagállamokkal szemben támaszt költségvetési politikai elvárásokat, ame-
lyeknél a költségvetési hiány alatta marad a GDP 3 százalékának megfelelõ tûrés-
határnak. Itt az igazodási pont továbbra is az úgynevezett középtávú költségveté-
si cél marad. Újdonság azonban, hogy a nehezen mérhetõ és nem minden esetben
megbízható mutatónak bizonyult strukturális költségvetési egyenleg alakulása mel-
lett a tagállami kiadások növekedésének ütemét is vizsgálnák a jövõben. Ezzel el-
érhetõvé válik az is, hogy a tagállamok a „jó idõk” többlet-adóbevételeit az állam-
adósság csökkentésére, és ne egyéb pótlólagos kiadásokra fordítsák.

Általános megközelítés a Tanácsban 2011. március 15-én.

22)) RReennddeelleetttteerrvveezzeett  aa  ttúúllzzootttt  hhiiáánnyy  eesseettéénn  kköövveetteennddõõ  eelljjáárrááss  vvééggrreehhaajjttáássáánnaakk  ffeell--
ggyyoorrssííttáássáárróóll  ééss  ppoonnttoossííttáássáárróóll  sszzóóllóó  11446677//9977//EEKK  rreennddeelleett  mmóóddoossííttáássáárróóll..  ((SSttaa--
bbiilliittáássii  ééss  NNöövveekkeeddééssii  EEggyyeezzmméénnyy  [[SSNNEE]]  úúnn..  „„kkoorrrreekkttíívv  áággáánnaakk””  mmeeggeerrõõssííttééssee))
––  A gazdasági kormányzást erõsítõ ún. hatos jogszabálycsomag eleme

A Stabilitási és Növekedési Egyezmény korrekciós ágában a legfontosabb vál-
tozás az, hogy az adósságkritériumot az eddigieknél hangsúlyosabban, a defi-
citmutatóval azonos súllyal veszi figyelembe. A túlzott hiány miatti eljárás ab-
ban az esetben is megindítható, ha a referenciaértéket meghaladó államadós-
ság nem csökken kellõ ütemben a referenciaérték felé. Az adósság csökkenté-
sének éves üteme akkor megfelelõ, ha a megelõzõ három évben a csökkenés
mértéke eléri az adósság referenciaérték fölötti részének 1/20-át. A fiskális
szigor jegyében pénzügyi és nem pénzügyi szankciók szélesebb körét vezetik
be már az eljárás korábbi szakaszaiban az SNE mindkét ágában.

Általános megközelítés a Tanácsban 2011. március 15-én.

33)) AA  TTaannááccss  iirráánnyyeellvvee  aa  ttaaggáállllaammookk  kkööllttssééggvveettééssii  kkeerreettrreennddsszzeerréérree  vvoonnaattkkoozzóó  kköö--
vveetteellmméénnyyeekkrrõõll  – A gazdasági kormányzást erõsítõ ún. hatos jogszabálycso-
mag eleme
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Az irányelvtervezet célja, hogy a tagállamok elkötelezzék magukat a fenntart-
ható és fegyelmezett költségvetési politikák folytatása mellett, illetve hogy a
Stabilitási és Növekedési Egyezmény célkitûzései és elvei a nemzeti költségve-
tési tervezési szabályokban is leképezõdjenek. Olyan költségvetési tervezést,
átláthatóságot és végrehajtást érintõ minimumkövetelményeket tartalmaz,
amelyeknek a nemzeti költségvetési eljárási gyakorlatban meg kell jelenniük
legkésõbb 2013 végéig. Ilyenek például a statisztikai adatszolgáltatásra, az
uniós deficit- és adósságcélok teljesítését elõsegítõ számszerû költségvetési sza-
bályokra, a költségvetési tervezést megalapozó makrogazdasági elõrejelzések
nyilvánosságára, a többéves költségvetési tervezésre vonatkozó elõírások.

Általános megközelítés a Tanácsban 2011. március 15-én.

44)) RReennddeelleetttteerrvveezzeett  aa  mmaakkrrooggaazzddaassáággii  eeggyyeennssúúllyyhhiiáánnyy  mmeeggeellõõzzéésséérrõõll  ééss  kkiiiiggaazzíí--
ttáássáárróóll – A gazdasági kormányzást erõsítõ ún. hatos jogszabálycsomag eleme

Új elemként jelenik meg a gazdaságpolitikai felügyeleti rendszerben a túlzott
egyensúlytalansági eljárás intézménye, lényegében a túlzotthiány-eljárás min-
tájára. A makro-egyensúlytalanságok idõben történõ észlelésére egy úgyneve-
zett eredménytáblát (scoreboard) állítana fel a Bizottság. Ha az elõrejelzõ-rend-
szer egyensúlytalanság veszélyét jelzi, akkor az adott tagállam helyzetének ala-
pos vizsgálata után megállapíthatják a „túlzott egyensúlytalanságot”. Az eljá-
rás során a Tanács ajánlásokat adna ki a tagállam számára, amely az egyen-
súlytalanság megszüntetésére akciótervet köteles kidolgozni.

Általános megközelítés a Tanácsban 2011. március 15-én.

55)) RReennddeelleetttteerrvveezzeett  aa  kkööllttssééggvveettééssii  ffeellüüggyyeelleett  eeuurróóöövveezzeettbbeellii  eerreeddmméénnyyeess  éérrvvéénnyyee--
ssííttéésséérrõõll  – A gazdasági kormányzást erõsítõ ún. hatos jogszabálycsomag eleme

A rendelettervezet szigorítja a Stabilitási és Növekedési Egyezmény végrehaj-
tása során alkalmazható szankciókat, illetve a szankcionálást kiterjeszti a meg-
elõzõ szakaszra is. A szankciók hatékonyabb érvényesítése érdekében a ren-
delettervezet bevezetné a „fordított szavazást”, vagyis a szankcionálásra irá-
nyuló bizottsági javaslat elfogadottnak minõsülne, hacsak azt a Tanács minõ-
sített többséggel el nem veti.

Általános megközelítés a Tanácsban 2011. március 15-én.

66)) RReennddeelleetttteerrvveezzeett  aa  ttúúllzzootttt  mmaakkrrooggaazzddaassáággii  eeggyyeennssúúllyyhhiiáánnyynnaakk  aazz  eeuurróóöövveezzeetteenn
bbeellüüllii  kkiiiiggaazzííttáássáárraa  vvoonnaattkkoozzóó  vvééggrreehhaajjttáássii  iinnttéézzkkeeddéésseekkrrõõll  – A gazdasági kor-
mányzást erõsítõ ún. hatos jogszabálycsomag eleme

A jogszabálytervezet a túlzott egyensúlytalansági eljáráshoz kötõdõ szankcio-
nálási rendszert hozza létre.

Általános megközelítés a Tanácsban 2011. március 15-én.
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77)) AA  ppéénnzzüüggyyii  kkoonngglloommeerrááttuummookkrróóll  ((FFiiCCOODD))  sszzóóllóó  iirráánnyyeellvv  mmóóddoossííttáássaa

A konglomerátumok bankokat, biztosítókat, befektetési vállalkozásokat és va-
gyonkezelõ társaságokat foglalhatnak magukban. Konglomerátumnak azonban
csak akkor tekinthetõk az adott intézmények, ha a biztosítási tevékenység mel-
lett a banki, illetve az értékpapír-kereskedési tevékenységek közül legalább az
egyik megjelenik, miközben mûködésükben mindegyik tevékenység jelentõs-
nek minõsül. A jogszabály felülvizsgálata már évek óta napirenden van. Az Eu-
rópai Bizottság ezt két lépcsõben kívánja megvalósítani, a javaslat a legsürge-
tõbb technikai kérdéseket foglalja magában.

Az intézményközi egyeztetéseken született megállapodásnak megfelelõ szöve-
get a Coreper június 17-én hagyta jóvá.

88)) AAzz  eeuurróó  kkéésszzppéénnzz  hhaattáárroonn  ááttnnyyúúllóó,,  üüzzlleettsszzeerrûû  kköözzúúttii  sszzáállllííttáássáárróóll  sszzóóllóó  rreennddeelleett

Az euró készpénz szállítása rendeletben való szabályozásának célja, hogy megköny-
nyítse az euró készpénz euróövezeten belüli szabad mozgását azáltal, hogy meg-
szünteti az euróövezeti tagállamok közötti, közúti szállítással kapcsolatos akadályo-
kat. A rendelet biztosítja emellett, hogy a pénzszállítás olyan körülmények között
történjen, amelyek garantálják a pénzszállító személyzet és a lakosság biztonságát.

2011. május 4-én megszületett a megállapodás az intézményközi tárgyalásokon.

99)) AAzz  EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeenntt  ééss  aa  TTaannááccss  hhaattáárroozzaattaa  aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióónn  kkíívvüüllii  pprroojjeekk--
tteekkhheezz  aaddootttt  hhiitteelleekk  ééss  ggaarraanncciiáákk  vveesszztteessééggeeiinneekk  ffeeddeezzéésséérree  aazz  EEuurróóppaaii  BBeerruu--
hháázzáássii  BBaannkknnaakk  nnyyúújjttootttt  eeuurróóppaaii  uunniióóss  ggaarraanncciiáákkrróóll

Az EU költségvetési garanciát nyújt az Európai Beruházási Bank (EBB) által az
uniós külpolitikai célok támogatása érdekében az Unión kívül végrehajtott hitel-
mûveletekkel és hitelgarancia-mûveletekkel kapcsolatos (politikai és országjellegû)
kockázatok fedezésére. A javaslat célja, hogy új elemeket építsen be az EBB man-
dátumába, és új országok (pl. Líbia) számára tegye lehetõvé a finanszírozást.

A dosszié az afrikai események hatására reflektorfénybe került a magyar el-
nökség alatt. Több érzékeny kérdés megvitatása mellett az elsõdleges célkitû-
zés a regionális garanciaplafonok emelése volt. A jogszabály nemcsak a medi-
terrán régión végigsöprõ forradalmi hullám által okozott károk enyhítése mi-
att volt elengedhetetlen, hanem azért is, mert a csatlakozásra váró országok-
nak szánt garanciakeret ez év decemberére teljesen kiapadt volna. 

A Coreper 2011. június 29-ei ülésén fogadta el a határozatot.

1100)) AA  sshhoorrtt  eellaaddáássii  üüggyylleetteekkeett,,  vvaallaammiinntt  aa  hhiitteell--nneemmtteelljjeessííttééssii  ccsseerreeüüggyylleetteekk  ((CCDDSS))
eeggyyeess  kkéérrddéésseeiitt  sszzaabbáállyyoozzóó  rreennddeelleett  

A short ügylet lényege, hogy az eladó olyan értékpapírt értékesít, amely nincs
a tulajdonában, azért, hogy azt késõbb – teljesítés – céljából visszavásárolja.
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Piacélénkítõ hatásai mellett, hozzájárulhat a kockázatok kialakulásához. A javas-
lat az átláthatóságot szolgálja, mivel beazonosíthatóvá teszi a hatóságok és a pi-
aci szereplõk számára a short ügyleteket azáltal, hogy megköveteli: a kereske-
dési helyszíneken minõsítsék a shortolást magában foglaló részvényügyleteket.

Általános megközelítés a Tanács 2011. május 17-ei ülésén.

1111)) AA  bbeettééttbbiizzttoossííttáássii  iirráánnyyeellvv  mmóóddoossííttáássaa  ((DDeeppoossiitt  GGuuaarraanntteeee  SScchheemmeess)

A tervezet célja a meglévõ irányelv felülvizsgálata és átfogó módosítása, a bank-
betétekkel kapcsolatos lakossági bizalom erõsítése érdekében. A változás két
fõ területre összpontosít: a korábbinál nagyobb összeghatárt szabnak meg,
amelyre a betétbiztosítás vonatkozik (100 000 euróra nõ a fedezeti szint), il-
letve a betétkezelõ pénzintézet csõdje esetén a károsult betétes számára rövi-
debb idõ alatt fizetik ki a betétje összegét.

Általános megközelítés a Tanácsban 2011. június 20-án.

1122)) EEggyyssééggeess  EEuurróó  FFiizzeettééssii  ÖÖvveezzeett  ((rreennddeelleett  aazz  eeuurróóááttuuttaalláássookk  ééss  --bbeesszzeeddéésseekk  tteecchh--
nniikkaaii  kköövveetteellmméénnyyeeiinneekk  mmeeggáállllaappííttáássáárróóll))  

A szabályozás célja, hogy az Egységes Euró Fizetési Övezet (Single Euro
Payment Area, SEPA) területén lakók egységes feltételekkel hajthassanak vég-
re készpénzzel és számlán lévõ pénzzel kapcsolatos fizetési mûveleteket. A
SEPA három célterülete, amelyekre egységes bevezetési határidõt állapít meg
a rendelettervezet: készpénzátutalás és -beszedés, bankkártyamûveletek.

Általános megközelítés a Coreper június 8-ai ülésén.

1133)) AA  kkööllttssééggvveettééssii  rreennddeelleett  ffeellüüllvviizzssggáállaattáánnaakk  ttaannááccssii  lleezzáárráássaa  

A költségvetési rendelet tartalmazza az Európai Unió költségvetésének megal-
kotására, végrehajtására, ellenõrzésére és a beszámolásra vonatkozó legfon-
tosabb szabályokat. A tervezet célja a háromévente kötelezõ és 2010-ben ese-
dékes felülvizsgálat elvégzése.

A Coreper 2011. május 25-ei ülésén fogadta el a felhatalmazást az EP-vel va-
ló egyeztetések megkezdésére.

1144)) AA  ttaaggáállllaammookk  hhaarrmmaaddiikk  oorrsszzáággookkkkaall  ffeennnnttaarrttootttt  kkééttoollddaallúú  bbeerruuhháázzáássvvééddeellmmii
mmeeggáállllaappooddáássaaiinnaakk  tteekkiinntteettéébbeenn  ááttmmeenneettii  rreennddeellkkeezzéésseekkeett  mmeegghhaattáárroozzóó  rreenn--
ddeelleetttteerrvveezzeett  ((ggrraannddffaatthheerriinngg) 

A beruházásvédelmi megállapodások megkötése a Lisszaboni Szerzõdéssel kö-
zösségi hatáskörbe került. A rendelet rögzíti a tagállami beruházásvédelmi
megállapodások fenntartására, illetve létrehozására vonatkozó szabályokat.

A Tanács 2011. június 9-ei ülése tárgyalási mandátumot fogadott el az intéz-
ményközi egyeztetések lefolytatásához. 
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Az Unió versenyképességét előmozdító jogszabályok

1155)) AA  TTaannááccss  hhaattáárroozzaattaa  aazz  eeggyyssééggeess  sszzaabbaaddaallmmii  oollttaalloomm  llééttrreehhoozzáássáánnaakk  tteerrüülleettéénn
mmeeggvvaallóóssííttaannddóó  mmeeggeerrõõssíítteetttt  eeggyyüüttttmmûûkkööddééssrree  vvaallóó  ffeellhhaattaallmmaazzáássrróóll

A határozat szabad utat adott a Versenyképességi Tanács a tagállamok 25 or-
szágból álló csoportjának, hogy megerõsített együttmûködés keretében egysé-
ges szabadalmi rendszert hozzon létre.

A Tanács 2011. március 10-ei ülésén fogadta el a határozatot.

1166)) AAzz  EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeenntt  ééss  aa  TTaannááccss  rreennddeelleettee  aazz  eeggyyssééggeess  sszzaabbaaddaallmmii  oollttaalloomm
llééttrreehhoozzáássáánnaakk  tteerrüülleettéénn  mmeeggvvaallóóssííttaannddóó  mmeeggeerrõõssíítteetttt  eeggyyüüttttmmûûkkööddééss  vvééggrree--
hhaajjttáássáárróóll  

A jelenlegi szabadalmi rendszer az Unióban – különösen a fordítási követelmé-
nyek tekintetében – nagyon költséges és meglehetõsen komplex. A rendelet
célja a megerõsített együttmûködésben részt vevõ 25 tagállam területén érvé-
nyes uniós szabadalom bevezetése, ezáltal a szabadalmi rendszer egyszerûsí-
tése és olcsóbbá tétele.

Általános megközelítés a Tanács június 27-ei ülésén.

1177)) AA  TTaannááccss  rreennddeelleettee  aazz  aallkkaallmmaazzaannddóó  ffoorrddííttáássii  sszzaabbáállyyookk  tteekkiinntteettéébbeenn  aazz  eeggyy--
ssééggeess  sszzaabbaaddaallmmii  oollttaalloomm  llééttrreehhoozzáássáánnaakk  tteerrüülleettéénn  mmeeggvvaallóóssííttaannddóó  mmeeggeerrõõssíí--
tteetttt  eeggyyüüttttmmûûkkööddééss  vvééggrreehhaajjttáássáárróóll

A fordítási rendelet a szabadalmi rendszert létrehozó csomag része. Szabályai sze-
rint a szabadalmi bejelentés tetszõleges nyelven történhetne, azonban az Európai
Szabadalmi Hivatal továbbra is saját hivatalos nyelvei – tehát az angol, a francia,
illetve a német – valamelyikén vizsgálná meg és adná meg a szabadalmakat.

Általános megközelítés a Tanács 2011. június 27-ei ülésén.

1188)) AAzz  EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeenntt  ééss  aa  TTaannááccss  iirráánnyyeellvvee  aa  mmeegghhaattáárroozzootttt  jjooggii  ffoorrmmáájjúú  ttáárr--
ssaassáággookk  éévveess  bbeesszzáámmoollóójjáárróóll  sszzóóllóó  7788//666600//EEGGKK  ttaannááccssii  iirráánnyyeellvvnneekk  aa
mmiikkrroottáárrssaassáággookk  tteekkiinntteettéébbeenn  ttöörrttéénnõõ  mmóóddoossííttáássáárróóll  

A javaslat célja, hogy a mikrovállalkozások üzleti környezetét versenyképessé-
gük és növekedési potenciáljuk jobb kihasználása érdekében egyszerûsítse, és
számviteli kötelezettségeiket csökkentse.

Politikai megállapodás a Tanács 2011. május 30-ai ülésén.

1199)) AAzz  EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeenntt  ééss  aa  TTaannááccss  330055//22001111//EEUU  rreennddeelleettee  aazz  ééppííttééssii  tteerrmméé--
kkeekk  ffoorrggaallmmaazzáássáárraa  vvoonnaattkkoozzóó  hhaarrmmoonniizzáálltt  ffeellttéétteelleekk  mmeeggáállllaappííttáássáárróóll  ééss  aa
8899//110066//EEGGKK  ttaannááccssii  iirráánnyyeellvv  hhaattáállyyoonn  kkíívvüüll  hheellyyeezzéésséérrõõll
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Az új rendelet a harmonizált paraméterek és jellemzõk felhasználásával elõse-
gíti az Unió belsõ piacán az építõipari termékek forgalomba hozatalát.

A közzététel a Hivatalos Lap 2011. április 4-ei számában megtörtént. 

2200)) AA  rruuggaallmmaass  vvééggrreehhaajjttáássii  eelljjáárráássssaall  ffoorrggaalloommbbaa  hhoozzootttt  ttrraakkttoorrookkrraa  vvoonnaattkkoozzóó
rreennddeellkkeezzéésseekkrrõõll  sszzóóllóó  22000000//2255//EEKK  iirráánnyyeellvv  mmóóddoossííttáássaa  

A jogszabály lehetõvé teszi, hogy a szigorúbb környezetvédelmi elõírásoknak
megfelelõ motorokkal ellátott traktorok mellett az enyhébb elõírásoknak meg-
felelõ motorokkal ellátottak is átmenetileg forgalomba helyezhetõk legyenek.

Az intézményközi egyeztetéseken született megállapodásnak megfelelõ szöve-
get az EP június 23-án fogadta el

2211)) AAzz  EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeenntt  ééss  aa  TTaannááccss  22001111//1177//EEUU  iirráánnyyeellvvee  aa  7711//331177//EEGGKK,,  aa
7711//334477//EEGGKK,,  aa  7711//334499//EEGGKK,,  aa  7744//114488//EEGGKK,,  aa  7755//3333//EEGGKK,,  aa  7766//776655//EEGGKK,,  aa
7766//776666//EEGGKK  ééss  aa  8866//221177//EEGGKK  mméérrééssüüggyyii  iirráánnyyeellvv  hhaattáállyyoonn  kkíívvüüll  hheellyyeezzéésséérrõõll

Az irányelv célja a közösségi jogszabályok egyszerûsítésének és egységesítésének
történõ megfelelés, valamint a mûszakilag elavult irányelvek hatályon kívül he-
lyezése, figyelembe véve egyes mérõeszközök jelentõségének csökkenését.

A közzététel a Hivatalos Lap 2011. március 18-ai számában megtörtént.

Az európai polgárokkal, fogyasztókkal és munkavállalókkal 
kapcsolatos jogszabályok

2222)) AAzz  EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeenntt  ééss  aa  TTaannááccss  rreennddeelleettee  aa  ppoollggáárrii  kkeezzddeemméénnyyeezzééssrrõõll

A polgári kezdeményezés segítségével az európai polgároknak lehetõsége lesz
arra, hogy uniós jogszabály megalkotását kezdeményezzék olyan, az Európai
Unió hatáskörébe tartozó területeken, ahol szükségesnek tartják az egységes
európai fellépést. A Lisszaboni Szerzõdés vonatkozó cikkei csak annyi megkö-
tést tartalmaznak, hogy a kezdeményezéshez egymillió polgár aláírása szüksé-
ges, akik egyben a tagállamok egy jelentõs számának állampolgárai. A szóban
forgó rendelet tartalmazza az alkalmazáshoz szükséges részletes végrehajtási
szabályokat, amelyek elfogadása lehetõvé teszi a polgári kezdeményezés alkal-
mazását 2012. április 1-jétõl.

A közzététel a Hivatalos Lap 2011. március 11-ei számában megtörtént. 

2233)) FFooggyyaasszzttóóii  jjooggookkrróóll  sszzóóllóó  eeuurróóppaaii  ppaarrllaammeennttii  ééss  ttaannááccssii  iirráánnyyeellvv  

Az irányelv javítani fogja az Unióban a fogyasztók védelmét az üzlethelyi-
ségen kívül kötött szerzõdések és a távértékesítés esetén, beleértve az egy-
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re elterjedtebb online ügyleteket is. Az irányelv szerint a vevõ nem 7, ha-
nem 14 napig állhat el a vásárlástól, továbbá harmonizálja, hogy mely ada-
tokat kell a szerzõdéskötés elõtt közölni a fogyasztóval. Eszerint a keres-
kedõknek meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a fogyasztók tisztában van-
nak a szerzõdéskötés tényével, és egyértelmûen kifejezik szerzõdéskötési
akaratukat. A kereskedõk a jövõben nem számíthatnak fel a vevõnek ma-
gasabb díjat a különbözõ fizetési módok használata miatt annál, mint amen-
nyit a kereskedõnek kell fizetnie. A jogszabály azt is elõírja, hogy az érté-
kesítés után a kereskedõknek biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók normál
díjas telefonhívással elérhessék õket.

Az intézményközi egyeztetéseken született megállapodásnak megfelelõ szöve-
get az EP a június 23-ai plenáris ülésen elfogadta.

2244)) FFooggyyaasszzttóókk  éélleellmmiisszzeerreekkkkeell  kkaappccssoollaattooss  ttáájjéékkoozzttaattáássáárróóll  sszzóóllóó  iirráánnyyeellvv

A jogszabály azt hivatott biztosítani, hogy az élelmiszerek címkéin az alapve-
tõ információk egyértelmû, olvasható formában jelenjenek meg, és így a fo-
gyasztók az étrendjükkel kapcsolatban kiegyensúlyozott és az egészségükre
nézve kedvezõbb döntéseket hozhassanak.

Az intézményközi egyeztetéseken született megállapodásnak megfelelõ szöve-
get az Európai Parlament júliusi 6-ai plenáris ülésén fogadta el.

2255)) TTeexxttiilltteerrmméékkeekk  ccíímmkkéézzéésséérrõõll  sszzóóllóó  rreennddeelleetttteerrvveezzeett

A jogszabály pontos elõírásokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miként kell
feltüntetni a terméken rögzített címkén a textiltermékek alapanyag-összetételét,
valamint rögzíti az összetétel vizsgálatának elõírásait. A jogszabály értelmében
egyértelmûvé kell tenni a textiltermékek címkéjén, ha a termék állati eredetû
összetevõt (bõrt vagy szõrmét) tartalmaz, ami különösen fontos a szõrmére al-
lergiások számára. Megadja azon textiltermékek listáját, amelyeken a címke el-
helyezése nem kötelezõ, valamint meghatározza azon termékek körét is, ahol a
termék jellegénél, méreténél fogva az egyedi címkézés nem lehetséges. A jogsza-
bály felkéri a Bizottságot, hogy 2013. szeptember 30-áig készítsen tanulmányt
a veszélyes anyagokról annak felmérésére, van-e ok-okozati összefüggés az al-
lergiás reakciók és a textiltermékekben található vegyi anyagok között.

Az intézményközi egyeztetéseken született megállapodásnak megfelelõ szöve-
get az Európai Parlament májusi plenáris ülésén fogadta el.

2266)) AAzz  EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeenntt  ééss  aa  TTaannááccss  rreennddeelleettee  aazz  aauuttóóbbuusssszzaall  kköözzlleekkeeddõõ  uuttaassookk
jjooggaaiirróóll  

A rendelet célja, hogy a távolsági autóbusszal utazók egész Európában megfe-
lelõ védelemben részesüljenek. A távolsági autóbuszjáratok utasait a jövõben
járattörlések, túlfoglalás, két óránál hosszabb késés, a poggyász elvesztése vagy
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sérülése esetén is kártérítés illeti meg. A jogszabály kiemelten védi a mozgás-
korlátozottakat és a fogyatékkal élõket.

A közzététel a Hivatalos Lap 2011. február 28-ai számában megtörtént.

2277)) AAzz  EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeenntt  ééss  aa  TTaannááccss  rreennddeelleettee  aa  mmuunnkkaavváállllaallóókk  UUnniióónn  bbeellüüllii  sszzaa--
bbaadd  mmoozzggáássáárróóll    

A javaslat célja a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló,
1968. október 15-ei 1612/68/EGK tanácsi rendelet módosításainak kodifiká-
lása, egységes szerkezetbe foglalása. Az intézkedés célja a joganyag egyértel-
mûbbé és áttekinthetõbbé tétele, elõsegítve ezzel a jogbiztonságot.

A rendelet közzététele a Hivatalos Lap 2011. május 27-ei számában megtörtént.

2288)) AAzz  iiddeeggeennffoorrggaalloommrraa  vvoonnaattkkoozzóó  eeuurróóppaaii  ssttaattiisszzttiikkáákkrróóll  sszzóóllóó  rreennddeelleett

A javaslat célja, hogy naprakésszé tegye és optimalizálja az idegenforgalommal
kapcsolatos európai szintû statisztikai rendszert.

A rendeletet a Tanács 2011. június 21-ei ülésén fogadta el.

2299)) AA  ffooggyyaasszzttóóvvééddeellmmii  jjooggsszzaabbáállyyookk  aallkkaallmmaazzáássááéérrtt  ffeelleellõõss  nneemmzzeettii  hhaattóóssáággookk  kköö--
zzööttttii  eeggyyüüttttmmûûkkööddééssrrõõll  sszzóóllóó  22000066//22000044//EEKK  rreennddeelleett  mmóóddoossííttáássaa

A rendelet módosításának célja, hogy az Európai Unió országainak fogyasztó-
védelmi hatóságai közötti együttmûködés háttérszabályait módosítsa, fokozva
ezzel az együttmûködés hatékonyságát és az európai polgárok fogyasztóvédel-
mi jogainak érvényesülését, illetve hogy az illetékes nemzeti hatóságok jogsér-
tésekkel kapcsolatos eljárásainak hatékonysága és eredményessége tekinteté-
ben ne kerüljön sor megkülönböztetésre az Unión belüli és a nemzeti ügyletek
között.

Az intézményközi egyeztetésen született megállapodást a 2011. június 22-ei
Coreper jóváhagyta.

Szociális ügyek, foglalkoztatás, kultúra

3300)) AAzz  EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeenntt  ééss  aa  TTaannááccss  iirráánnyyeellvvee  aa  hhaattáárroonn  ááttnnyyúúllóó  eeggéésszzssééggüüggyyii  eell--
llááttáássrraa  vvoonnaattkkoozzóó  bbeetteeggjjooggookk  éérrvvéénnyyeessííttéésséérrõõll

Az irányelv jelentõsen erõsíti a betegek uniós jogait. Célja annak biztosítása,
hogy egy másik tagállamban egészségügyi szolgáltatást igénybe vevõ uniós pol-
gár ugyanannyi költségtérítésre legyen jogosult, mintha saját országában ke-
zelték volna.

A közzététel a Hivatalos Lap 2011. április 4-ei számában megtörtént.
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3311)) AAzz  aakkttíívv  iiddõõssööddééss  ééss  ggeenneerráácciióókk  kköözzööttttii  sszzoolliiddaarriittááss  EEuurróóppaaii  ÉÉvvéérrõõll  ((22001122))  sszzóó--
llóó  ttaannááccssii  hhaattáárroozzaatt

Az európai év átfogó célja, hogy különbözõ intézkedések (figyelemfelkeltés, ta-
pasztalatcsere, a bevált gyakorlatok terjesztése) és a politikai lendületadás ré-
vén támogassa a tagállamok, a regionális és a helyi hatóságok, a szociális part-
nerek, a civil társadalom és az üzleti szféra azon erõfeszítéseit, amelyeket az
aktív idõsödés ösztönzése, valamint az ötvenes éveinek végén és fölötte járó,
gyorsan növekvõ népességben rejlõ potenciál kiaknázása érdekében tesznek.
Többek között segíteni kívánja a munkahelyek számának növelését és a mun-
kakörülmények javítását az egyre növekvõ számú idõs ember számára.

Az intézményközi egyeztetéseken született megállapodást az EP július 7-én
szavazta meg.

3322)) AAzz  EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeenntt  ééss  aa  TTaannááccss  iirráánnyyeellvvee  aazz  eemmbbeerrii  ffeellhhaasszznnáálláássrraa  sszzáánntt
ggyyóóggyysszzeerreekk  kköözzöössssééggii  kkóóddeexxéérrõõll  sszzóóllóó  iirráánnyyeellvvnneekk  aa  hhaammiissííttootttt  ggyyóóggyysszzeerreekk
jjooggsszzeerrûû  eellllááttáássii  lláánnccbbaa  vvaallóó  bbeekkeerrüülléésséénneekk  mmeeggaakkaaddáállyyoozzáássaa  tteekkiinntteettéébbeenn  ttöörr--
ttéénnõõ  mmóóddoossííttáássáárróóll

A gyógyszerhamisítás megelõzése céljából az irányelv elõírja az egyes gyógy-
szercsomagok nyomon követését lehetõvé tevõ biztonsági elem (szériaszám)
bevezetését, egy közös logó elhelyezését a biztonságos gyógyszer-értékesítõ
honlapokon, valamint az uniós gyártási gyakorlatokat kiterjeszti a harmadik
országokból importált termékekre.

A közzététel a Hivatalos Lap 2011. július 1-jei számában megtörtént.

3333)) EEuurróóppaaii  öörröökkssééggii  ccíímmrrõõll  sszzóóllóó  hhaattáárroozzaatt

Az örökségi címrõl szóló határozat hozzá kíván járulni az olyan helyszínek ér-
tékének és ismertségének növeléséhez, amelyek fontos szerepet töltöttek be
az Európai Unió létrejöttében és történelmében, és amelyek az európai polgá-
rokban megerõsíthetik az Európai Unióhoz való tartozás érzését, a kultúrák
közötti párbeszédet.

A Tanácsban 2011. május 20-án született meg a politikai megállapodás a ha-
tározatról.

Energiapolitika

3344)) AAzz  eenneerrggiiaappiiaaccookk  iinntteeggrriittáássáárróóll  ééss  ááttlláátthhaattóóssáággáárróóll  sszzóóllóó  eeuurróóppaaii  ppaarrllaammeennttii  ééss
ttaannááccssii  rreennddeelleett  

A rendelettervezet a pénzügyi válság hatásaként, a nagykereskedelmi gáz- és
villamosenergia-piacokon a bennfentes kereskedelem, átláthatóság, informá-
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ciókezelés kérdéseit kívánja szabályozni. Célja az energiatermékek nagykeres-
kedelmének átfogó szabályozása, és ezáltal az energiatõzsde, valamint a piaci
termékek iránti bizalom erõsítése.

Az intézményközi egyeztetéseken született megállapodásnak megfelelõ szöve-
get a Coreper 2011. június 29-ei ülésén fogadta el.

3355)) RRaaddiiooaakkttíívv  hhuullllaaddéékkookk  ééss  kkiiééggeetttt  ffûûttõõeelleemmeekk  kkeezzeelléésséérrõõll  sszzóóllóó  iirráánnyyeellvvtteerr--
vveezzeett

A tervezet célja a kiégett fûtõelemek és a radioaktív hulladékok kezelésére vo-
natkozó európai uniós jogi keretrendszer létrehozása, amely szerves részét ké-
pezi az atomenergia villamosenergia-termelésre, illetve az ionizáló sugárzás
gyógyászati, ipari, mezõgazdasági, kutatási és oktatási célra történõ biztonsá-
gos alkalmazásának.

A Coreper 2011. június 17-ei ülésén fogadta el.

3366)) AA  TTaannááccss  hhaattáárroozzaattaa  aazz  EEuurróóppaaii  AAttoommeenneerrggiiaa--kköözzöösssséégg  nnuukklleeáárriiss  kkuuttaattáássii  ééss
kkééppzzééssii  tteevvéékkeennyyssééggeekkrree  vvoonnaattkkoozzóó  kkeerreettpprrooggrraammjjáárróóll  ((22001122––22001133))  

A kutatások folyamatosságának fenntartása és az Unió hétéves költségvetési
periódusával történõ összhang érdekében szükségessé vált a keretprogram ki-
terjesztése 2012-re és 2013-ra.

Általános megközelítés a Tanács 2011. június 28-ai ülésén.

Közlekedéspolitika és távközlés

3377)) „„EEuurroovviiggnneettttee””  iirráánnyyeellvv  ––  AA  nneehhéézz  ggééppjjáárrmmûûvveekkrree  eeggyyeess  iinnffrraassttrruukkttúúrráákk  hhaasszz--
nnáállaattááéérrtt  kkiivveetteetttt  ddííjjaakkrróóll  sszzóóllóó  iirráánnyyeellvv  mmóóddoossííttáássaa

Az irányelv lehetõvé teszi a tagállamok számára a közlekedés által okozott kül-
sõ költségek (környezetszennyezés, torlódás, zaj) beépítését a nehéz tehergép-
jármûvekre kivetett, megtett úttal arányos úthasználati díjakba, hogy ezáltal
jobban érvényesíthetõ legyen az útdíjakban „a szennyezõ fizet” elv. A jogsza-
bály olyan, differenciált díjmegállapítás alkalmazására bátorítja a tagállamokat,
amelyek elõsegítik a közúti teherforgalom hatékonyabbá és környezetkímélõb-
bé válását. E díjak tisztább jármûvek használatára, a forgalmi torlódásnak ke-
vésbé kitett útvonalak választására, a jármûvek kihasználtságának optimalizá-
lására, végsõ soron pedig az infrastruktúra hatékonyabb kihasználására fogja
ösztönözni a jármûvek üzemeltetõit.

Az intézményközi egyeztetéseken született megállapodásnak megfelelõ szöve-
get az Európai Parlament júniusi plenáris ülésén fogadta el.
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3388)) „„GGaalliilleeoo  PPRRSS””  GGaalliilleeoo  mmûûhhoollddaass  nnaavviiggáácciióóss  rreennddsszzeerr  kkoorrmmáánnyyzzaattii  eelllleennõõrrzzééssûû
sszzoollggáállttaattáássaaiihhoozz  vvaallóó  hhoozzzzááfféérréésstt  sszzaabbáállyyoozzóó  hhaattáárroozzaatt

A Galileo-program célja, hogy létrehozza az elsõ olyan globális mûholdas na-
vigációs és helymeghatározó infrastruktúrát, amelyet kifejezetten polgári cé-
lokra terveztek. A Galileo-rendszer által nyújtott öt szolgáltatás közül a „kor-
mányzati ellenõrzésû szolgáltatást” kizárólag a kormányok által felhatalmazott
felhasználók vehetik majd igénybe olyan, különleges kezelést igénylõ alkalma-
zásokhoz, amelyek szükségessé teszik, hogy a szolgáltatás folytonossága ma-
gas fokon biztosított legyen.

Az intézményközi egyeztetéseken született megállapodásnak megfelelõ szöve-
get a Coreper június 15-ei ülése hagyta jóvá.

3399)) EEuurróóppaaii  HHáállóózzaatt--  ééss  IInnffoorrmmáácciióóbbiizzttoonnssáággii  ÜÜggyynnöökksséégg  ((EENNIISSAA))  mmaannddááttuummáánnaakk
mmeegghhoosssszzaabbbbííttáássáárróóll  sszzóóllóó  rreennddeelleett

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) egy határo-
zott idejû mandátummal rendelkezõ uniós ügynökség, amelynek feladata az
Unión belüli magas szintû és hatékony hálózat- és informatikai biztonság biz-
tosítása, így megerõsítve a felhasználók bizalmát a digitális eszközök felé. Az
ENISA fokozza az Unió és ezáltal a felhasználók képességét az informatikai
problémák megelõzésére és kezelésére, valamint magas szintû szakértelmével
segítséget nyújt és tanácsot ad mind a Bizottságnak, mind a tagállamoknak. A
jogszabály a határozott idõtartamra létrehozott ügynökség mandátumát – vál-
tozatlan feltételek mellett – 18 hónappal meghosszabbítja.

A rendeletet az EP plenáris ülése 2011. március 24-én szavazta meg, a Ta-
nács pedig május 27-én fogadta el.

4400)) EEggyyssééggeess  eeuurróóppaaii  vvaassúúttii  ttéérrssééggrrõõll  sszzóóllóó  iirráánnyyeellvv  

Az ún. „elsõ vasúti jogszabálycsomag” elemeit (hozzáférés a vasúti piachoz,
vasúttársaságok engedélyezése, pályahasználati díjak és a pályahálózat mûköd-
tetõ finanszírozása, a szabályozó szervezet feladatai) korszerûsíti és foglalja
egységes rendszerbe.

Általános megközelítés a Tanács 2011. június 16-ai ülésén.

4411)) AAzz  EEuurróóppaaii  TTeennggeerréésszzeettii  BBiizzttoonnssáággii  ÜÜggyynnöökksséégg  ((EEMMSSAA))  llééttrreehhoozzáássáárróóll  sszzóóllóó
11440066//22000022//EEKK  rreennddeelleett  ffeellüüllvviizzssggáállaattaa

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséget (EMSA) az Erika nevû olajszállító
tartályhajó balesetét és az abból eredõ jelentõs olajszennyezést követõen hoz-
ták létre 2003-ban, azért, hogy mûszaki testületként a tengeri biztonságnak,
illetve a hajók által okozott szennyezés megelõzésének magas, egységes és ha-
tékony szintjét biztosíthassa az Európai Unióban. A jelenlegi módosítás ponto-
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sítja az EMSA meglévõ feladatait és szerepét, valamint kiterjeszti a feladatkö-
rét például a tengeri forgalom és a hajózási útvonalak ellenõrzéséhez, valamint
a lehetséges környezetszennyezõk nyomon követéséhez a tagállamoknak nyúj-
tott segítségre.

Általános megközelítés elfogadása a Tanács 2011. június 16-ai ülésén.

Mezőgazdaság, halászat

4422)) AAzz  EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeenntt  ééss  aa  TTaannááccss  rreennddeelleettee  aazz  ááttmmeenneettii  tteecchhnniikkaaii  iinnttéézzkkeeddéé--
sseekknneekk  aa  22001100..  jjaannuuáárr  11--jjééttõõll  22001111..  jjúúnniiuuss  3300--iigg  ttaarrttóó  iiddõõsszzaakkrraa  ttöörrttéénnõõ  mmeegg--
hhaattáárroozzáássáárróóll  sszzóóllóó  ttaannááccssii  rreennddeelleett  mmóóddoossííttáássáárróóll

A halászati technikai intézkedések azon szabályok, korlátozások összessége,
amelyeket a halászati ágazatban – bizonyos kivételekkel – horizontálisan be
kell tartani. A jogszabály-módosítás lehetõvé tette az intézkedések meghosz-
szabbítását, amely június 30-án járt volna le.

A jogszabályt 2011. június 8-án írta alá az EP és a Tanács elnöke.

4433)) AA  kköözzööss  hhaalláásszzaattii  ppoolliittiikkaa  vvééggrreehhaajjttáássáárraa  ééss  aa  tteennggeerrjjooggrraa  vvoonnaattkkoozzóó  kköözzöösssséé--
ggii  ppéénnzzüüggyyii  iinnttéézzkkeeddéésseekk  llééttrreehhoozzáássáárróóll  sszzóóllóó  rreennddeelleett  mmóóddoossííttáássaa

A módosítás célja a közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vo-
natkozó közösségi pénzügyi intézkedésekrõl szóló rendelet és a Lisszaboni Szer-
zõdéssel megváltozott jogi keret egyéb elemei közötti koherencia biztosítása.

Az intézményközi egyeztetéseken született megállapodásnak megfelelõ szöve-
get a Coreper március 9-ei ülésén hagyta jóvá.

4444)) AA  22001111..  éévvii  hhaalláásszzaattii  lleehheettõõssééggeekkrrõõll  sszzóóllóó  rreennddeelleett  mmóóddoossííttáássaa  ((AA  TTaannááccss  rreenn--
ddeelleettee  aazz  5577//22001111//EEKK  ttaannááccssii  rreennddeelleettnneekk  aazz  eeggyyeess  hhaalláálllloommáánnyyookkrraa  vvoonnaattkkoo--
zzóó  hhaalláásszzaattii  lleehheettõõssééggeekk  tteekkiinntteettéébbeenn  ttöörrttéénnõõ  mmóóddoossííttáássáárróóll))

Az 57/2011/EU tanácsi rendelet 2011-re meghatározza az egyes halállomá-
nyok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós
hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetõsé-
geket. A 2011. évi halászati lehetõségekrõl szóló ún. „kvótarendelet” módosí-
tását többek között az tette szükségessé, hogy több, harmadik országokkal
közösen kezelt halállomány tekintetében a szükséges külsõ megállapodások
megkötésére nem került sor. 

A Tanács 2011 június 21-ei ülésén elfogadva.
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4455)) AAzz  ÁÁllttaalláánnooss  FFööllddkköözzii  TTeennggeerrii  HHaalláásszzaattii  BBiizzoottttssáágg  ((GGFFCCMM))  aajjáánnlláássaaiitt  ááttvveevvõõ  rreenn--
ddeelleetttteerrvveezzeett
A GFCM az ENSZ Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezete alapokmánya alap-
ján létrehozott regionális halászati gazdálkodási szervezet, amely tudományos
szakvélemény alapján ajánlásokat és határozatokat hozhat azzal a céllal, hogy
elõmozdítsa a Földközi-tenger és a Fekete-tenger élõvízi erõforrásai állomá-
nyainak fenntartható és alacsony kockázattal járó fejlesztését, védelmét, éssze-
rû kezelését és lehetõ legjobb felhasználását. A jogszabály átülteti a GFCM éves
ülésszakain elfogadott, a részes felekre kötelezõ ajánlásait.

Az intézményközi egyeztetéseket 2011. június 21-én eredményesen lezárták.

4466)) AAzz  eeggyyeess,,  aa  kköözzööss  aaggrráárrppoolliittiikkaa  tteerrüülleettéétt  éérriinnttõõ  eellaavvuulltt  ttaannááccssii  jjooggii  aakkttuussookk  hhaa--
ttáállyyoonn  kkíívvüüll  hheellyyeezzéésséérrõõll  sszzóóllóó  rreennddeelleett

A javaslat célja, hogy hatályon kívül helyezzen számos, a közös agrárpoliti-
kához kapcsolódó tanácsi jogi aktust, valamint két csatlakozási okmányt, ame-
lyek minden gyakorlati joghatást kimerítettek, de formálisan még mindig ha-
tályban vannak.

A Mezõgazdasági Különbizottság 2011. június 30-ai ülésén elfogadta az EP-
vel kötött megállapodást.

Környezetvédelem

4477)) AAzz  EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeenntt  ééss  aa  TTaannááccss  rreennddeelleettee  aazz  úújj  kköönnnnyyûû  hhaasszzoonnggééppjjáárrmmûûvveekk--
rree  vvoonnaattkkoozzóó  kkiibbooccssááttáássii  kköövveetteellmméénnyyeekknneekk  aa  kköönnnnyyûû  hhaasszzoonnggééppjjáárrmmûûvveekk  CCOO22--
kkiibbooccssááttáássáánnaakk  ccssöökkkkeennttéésséérree  iirráánnyyuullóó  uunniióóss  iinntteeggrráálltt  mmeeggkköözzeellííttééss  kkeerreettéébbeenn
ttöörrttéénnõõ  mmeegghhaattáárroozzáássáárróóll

A rendelet célja a könnyû haszongépjármûvek szén-dioxid-kibocsátásának csök-
kentése szigorú kibocsátási határértékek meghatározásával.

A közzététel a Hivatalos Lap 2011. május 31-ei számában megtörtént. 

4488)) AA  rruuggaallmmaass  vvééggrreehhaajjttáássii  eelljjáárráássssaall  ffoorrggaalloommbbaa  hhoozzootttt  mmoottoorrookkrraa  vvoonnaattkkoozzóó
rreennddeellkkeezzéésseekkrrõõll  sszzóóllóó  iirráánnyyeellvv  mmóóddoossííttáássaa  

Az irányelvtervezet célja a hatályos szabályozás módosítása annak érdekében,
hogy a nem közúti mozgó gépekben és berendezésekben alkalmazott moto-
rok szigorúbb kibocsátási követelményeinek való megfelelés költségei mérsé-
kelhetõk legyenek.

Az intézményközi egyeztetésen született megállapodást a Coreper június 29-
ei ülésén jóváhagyta.
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4499)) AAzz  eelleekkttrroommooss  ééss  eelleekkttrroonniikkuuss  bbeerreennddeezzéésseekk  hhuullllaaddéékkaaiirróóll  ((WWEEEEEE))  sszzóóllóó  iirráánnyy--
eellvvtteerrvveezzeett  

Az irányelvtervezet célja az elektromos és elektronikus berendezések hulladé-
kainak újrafelhasználását, újrafeldolgozását és hasznosítását lehetõvé tevõ
rendszereket bevezetõ hatályos irányelv felülvizsgálata új begyûjtési és újra-
hasznosítási arányszámok megállapításával.

Politikai megállapodás a Tanács 2011. március 14-ei ülésén.

5500)) RReennddeelleett  aa  bbiioocciidd  tteerrmméékkeekk  ffoorrggaalloommbbaa  hhoozzaattaalláárróóll  ééss  ffeellhhaasszznnáálláássáárróóll

Az új rendelet célja a biocid termékekre vonatkozó szabályozás javításával a
közegészség és a környezet magas szintû védelmének biztosítása, valamint a
biocid termékek belsõ piacának harmonizálása, a versenyképesség fokozása az
innováció ösztönzése mellett.

A Tanács 2011. június 21-ei ülése fogadta el az elsõ olvasati tanácsi álláspontot.

Külső határok, biztonság

5511)) AAzz  EEuurróóppaaii  UUnniióó  TTaaggáállllaammaaii  KKüüllssõõ  HHaattáárraaiinn  VVaallóó  OOppeerraattíívv  EEggyyüüttttmmûûkkööddééssii  IIggaazz--
ggaattáásséérrtt  FFeelleellõõss  EEuurróóppaaii  ÜÜggyynnöökksséégg  ((FFRROONNTTEEXX))  ffeelláállllííttáássáárróóll  sszzóóllóó  ttaannááccssii  rreenn--
ddeelleett  mmóóddoossííttáássáárróóll  sszzóóllóó  eeuurróóppaaii  ppaarrllaammeennttii  ééss  ttaannááccssii  rreennddeelleett

A jogszabály-módosítás az európai határõrizeti ügynökség (FRONTEX) hatéko-
nyabbá tételét és kapacitásainak erõsítését szolgálja, ezáltal hozzájárulva az il-
legális bevándorlás elleni küzdelemhez, amely az elmúlt idõszakban lezajlott
észak-afrikai és közel-keleti forradalmak hatására megnövekedett szerepet ka-
pott az Unió napirendjén. A rendelet módosítása lehetõvé teszi, hogy az ügy-
nökség például bevándorlási összekötõket küldjön nem uniós országokba, össz-
hangban az Unió új szomszédságpolitikájával. A módosított jogszabály értel-
mében lehetõvé válik, hogy a tagállamok saját határõreik munkaerejének fel-
ajánlásával, illetve felszereléssel támogassák az ügynökséget.

Az intézményközi egyeztetések eredményes zárására 2011. június 21-én ke-
rült sor.

5522)) AAzz  EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeenntt  ééss  aa  TTaannááccss  hhaattáárroozzaattaa  aa  kküüllssõõ  hhaattáárrookk  ááttllééppéésséérree  jjooggoo--
ssííttóó  ééss  vvíízzuummmmaall  eelllláátthhaattóó  úúttii  ookkmmáánnyyookk  lliissttáájjáárróóll

Az Európai Unió tagállamai önállóan dönthetnek a harmadik országok által ki-
állított úti okmányok elismerésérõl. A schengeni vízumeljárásban azonban fon-
tos ismerni, hogy melyik tagállam melyik harmadik ország által kiállított úti
okmányt fogadja el. A rendelet az errõl vezetendõ lista összeállításának szabá-
lyairól rendelkezik.
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Az intézményközi egyeztetéseken született megállapodásnak megfelelõ szöve-
get a Coreper június 29-ei ülésén fogadta el.

5533)) AA  hhaarrmmaaddiikk  oorrsszzáággbbeellii  áállllaammppoollggáárrookk  ééss  hhoonnttaallaann  sszzeemmééllyyeekk  nneemmzzeettkköözzii  vvééddee--
lleemmrree  jjooggoossuullttkkéénntt  vvaallóó  eelliissmmeerréésséérree  ééss  jjooggáálllláássáárraa,,  vvaallaammiinntt  aa  nnyyúújjttootttt  vvééddee--
lleemm  ttaarrttaallmmáárraa  vvoonnaattkkoozzóó  mmiinniimmuummsszzaabbáállyyookkrróóll  sszzóóllóó  ttaannááccssii  iirráánnyyeellvv  ááttddooll--
ggoozzáássáárróóll  sszzóóllóó  eeuurróóppaaii  ppaarrllaammeennttii  ééss  ttaannááccssii  iirráánnyyeellvv  ((kkvvaalliiffiikkáácciióóss  iirráánnyyeellvv))

A kvalifikációs irányelv határozza meg azokat a feltételeket, amelyek teljesülése
esetén a nemzetközi védelmet kérõ személyek menekültként ismerhetõk el vagy
kiegészítõ védelemben részesíthetõk, továbbá meghatározza a menekült és a ki-
egészítõ védelmi jogálláshoz kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket. A hatá-
lyos jogszabály módosításának célja, hogy a menekültként vagy nemzetközi vé-
delemben részesülõ személyként való elismerés feltételeit magasabb szinten har-
monizálja az Európai Unióban, összhangban a nemzetközi jogi szabályokkal.

Az intézményközi egyeztetésen született megállapodást a Coreper június 29-
ei ülésén jóváhagyta. Egyetlen nyitott kérdés a korrelációs táblák ügye maradt. 

5544)) AAzz  EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeenntt  ééss  aa  TTaannááccss  iirráánnyyeellvvee  aa  22000033//110099//EEKK  ttaannááccssii  iirráánnyyeellvv
hhaattáállyyáánnaakk  aa  nneemmzzeettkköözzii  vvééddeellmmeett  ééllvveezzõõ  sszzeemmééllyyeekkrree  ttöörrttéénnõõ  kkiitteerrjjeesszzttééssee  ttee--
kkiinntteettéébbeenn  aa  ffeennttii  iirráánnyyeellvv  mmóóddoossííttáássáárróóll

A módosítással a menekültként elismert, illetve kiegészítõ védelemben része-
sített külföldiek is huzamos tartózkodói státust kaphatnak, megszerezve az ez-
zel járó többletjogosultságokat; korábban ugyanis ki voltak zárva az irányelv
személyi hatálya alól.

A közzététel a Hivatalos Lap 2011. május 19-ei számában megtörtént. 

5555)) AAzz  EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeenntt  ééss  aa  TTaannááccss  rreennddeelleettee  aa  bbeevváánnddoorrlláássii  öösssszzeekkööttõõ  ttiisszztt--
vviisseellõõkk  hháállóózzaattáánnaakk  llééttrreehhoozzáássáárróóll  sszzóóllóó  337777//22000044//EEKK  ttaannááccssii  rreennddeelleett  mmóó--
ddoossííttáássáárróóll

A módosítás célja a különbözõ tagállamok bevándorlással foglalkozó tisztvise-
lõi közötti koordináció korszerûbbé és hatékonyabbá tétele, valamint az uniós
határõrizeti ügynökség (FRONTEX) szerepének tisztázása az összekötõi háló-
zat mûködésében.

A közzététel a Hivatalos Lap 2011. május 27-ei számában megtörtént. 

5566)) AAzz  EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeenntt  ééss  aa  TTaannááccss  iirráánnyyeellvvee  aazz  eemmbbeerrkkeerreesskkeeddeelleemm  mmeeggeellõõzzéé--
sséérrõõll  ééss  aazz  eelllleennee  ffoollyyttaattootttt  kküüzzddeelleemmrrõõll,,  aazz  áállddoozzaattookk  vvééddeellmméérrõõll,,  vvaallaammiinntt  aa
22000022//662299//IIBB  ttaannááccssii  kkeerreetthhaattáárroozzaatt  ffeellvváállttáássáárróóll

Az emberkereskedelem világszerte az egyik legsúlyosabb bûncselekménynek
számít: súlyosan sérti az emberi jogokat, a rabszolgaság modern változatának
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tekinthetõ, és rendkívül jövedelmezõ üzletet biztosít a szervezett bûnözés szá-
mára. Az emberkereskedelem a következõket fedi: emberek toborzása, átadá-
sa vagy átvétele kényszerítés, megtévesztés vagy visszaélés alkalmazásával ki-
zsákmányolás céljából, amely a szexuális vagy munkaerõ-kizsákmányolást,
kényszermunkát, házi kényszerszolgaságot vagy a kizsákmányolás egyéb for-
máit – például szervek kivételét – foglalja magában. A jogszabály célja, hogy
lehetõséget teremtsen az emberkereskedelem elleni fellépésre, beleértve a bûn-
cselekmény megelõzését, üldözését és áldozatainak védelmét.

A közzététel a Hivatalos Lap 2011. április 15-ei számában megtörtént. 

5577)) GGyyeerrmmeekkeekk  sszzeexxuuáálliiss  zzaakkllaattáássáárróóll,,  kkiizzssáákkmmáánnyyoolláássáárróóll  ééss  aa  ggyyeerrmmeekkppoorrnnooggrráá--
ffiiáárróóll  sszzóóllóó  iirráánnyyeellvvtteerrvveezzeett

A gyermekek szexuális zaklatása és kizsákmányolása különösen súlyos bûncse-
lekmények, mivel ezeket védelemre és gondoskodásra szorulók sérelmére köve-
tik el. E bûncselekmények elleni küzdelem érdekében a jogszabály többek között
bûncselekményi tényállásokra és büntetési tételekre állapít meg minimumszabá-
lyokat. A jogszabály további célja, hogy az áldozatvédelem és a bûncselekmények
megelõzése terén is egységes szabályokat vezessen be az Európai Unióban.

Az intézményközi egyeztetések június 22-én eredményesen lezárultak.

5588)) AA  sszzaabbaaddssáággoonn,,  bbiizzttoonnssáággoonn  ééss  aa  jjoogg  éérrvvéénnyyeessüülléésséénn  aallaappuullóó  ttéérrsséégg  nnaaggyymméérree--
ttûû  IITT--rreennddsszzeerreeiinneekk  üüzzeemmeelltteettééssii  iiggaazzggaattáássáátt  vvééggzzõõ  üüggyynnöökksséégg  llééttrreehhoozzáássáárróóll
sszzóóllóó  eeuurróóppaaii  ppaarrllaammeennttii  ééss  ttaannááccssii  rreennddeelleett  tteerrvveezzeettee

Az ügynökség – tallinni és strasbourgi székhellyel – végzi majd az Unió bel- és
igazságügyi területen mûködõ nagyméretû IT-rendszereinek, köztük a
Schengeni Információs Rendszer (SIS), a Vízum Információs Rendszer (VIS) és
az EURODAC kezelését. 

Az eredményes intézményközi egyeztetéseket követõen a Tanácsban 2011. jú-
nius 9-én született politikai megállapodás. Az EP a megállapodást 2011. júli-
us 5-én szavazta meg.

5599)) AA  hhaarrmmaaddiikk  oorrsszzáággookk  áállllaammppoollggáárraaiinnaakk  vvaallaammeellyy  ttaaggáállllaamm  tteerrüülleettéénn  vvaallóó  ttaarr--
ttóózzkkooddáássáárraa  ééss  mmuunnkkaavváállllaalláássáárraa  vvoonnaattkkoozzóó  öösssszzeevvoonntt  eennggeeddééllyyrree  iirráánnyyuullóó  öösszz--
sszzeevvoonntt  kkéérreellmmeezzééssii  eelljjáárráássrróóll,,  vvaallaammiinntt  aa  hhaarrmmaaddiikk  oorrsszzáággookkbbóóll  sszzáárrmmaazzóó,,  aa
ttaaggáállllaammookk  tteerrüülleettéénn  lleeggáálliissaann  ttaarrttóózzkkooddóó  mmuunnkkaavváállllaallóókk  kköözzööss  jjooggaaiirróóll  sszzóóllóó
ttaannááccssii  ééss  eeuurróóppaaii  ppaarrllaammeennttii  iirráánnyyeellvvtteerrvveezzeett  ((SSiinnggllee  PPeerrmmiitt))

A jogszabálytervezet célja egy egységes engedélyezési eljárás keretében kiad-
ható, egységes munkavállalási és tartózkodási engedély bevezetése. A tervezet
meghatározza továbbá azon területeket, amelyeken harmadik országokból
származó, a tagállamok területén legálisan tartózkodó munkavállalókat a sa-
ját állampolgáraikkal egyenlõ bánásmód illeti meg.
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A június 22-ével eredménnyel lezárt intézményközi egyeztetésekrõl egyetlen
nyitva maradt kérdésként a megfelelési táblák ügye maradt.

6600)) AA  kköözzúúttii  kköözzlleekkeeddééssbbiizzttoonnssáággoott  vveesszzééllyyeezztteettõõ  kköözzlleekkeeddééssii  jjooggsséérrttéésseekkrree  vvoonnaatt--
kkoozzóó  iinnffoorrmmáácciióókk  hhaattáárrookkoonn  ááttnnyyúúllóó  ccsseerrééjjéénneekk  eellõõsseeggííttéésséérrõõll  sszzóóllóó  iirráánnyyeellvv

A jogszabály célja a külföldiek által elkövetett közlekedési bûncselekmények és
szabálysértések visszaszorítása. Ennek érdekében elektronikus információcse-
re mechanizmus bevezetésével kívánja elõsegíteni a közúti közlekedési jogsér-
tésekbõl fakadó pénzbírságok végrehajtását, valamint az érintett gépjármû-
tulajdonosok/-vezetõk beazonosítását. 

Az intézményközi egyeztetéseken született megállapodásnak megfelelõ szöveget
a Coreper június 22-ei ülésén, az EP plenáris ülése pedig július 6-án fogadta el.

6611)) AAzz  iinnffoorrmmáácciióóss  rreennddsszzeerreekk  eelllleennii  ttáámmaaddáássookkrróóll  sszzóóllóó  iirráánnyyeellvvtteerrvveezzeett  

Az információs technológia fejlõdésével új bûncselekmények váltak közkeletûvé, ame-
lyek elleni védekezést/ küzdelmet segíti elõ az új konszolidált irányelv kidolgozása.

Általános megközelítés a Tanács 2011. június 10-ei ülésén.

6622)) AAzz  eeuurróóppaaii  nnyyoommoozzáássii  hhaattáárroozzaattrróóll  sszzóóllóó  eeuurróóppaaii  ppaarrllaammeennttii  ééss  ttaannááccssii  iirráánnyyeellvv  

A büntetõeljárások felgyorsítása érdekében, a javasolt irányelv célja az, hogy
az egyik tagállamban lefolytatott nyomozati eljárásokból származó bizonyíté-
kokat egy másik tagállamban lefolytatott eljárásban el lehessen fogadni.

Részleges általános megközelítés a Tanács 2011. június 10-ei ülésén.

Kereskedelempolitika

6633)) AAzz  EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeenntt  ééss  aa  TTaannááccss  rreennddeelleettee  aa  bbaannáánnrraa  vvoonnaattkkoozzóó  vváámmttaarriiffáákk--
rróóll  sszzóóllóó  11996644//22000055//EEKK  ttaannááccssii  rreennddeelleett  hhaattáállyyoonn  kkíívvüüll  hheellyyeezzéésséérrõõll

Az EU banánimportrendszerét a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) Vitaren-
dezési Testülete több ízben is szabályaival ellentétesnek ítélte. A rendelet ha-
tályon kívül helyezése megteremtette az összhangot a banánvám tekintetében
az EU nemzetközi megállapodásban vállalt kötelezettsége és a közösségi vám-
tarifa rendelkezései között.

A rendelet közzététele a Hivatalos Lap 2011. április 4-ei számában megtörtént.

6644)) EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeenntt  ééss  aa  TTaannááccss  rreennddeelleettee  aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióó  ééss  ttaaggáállllaammaaii  ééss  aa  KKoo--
rreeaaii  KKöözzttáárrssaassáágg  kköözzööttttii  sszzaabbaaddkkeerreesskkeeddeellmmii  mmeeggáállllaappooddááss  kkééttoollddaallúú  vvééddzzáárraa--
ddéékkáánnaakk  vvééggrreehhaajjttáássáárróóll
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A rendelet a piaczavaró koreai import elleni fellépéshez szükséges eljárási ren-
det határozza meg. Elfogadása feltétele volt a szabadkereskedelmi megállapo-
dás 2011. július 1-jétõl kezdõdõ ideiglenes alkalmazásának.

A közzététel a Hivatalos Lap 2011. május 31-ei számában megtörtént.

6655)) AAzz  EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeenntt  ééss  aa  TTaannááccss  rreennddeelleettee  aazz  áállttaalláánnooss  ttaarriiffáálliiss  pprreeffeerreenncciiáákk
rreennddsszzeerréénneekk  22000099..  jjaannuuáárr  11--jjééttõõll  22001111..  ddeecceemmbbeerr  3311--iigg  ttöörrttéénnõõ  aallkkaallmmaazzáá--
ssáárróóll  sszzóóllóó  773322//22000088//EEKK  ttaannááccssii  rreennddeelleett  mmóóddoossííttáássáárróóll

A meghosszabbítás a fejlõdõ országoknak biztosított kedvezmények folyto-
nosságát fenntartva gyakorlatilag két teljes évet biztosít az általános tarifális
preferenciák rendszerének reformjára vonatkozó bizottsági javaslat tárgya-
lására.

A rendelet közzététele a Hivatalos Lap 2011. május 31-ei számában megtör-
tént.

6666)) AA  MMoollddoovvaaii  KKöözzttáárrssaassáággnnaakk  sszzáánntt  aauuttoonnóómm  kkeerreesskkeeddeellmmii  kkeeddvveezzmméénnyyeekk  bbeevvee--
zzeettéésséérrõõll  sszzóóllóó  5555//22000088//EEKK  ttaannááccssii  rreennddeelleett  mmóóddoossííttáássaa

A rendelet meghosszabbítja a Moldovának biztosított egyoldalú kereskedel-
mi kedvezmények hatályát, tehát a Moldovából származó termékek mennyi-
ségi korlátozások és vámkötelezettség nélkül importálhatók az Európai Unió-
ba 2015-ig.

A jogszabályt 2011. június 8-án írta alá az Európai Parlament és a Tanács elnöke.

6677)) AA  KKoommbbiinnáálltt  NNóómmeennkkllaattúúrraa  XXII..  áárruuoosszzttáállyyáábbaa  ttaarrttoozzóó  ééss  aa  KKöözzöössssééggbbeenn  sszzaa--
bbaadd  ffoorrggaalloommbbaa  bbooccssááttootttt  eeggyyeess  tteexxttiilltteerrmméékkeekk  sszzáárrmmaazzáássáánnaakk  iiggaazzoolláássáárróóll,,
vvaallaammiinntt  aazz  iillyyeenn  iiggaazzoollááss  eellffooggaaddáássáánnaakk  ffeellttéétteelleeiirrõõll  sszzóóllóó  11554411//9988//EEKK  ttaannáá--
ccssii  rreennddeelleett  hhaattáállyyoonn  kkíívvüüll  hheellyyeezzééssee  

A rendelet hatályon kívül helyezi az egyes textiltermékek importjánál eddig
bizonyos partnerek esetében megkövetelt speciális származási igazolásokat,
megkönnyítve ezzel egyes textiltermékek Európai Unióba történõ behoza-
talát.

Az Európai Parlament plenáris ülése június 7-én szavazta meg a rendeletet. 

6688)) AA  hhiivvaattaalloossaann  ttáámmooggaattootttt  eexxppoorrtthhiitteelleekk  tteerréénn  bbiizzoonnyyooss  iirráánnyymmuuttaattáássookk  aallkkaall--
mmaazzáássáárróóll  sszzóóllóó  rreennddeelleett

A WTO szabályozása általában tiltja az export állami támogatását. Vannak
azonban olyan, elsõsorban fejlõdõ országokba irányuló, igen költséges és nagy
kockázatú beruházások, amelyek piaci alapon nem valósulnának meg, ugyan-
akkor a fogadó ország számára rendkívül fontosak. Az OECD keretein belül
kialakított, az exporthitelekre vonatkozó szabályrendszer biztosítja, hogy az
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ilyen jellegû beruházásokhoz minden tagállam hasonló feltételekkel nyújtson
támogatást, így a piaci verseny ne sérüljön. Az EU részese a hivatalosan tá-
mogatott exporthitelek iránymutatásairól az OECD keretén belül létrejött
megállapodásnak, amelyet azonban át kell ültetni az uniós jogba. A megálla-
podást 2005-ben vizsgálták felül.

Az intézményközi tárgyalásokon megszületett megállapodást a Coreper 2011.
június 29-ei ülése hagyta jóvá.

6699)) AAzz  11005599//6699//EEGGKK  rreennddeelleett  hhaattáállyyaa  aalláá  ttaarrttoozzóó  ééss  TTöörröökkoorrsszzáággbbóóll  sszzáárrmmaazzóó
eeggyyeess  áárruucciikkkkeekknneekk  aa  KKöözzöössssééggbbee  ttöörrttéénnõõ  bbeehhoozzaattaalláárraa  vvoonnaattkkoozzóó  kküüllöönnööss
rreennddeellkkeezzéésseekk  mmeeggáállllaappííttáássáárróóll  sszzóóllóó  442299//7733//EEGGKK  rreennddeelleett  ééss  aazz  eeggyyeess  ffeell--
ddoollggoozzootttt  mmeezzõõggaazzddaassáággii  tteerrmméékkeekk  vvoonnaattkkoozzáássáábbaann  aazz  11999955..  éévvrree  kköözzöösssséé--
ggii  vváámmkkoonnttiinnggeennsseekk  ffoorrmmáájjáábbaann  ttöörrttéénnõõ  eeggyyeess  eennggeeddmméénnyyeekk  mmeeggáállllaappííttáássáá--
rróóll  sszzóóllóó  11441166//9955//EEKK  rreennddeelleettbbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  iinnttéézzkkeeddéésseekk  22000000..  éévvrree
ttöörrttéénnõõ  mmeeggúújjííttáássáárróóll  sszzóóllóó  221155//22000000//EEKK  rreennddeelleett  hhaattáállyyoonn  kkíívvüüll  hheellyyeezzéésséé--
rrõõll  sszzóóllóó  rreennddeelleett

A javaslat egy vámkedvezményeket biztosító rendelet hatályon kívül helyezé-
sére vonatkozik, amely elavulttá vált, mivel a Törökországból származó ter-
mékek vonatkozásában a vámok megszûntek.

A Mezõgazdasági Különbizottság 2011. június 30-ai ülésén elfogadta az EP-
vel kötött megállapodást.

7700)) TTaannááccssii  hhaattáárroozzaatt  aa  hhaalláásszzaattii  tteerrmméékkeekknneekk  GGrröönnllaannddrróóll  aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióóbbaa  ttöörr--
ttéénnõõ  bbeehhoozzaattaalláárróóll

Grönland és az Európai Unió egészségügyi megállapodást szándékozik kötni a
fogyasztásra szánt (akár élõ, akár nem élõ) halak, halászati termékek vonat-
kozásában. A megállapodás célja az, hogy ezen áruk kereskedelmére belsõ pi-
aci szabályozás legyen érvényben Grönland és az EU között.

A határozatot a Tanács 2011. június 28-ai ülésén fogadta el.

7711)) AA  nnyyuuggaatt--bbaallkkáánnii  oorrsszzáággookknnaakk  ééss  tteerrüülleetteekknneekk  nnyyúújjttaannddóó  aauuttoonnóómm  pprreeffeerreennccii--
áákk  mmeegghhoosssszzaabbbbííttáássáátt  ccééllzzóó  rreennddeelleetttteerrvveezzeett

Az Európai Unió kivételes, korlátlan vámmentes hozzáférést biztosított az EU-
piachoz a Nyugat-Balkánról származó szinte valamennyi termék számára, ezen
országok gazdaságának felélénkítése érdekében. A rendelet meghosszabbítja a
nyugat-balkáni partnereknek (elsõsorban Koszovónak) 2010 végéig biztosított
egyoldalú kereskedelmi kedvezmények alkalmazását.

A Tanács 2011. június 16-ai ülése tárgyalási mandátumot fogadott el az in-
tézményközi egyeztetések lefolytatásához.
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Intézményi kérdéseket szabályozó jogszabályok

7722)) AAzz  EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeenntt  ééss  aa  TTaannááccss  118822//22001111//EEUU  rreennddeelleettee  aa  BBiizzoottttssáágg  vvéégg--
rreehhaajjttáássii  hhaattáásskköörreeiinneekk  ggyyaakkoorrlláássáárraa  vvoonnaattkkoozzóó  ttaaggáállllaammii  eelllleennõõrrzzééssii  mmeecchhaa--
nniizzmmuussookk  sszzaabbáállyyaaiinnaakk  ééss  áállttaalláánnooss  eellvveeiinneekk  mmeeggáállllaappííttáássáárróóll  ((kkoommiittoollóóggiiaa
rreennddeelleett))

A rendelet célja a Lisszaboni Szerzõdéssel életbe léptetett új komitológia sza-
bályozás részletszabályainak kidolgozása.

A közzététel a Hivatalos Lap 2011. február 28-ai számában megtörtént.

7733)) EEggyyeess  eellaavvuulltt  ttaannááccssii  jjooggii  aakkttuussookk  hhaattáállyyoonn  kkíívvüüll  hheellyyeezzéésséérrõõll  sszzóóllóó  rreennddeelleett

A javaslat célja, hogy hatályon kívül helyezzen számos olyan jogi aktust, ame-
lyek elavulttá váltak átmeneti jellegük miatt vagy azért, mert tartalmukat ké-
sõbbi jogi aktusok vették át, technikailag azonban hatályban maradtak.

A Mezõgazdasági Különbizottság 2011. június 30-ai ülésén elfogadta az EP-
vel kötött megállapodást.

KKiieemmeelltt  ffoonnttoossssáággúú  ttaannááccssii  ééss  eellnnöökkssééggii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  

7744)) AA  DDuunnaa  MMaakkrroo--rreeggiioonnáálliiss  SSttrraattééggiiáárróóll  sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. április 13.

A stratégia célja a határon átívelõ kihívásokra adott koordinált válaszokon ke-
resztül a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés és az élhetõ Duna men-
te kialakítása a régióban. A stratégiáról szóló tanácsi következtetések elfoga-
dásával politikai megállapodás született a célokról és az eszközökrõl, amelyet
az Európai Tanács is megerõsített 2011. június 24-én. Ezzel a magyar elnök-
ség elõkészítette a stratégia sikeres végrehajtását, létrejött az informális intéz-
ményrendszer, így a stratégia megvalósítási fázisba léphet. Ezen túlmenõen az
Európai Beruházási Bank budapesti székhelyû irodát hoz létre (Budapest Du-
na Kontakt Pont), amely a stratégia végrehajtását segíti. 

7755)) AA  22001133  uuttáánnii  kkoohhéézziióóss  ppoolliittiikkaa  jjöövvõõjjéérrõõll  sszzóóllóó  eellnnöökkssééggii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. február 21.

A Bizottság által kiadott, gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötö-
dik kohéziós jelentésre reagálva a Tanács következtetéseket fogadott el a ko-
héziós politika jövõjérõl, amellyel formális üzenetet küldött a politika fontos-
ságáról a következõ költségvetési keret vitájának kezdete elõtt. A tagállamok
kimondták, hogy a kohéziós politikának erõs és integrált fejlesztéspolitikai esz-
köznek kell maradnia a jövõben is, úgy, hogy közben a politika eredeti – re-
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gionális különbségeket csökkentõ – célkitûzései is megmaradjanak. A kohézi-
ós politika kiemelt jelentõséggel bír az Európa 2020 stratégia céljainak meg-
valósítása szempontjából is. 

7766)) EEllnnöökkssééggii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  aazz  EEuurróóppaaii  BBiizzoottttssáággnnaakk  aa  kköözzööss  aaggrráárrppoolliittiikkaa  
22002200--iigg  sszzóóllóó  jjöövvõõjjéérree  vvoonnaattkkoozzóó  kköözzlleemméénnyyéérrõõll
2011. március 17.

A magyar elnökség egyik fõ prioritása kapcsán jelentõs eredmény, hogy a tag-
államok nagy többségének támogatásával elnökségi következtetések kerültek
elfogadásra a közös agrárpolitika (KAP) jövõjérõl. A dokumentum rögzíti, hogy
a KAP-nak továbbra is közös politikának kell maradnia, három fõ célja pedig
a fenntartható élelmiszertermelés, a természeti erõforrásokkal való fenntart-
ható gazdálkodás, valamint az éghajlatváltozás elleni fellépés, illetve a kiegyen-
súlyozott területi fejlõdés. A dokumentum hozzájárul egy, az európai terme-
lõk számára biztonságot nyújtó 2013 utáni KAP alapjainak a lefektetéséhez.

7777)) EEuurróóppaaii  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  aazz  „„EEnneerrggiiaa  ééss  IInnnnoovváácciióó””  ttéémmaakköörréébbeenn  
2011. február 4.

A tematikus Európai Tanács-ülés politikai iránymutatásait összefoglaló követ-
keztetésekben a tagállamok vállalták, hogy az infrastrukturális hiányosságok
felszámolásával és a jogszabályok átültetésével kiépítik az egységes energiapi-
acot 2014-ig, illetve felszámolják az energiaszigeteket 2015-ig. A következ-
tetések kiemelik az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások fontos-
ságát, illetõleg a külkapcsolatokban az átláthatóság és a koordináció növelésé-
nek szükségességét. Az Európai Tanács a gazdasági növekedés és a nagy civi-
lizációs kihívásoknak való eredményes megfelelés érdekében az európai inno-
vációt fellendítõ politikát szorgalmazott. Szabályozási, pénzügyi eszközökkel,
az Európai Kutatási Térség kiteljesítésével Európát a kutatók és az innovatív
vállalkozások számára vonzó hellyé kell tenni.

7788)) TTaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  BBuullggáárriiaa  ééss  RRoommáánniiaa  sscchheennggeennii  éérrttéékkeelléésséérrõõll
2011. június 9. 

A dokumentum rögzíti, hogy a két tagjelölt ország schengeni felkészültségé-
nek értékelése lezárult, és készen állnak a schengeni tagságra. A teljes jogú
schengeni tagsághoz a Tanácsnak egyhangúan kell határozatot hoznia: a kö-
vetkeztetések értelmében erre a lengyel elnökségi félévben, legkésõbb szep-
temberben tér vissza a Tanács.

7799)) AA  hhaattáárrookkrróóll,,  bbeevváánnddoorrlláássrróóll  ééss  mmeenneekküüllttüüggyyrrõõll  sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. június 9.

A Tanács által elfogadott záródokumentum a Bizottság májusban megjelen-
tetett migrációs tárgyú közleményeire, jogalkotási javaslataira reagál. Érin-
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ti a schengeni rendszer megerõsítését, a legális migrációt, a migráció kül-
kapcsolati vetületeit és a menekültügyi kérdéseket is. Ez a záródokumentum
elõkészítette a 2011. június 24-ei Európai Tanács migrációs vitáját, illetve
rögzítette, hogy az Unió keleti és délkeleti szomszédjaira is kiemelt figyel-
met kell fordítani.

8800)) AAzz  EEUU  AAllaappjjooggii  CChhaarrttáájjáánnaakk  vvééggrreehhaajjttáássáárróóll  sszzóóllóó  éévveess  jjeelleennttééssrree  vvoonnaattkkoozzóó  ttaa--
nnááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. május 23. 

A Bizottság a Tanácsnak 2011. április 1-jén benyújtott éves jelentésben elsõ
ízben tekintette át a Charta végrehajtását. Erre adott válaszként a Tanács kö-
vetkeztetésekben foglalta össze az általa az elmúlt másfél évben az alapjogok
területén megtett lépéseket a trió elnökség távlatában, 2010-tõl 2011 elsõ fél-
éve végéig. A következtetésekben a Tanács ismételten megerõsíti elkötelezett-
ségét a Chartában foglalt összes jog végrehajtására, valamint felhívja az intéz-
ményeket és a tagállamokat, hogy ki-ki kompetenciájának megfelelõen vegyen
részt e folyamatban. 

8811)) AA  ddééllii  sszzoommsszzééddssáággbbóóll  éérrkkeezzõõ  mmiiggrráácciióóss  áárraammllaattookk  kkeezzeelléésséérrõõll  sszzóóllóó  ttaannááccssii
kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. április 11.

A záródokumentum az észak-afrikai országokból érkezõ migrációs hullámok
kezelésének módjait határozza meg: többek között további humanitárius se-
gítséget kell nyújtani a térségnek, szolidaritást kell vállalni a leginkább érintett
mediterrán tagállamokkal, meg kell erõsíteni az uniós határõrizeti ügynökség
kapacitásait, gyorsan mobilizálható pénzeszközökre van szükség, partnerséget
kell kialakítani azokkal az észak-afrikai országokkal, amelyek együttmûködnek
az illegális migránsok feltartóztatásában.

8822)) AAzz  eeggyyssééggeess  ppiiaaccii  iinnttéézzkkeeddééssccssoommaaggrróóll  ((SSiinnggllee  MMaarrkkeett  AAcctt))  sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköö--
vveettkkeezzeettéésseekk  
2011. május 30.

Az Európai Bizottság 2011. április 13-án jelentette meg az egységes piaci in-
tézkedéscsomag (Single Market Act) átdolgozott változatát, amely meghatá-
rozza a belsõ piac továbbfejlesztése szempontjából kiemelkedõ területeket, va-
lamint a Tanács és a Parlament által a belsõ piac 20. évfordulójára, 2012-re
elfogadandó tizenkét kulcsintézkedést. Erre válaszolva a Tanács következteté-
seket fogadott el, amelyben a tagállamok megfogalmazzák a csomaggal és az
abban szereplõ egyes javaslatokkal kapcsolatos álláspontjukat. Mivel az egysé-
ges belsõ piac a gazdasági növekedés alapvetõ feltétele, a tagállamok vállalták,
hogy 2012 végéig megállapodnak az egységes piac megújítását célzó legfon-
tosabb intézkedésekrõl.
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8833)) AAzz  eeuurróóppaaii  kkiissvváállllaallkkoozzóóii  iinnttéézzkkeeddééssccssoommaagg  ((SSmmaallll  BBuussiinneessss  AAcctt))  ffeellüüllvviizzssggáállaa--
ttáárróóll  sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezzeettéésseekk  
2011. május 30.

A gazdasági válság és az Unió 2020-ig tartó gazdaságpolitikai stratégiájának
fényében felülvizsgálatra szorult a kisvállalkozásokkal kapcsolatos uniós poli-
tikát meghatározó kisvállalkozói intézkedéscsomag. A versenyképességgel
foglalkozó miniszterek májusi ülésükön pedig megállapodásra jutottak a kkv-
kra vonatkozó uniós és tagállami politikák irányáról, és a Tanács következte-
téseket fogadott el a témában. A következtetések a kkv-kat támogató szabá-
lyozás, a finanszírozási forrásokhoz történõ egyszerûbb hozzáférés, a piacra
jutás és a vállalkozói készségek fejlesztése érdekében fogalmazza meg a leg-
fontosabb feladatokat.

8844)) AA  HHoorrvvááttoorrsszzáággggaall  ffoollyyóó  ccssaattllaakkoozzáássii  ttáárrggyyaalláássookkrróóll  sszzóóllóó  eeuurróóppaaii  ttaannááccssii  kköö--
vveettkkeezztteettéésseekk  
2011. június 24.

Az Európai Tanács következtetéseket fogadott el a Horvátországgal folyta-
tott csatlakozási tárgyalások június végéig történõ lezárásáról, és ezzel meg-
erõsítette határozott elkötelezettségét a Nyugat-Balkán európai perspektí-
vája iránt.

8855)) AA  rroommáákk  iinntteeggrráácciióójjáátt  ccééllzzóó,,  22002200--iigg  sszzóóllóó  nneemmzzeettii  ssttrraattééggiiáákk  uunniióóss  kkeerreettrreenndd--
sszzeerréérree  vvoonnaattkkoozzóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. május 19.

A tanácsi következtetések a hátrányos helyzetben levõ vagy marginalizált kö-
zösségekre, köztük a (tagállamok területén élõ, tehát harmadik országbeli) ro-
mákra vonatkoznak. A romák befogadása a tagállamok elsõdleges felelõssége,
ugyanakkor utal az uniós fellépésbõl származó hozzáadott értékre. A tagál-
lamok az eltérõ nemzeti körülmények figyelembevételével romabefogadási
stratégiákat, a romák helyzetének javítására irányuló integrált intézkedési cso-
magokat fogadnak el 2011 végéig. Az intézkedések négy fõ területre összpon-
tosítanak: oktatás, foglalkoztatás, lakhatás, egészségügy. Törekedni kell a ren-
delkezésre álló uniós és nemzeti források hatékonyabb felhasználására; a tag-
államok figyelembe veszik a romaintegráció céljait nemzeti reformprogramja-
ik tervezése, végrehajtása és monitoringja során. A tagállamok nemzeti kon-
taktpontot jelölnek ki a hatékony monitoring és a legjobb gyakorlatok cseré-
jének biztosítása érdekében. Bekerült a következtetésbe az emberkereskede-
lem áldozatává váló romák társadalmi-gazdasági helyzetének javítására való fel-
hívás az emberkereskedelem elleni küzdelem megerõsítésével és a létezõ uniós
jog teremtette keretek kihasználásával.
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8866)) AA  tteennggeerrffeellüüggyyeelleett  iinntteeggrráácciióójjáárraa  vvoonnaattkkoozzóó  úúttiitteerrvvrrõõll  sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezz--
tteettéésseekk  
2011. május 23.

A Tanács következtetéseket fogadott el a tengerfelügyelet integrációjáról,
amely a különbözõ tengerfelügyeleti szervek közötti információcsere javítását
szolgálja, ezáltal a tagállamok hatékonyabban léphetnek fel a tengeri balese-
tek, szennyezések, illetve az illegális migráció elhárításának érdekében.

8877)) AA  „„RRoommáánniiaa  ééss  BBuullggáárriiaa  eesseettéébbeenn  aallkkaallmmaazzootttt  eeggyyüüttttmmûûkkööddééssii  ééss  eelllleennõõrrzzééssii
mmeecchhaanniizzmmuussrraa””  vvoonnaattkkoozzóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. március 8.

Mivel a két tagállamnak maradtak bizonyos hiányosságai az igazságügyi re-
form, a korrupció és a szervezett bûnözés elleni küzdelem területén, ezért a
tagállamok ezeken a területeken együttmûködési és ellenõrzési mechanizmus
(CVM) keretében tekintik át a fennmaradt feladatok teljesítését. Az Európai
Bizottság 2011. február 18-án hozta nyilvánosságra idõközi jelentését a Ro-
mánia és Bulgária esetében alkalmazott CVM eredményeirõl. Az idõközi jelen-
tés fõbb megállapításait a Tanács következetéseiben tükröztette. A következ-
tetések elismerik a két ország által elért eredményeket és meghatározzák a
további feladatokat, valamint további erõfeszítésekre szólítanak fel.

8888)) AA  „„TTeerrüülleettii  AAggeennddaa  22002200””  ––  kköözzööss  mmiinniisszztteerrii  nnyyiillaattkkoozzaatt  aa  tteerrüülleettffeejjlleesszzttééssii
mmeenneettrreenndd  ffeellüüllvviizzssggáállaattáárróóll
2011. május 19.

A területfejlesztési miniszterek informális ülésén „Területi Agenda 2020” cím-
mel elfogadásra került a területfejlesztési politika alapkövének számító, 2007-
ben elfogadott területi menetrend felülvizsgálata. A Területi Agenda 2020 egy
közös miniszteri nyilatkozat, amely egy célorientált, határidõkkel felvértezett
stratégia, amely meghatározza a területi dimenzió helyét az Európa 2020 stra-
tégia, a kohéziós politika és a különbözõ ágazati politikák kapcsolatrendszeré-
ben, illetve kijelöli a területi kohézió erõsítését szolgáló intézkedések legfõbb
szereplõit.

8899)) AAzz  EEUU  vviisssszzaaffooggaaddáássii  ssttrraattééggiiáájjáárróóll  sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. június 9.

Az uniós visszafogadási megállapodások az illegális bevándorlással szembeni
küzdelemre irányuló, eredményes kiutasítási politika fontos eszközei. A Tanács
következtetéseiben stratégiai útmutatásokat határozott meg, és emlékeztet ar-
ra, hogy az EU-nak ki kellene alakítania egy megújult, koherens visszafogadá-
si stratégiát, amely szorosan kapcsolódik az Európai Unió általános külkapcso-
lati politikájához, és közös megközelítést tartalmaz a saját állampolgáraik visz-
szafogadásában nem közremûködõ harmadik országokkal kapcsolatban. 

EEUURRÓÓPPAAII  TTÜÜKKÖÖRR  22001111//77  · ŐŐSSZZ––TTÉÉLL113366



9900)) AAzz  eeuurróóppaaii  ttoottaalliittáárriiuuss  rreennddsszzeerreekk  áállttaall  eellkköövveetteetttt  bbûûnnccsseelleekkmméénnyyeekkrree  vvaallóó  eemm--
lléékkeezzééssrrõõll  sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. június 9–10.

A dokumentum bátorítja a tagállamokat arra, hogy saját országuk történelmé-
nek és sajátosságainak fényében minden év augusztus 23-án (a Molotov–Rib-
bentrop-paktum megkötésének évfordulóján), a közös európai emléknapon
emlékezzenek meg e bûntettek áldozatairól. A következtetések a tagállamokat
és a Bizottságot arra ösztönzik, hogy támogassák az európai múlt eseménye-
inek minél szélesebb körben való megismertetésére irányuló kezdeményezése-
ket, kutatási projekteket.

9911)) AA  sszzeerrvveezzeetttt  bbûûnnöözzééss  eelllleennii  kküüzzddeelleemm  22001111  ééss  22001133  kköözzööttttii  iiddõõsszzaakkrraa  sszzóóllóó
uunniióóss  pprriioorriittáássaaiinnaakk  mmeegghhaattáárroozzáássáárróóll,,  vvaallaammiinntt  aa  sszzeerrvveezzeetttt  bbûûnnöözzééss  eelllleennii
kküüzzddeelleemm  lleeggjjoobbbb  ggyyaakkoorrllaattaaiirróóll  sszzóóllóó  kkéézziikköönnyyvvvveell  kkaappccssoollaattooss  ttaannááccssii  kköövveett--
kkeezztteettéésseekk  
2011. június 9.

A következtetések meghatározzák az elkövetkezendõ évekre vonatkozóan a
szervezett bûnözés elleni küzdelem fõ irányait, valamint szólnak az elnökség
által összeállított kézikönyvrõl is, amely összegyûjti a szervezett bûnözés elle-
ni küzdelem elõremutató gyakorlatait, ezzel egy operatív célú, gyakorlatban
használható eszközt biztosítva a tagállami bûnüldözõ szervek számára.

9922)) TTaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  aazz  áállddoozzaattookk  jjooggaaiinnaakk  ééss  vvééddeellmméénneekk  kküüllöönnöösseenn  aa  bbüünn--
tteettõõeelljjáárráássookk  ssoorráánn  vvaallóó  mmeeggeerrõõssííttéésséérrõõll  sszzóóllóó  üütteemmtteerrvvrrõõll
2011. június 10.

A Tanács – következtetések formájában – júniusban fogadta el azt az elnök-
ség által kidolgozott ütemtervet (az ún. „Budapest Ütemtervet”), amely az ál-
dozatok jogainak és védelmének – különösen a büntetõeljárások során való –
megerõsítésével kapcsolatos uniós feladatokat határozza meg. Az áldozatvé-
delmi ütemterv a magyar elnökség kezdeményezése, amelyben a Tanács prog-
ramot ad az elkövetkezendõ évek áldozatvédelmi jogalkotásának.

9933)) AAzz  eemmbbeerrkkeerreesskkeeddeelleemmnneekk  aazz  uunniióóss  ttaaggáállllaammookkbbaann  mmeeggjjeelleennõõ  úújj  ffoorrmmááii  eelllleennii
kküüzzddeelleemmrrõõll  sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. június 9.

A Tanács következtetéseiben arra ösztönzi a tagállamokat, hogy fokozzák a terü-
letükön, illetve az EU-ban az emberkereskedelem ezen új formáira vonatkozóan
folytatott adatgyûjtést, és tegyék meg az adatok minõségének javításához szüksé-
ges lépéseket, hogy fel lehessen használni azokat a szakpolitikai tervezésben és az
emberkereskedelem országos és transznacionális trendjeinek feltérképezésében.
Felkéri továbbá a tagállamokat, hogy szervezzenek rendszeres, multidiszciplináris
képzést az áldozatokkal valószínûleg kapcsolatba kerülõ szakembereknek, és az
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emberkereskedelemnek és a kizsákmányolás valamennyi formájának a kérdéskö-
rét vegyék fel a tananyagba az oktatás összes érintett szintjén.

9944)) AA  tteerrrroorriizzmmuuss  eelllleennii  kküüzzddeelleemm  bbeellssõõ  ééss  kküüllssõõ  vveettüülleetteeii  kköözzööttttii  kkaappccssoollaattookk  sszzoo--
rroossaabbbbáá  ttéétteelléérrõõll  sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. június 9.

A Tanács következtetéseiben az Unió biztonsága terén folytatott szorosabb
együttmûködésre és koordinációra, illetve egyrészt a közös kül- és biztonság-
politika, másrészt a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén ala-
puló térség közötti kötelékek szorosabbra fûzésére szólít fel. A dokumentum
megerõsíti emellett, hogy a terrorizmus elleni küzdelem terén az erre szolgá-
ló, már meglévõ munkastruktúrák eredményeire kíván építeni a szinergiák to-
vábbfejlesztésével, valamint a szerepek és a feladatok közötti átfedések elke-
rülésével annak érdekében, hogy összehangolt, koherens és hatékony uniós
terrorizmusellenes politikát alakítson ki.

9955)) AAzz  EEuurróóppaaii  UUnniióó  bbeellssõõ  bbiizzttoonnssáággii  ssttrraattééggiiáájjáánnaakk  ((IISSSS  ––  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSeeccuurriittyy
SSttrraatteeggyy))  mmeeggvvaallóóssííttáássáárróóll  sszzóóllóó  bbiizzoottttssáággii  kköözzlleemméénnyyhheezz  kkaappccssoollóóddóó  ttaannááccssii
kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. február 24–25.

A következtetések politikai szinten teszik láthatóvá az Unió belsõ biztonságát
veszélyeztetõ cselekmények/események, köztük kiemelten a szervezett bûnö-
zés elleni küzdelmet. A következtetések reflektálnak az Európai Unió belsõ biz-
tonsági stratégiájának megvalósításáról szóló 2010. november 22-i bizottsági
közleményre, amely öt területre javasol figyelmet fordítani: a szervezett bû-
nözésre, a terrorizmusra, a számítástechnikai bûnözésre, a határigazgatásra
és a válságkezelésre. 

9966)) AA  sszzeemmééllyyeess  aaddaattookk  EEuurróóppaaii  UUnniióónn  bbeellüüllii  vvééddeellmméénneekk  ááttffooggóó  mmeeggkköözzeellííttéésséérrõõll
sszzóóllóó,,  aazz  EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeennttnneekk  ééss  aa  TTaannááccssnnaakk  ccíímmzzeetttt  bbiizzoottttssáággii  kköözzlleemméénnyy--
rrõõll  sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  eellffooggaaddáássaa
2011. február 24–25.

A következtetésekben a Tanács reflektál az Európai Bizottság 2010 novemberé-
ben megjelent közleményére, amelynek célja, hogy a modern információs techno-
lógia rohamos fejlõdésébõl adódó kérdésekre megfelelõ adatvédelmi válaszokat
adjon az Unió, és kialakuljon egy együttgondolkodás uniós szinten egy koherens,
a modern kihívásoknak megfelelni képes adatvédelmi rendszer kialakításáról.

9977)) AA  ppoollggáárrii  ééss  kkeerreesskkeeddeellmmii  üüggyyeekkbbeenn  iilllleettéékkeess  EEuurróóppaaii  IIggaazzssáággüüggyyii  HHáállóózzaatt  hhoonn--
llaappjjáánnaakk  aazz  eeuurróóppaaii  iiggaazzssáággüüggyyii  ppoorrttáállbbaa  vvaallóó  iinntteeggrráálláássáárróóll  sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköö--
vveettkkeezzeettéésseekk  
2011. február 24–25.
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Az európai igazságügyi portál célja, hogy polgárbarát módon az Unión belül
egy helyen tegye elektronikusan elérhetõvé az igazságszolgáltatással kapcsola-
tos összes információt és szolgáltatást. Ennek érdekében döntés született ar-
ról, hogy a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Há-
lózat honlapját is az egységes európai igazságügyi portálra vigyék át, és ezál-
tal elkerüljék a párhuzamosságokat az interneten található információkban.

9988)) TTaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  aazz  EEuurróóppaaii  BBiizzoottttssáággnnaakk  aa  mmééhheeggéésszzssééggüüggyy  jjaavvííttáássáá--
rróóll  sszzóóllóó  kköözzlleemméénnyyéérrõõll
2011. május 17.

A méhek pusztulása jelentõs hatással lehet a mezõgazdasági tevékenységre és
a környezetre. Az elfogadott dokumentum nagy jelentõséggel bír, mivel ki-
mondja, hogy a méhészeti ágazat fontos gazdasági szerepet játszik, emellett
kulcsszerepet tölt be a biológiai sokféleség növelése szempontjából.

9999)) TTaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióóbbaann  vvaallóó  iinntteelllliiggeennss  sszzaabbáállyyoozzáásstt  iilllleettõõeenn
2011. május 30.

A dokumentum kitér a könnyen érthetõ nyelvezetû, átlátható és jól hozzáfér-
hetõ jogszabályok követelményére; a hatásvizsgálatok, az egyszerûsítés és az
adminisztratív terhek csökkentésének kérdésére, valamint az uniós jogszabá-
lyok végrehajtásának javítására.

110000)) AA  EEuurroossttaarrss  kköözzööss  pprrooggrraamm  iiddõõkköözzii  éérrttéékkeelléésséérrõõll  sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezzeettéésseekk
2011. május 31.

A kutatást és fejlesztést intenzíven igénylõ kis- és középvállalkozások piacké-
pes termékeinek és szolgáltatásainak létrejöttét segíti az Eurostars közös prog-
ram. Az elfogadott dokumentum értékeli a programot, és továbbfejlesztését
támogatja.  

110011)) AA  ssaajjáátt  llaakkóókköörrnnyyeezzeettbbeenn  vvaallóó  éélleettvviitteell  sseeggííttéésséétt  sszzoollggáállóó  kköözzööss  pprrooggrraamm  eellssõõ
iiddõõkköözzii  éérrttéékkeelléésséérrõõll  sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezzeettéésseekk  
2011. május 31.

A dokumentum az idõsek számára IKT (információs és kommunikációs tech-
nológiák) alapú szolgáltatások és termékek kifejlesztésére koncentrál, értéke-
li az ipari szereplõk és az EU által folytatott közös kutatási programot, és an-
nak továbbfejlesztésére is kitér.

110022)) AAzz  EEuurróóppaaii  KKuuttaattáássii  TTéérrssééggnneekk  ((EEKKTT))  aa  hhoozzzzáá  kkaappccssoollóóddóó  mmuunnkkaaccssooppoorrttookk  rréé--
vvéénn  ttöörrttéénnõõ  ffeejjlleesszzttéésséérrõõll  sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. május 31.

Az elfogadott dokumentum fontos lépés az Európai Tanács február 4-én meg-
fogalmazott célkitûzése felé, vagyis az Európai Kutatási Térség 2014-ig tör-
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ténõ kiteljesítése érdekében azáltal, hogy iránymutatást ad a témához kapcso-
lódó szakértõk munkájához.

110033)) TTaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  aazz  „„ÛÛrrppoolliittiikkaa::  AAzz  EEuurróóppaaii  UUnniióónnaakk  aa  ppoollggáárrookk  sszzooll--
ggáállaattáábbaann  áállllóó  ûûrrssttrraattééggiiáájjaa  ffeelléé””  ccíímmmmeell
2011. május 31.

Az elnökség fontos munkát végzett, hiszen elsõ alkalommal fogadott el záró-
dokumentumot a Tanács ûrkutatással foglalkozó ülése, valamint tisztázta az
EU és az Európai Ûrügynökség közötti kapcsolatokat.

110044)) TTaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  aa  sszzoollggáállttaattáássii  iirráánnyyeellvv  kkööllccssöönnööss  éérrttéékkeellééssii  ffoollyyaammaa--
ttáánnaakk  eerreeddmméénnyyeeii  aallaappjjáánn
2011. március 10.

Az elnökség a szolgáltatási tevékenységekkel kapcsolatos értékelési folyamat
eredményeire támaszkodva dolgozta ki e dokumentumot, amely hozzá kíván
járulni egy jól mûködõ szolgáltatási egységes piac kialakulásához.

110055)) AAzz  aakkttíívv  ééss  eeggéésszzssééggeess  iiddõõsskkoorr  ttéémmáájjáárraa  vvoonnaattkkoozzóó  kkíísséérrlleettii  iinnnnoovváácciióóss  ppaarrtt--
nneerrssééggrrõõll  sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezzeettéésseekk  
2011. március 9.

A dokumentum az egészségben megélt évek számának növelését célzó euró-
pai partnerség beindítását hivatott segíteni.

110066)) AA  hheetteeddiikk  kkuuttaattáássii  kkeerreettpprrooggrraamm,,  ttööbbbbeekk  kköözzöötttt  aa  kkoocckkáázzaattmmeeggoosszzttóó  ffiinnaannsszzíí--
rroozzáássii  mmeecchhaanniizzmmuuss  iiddõõkköözzii  éérrttéékkeelléésséérrõõll  sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. március 9.

A dokumentum fõ célja, hogy a kutatás-fejlesztési keretprogram forrásait a jö-
võben egyszerûbben lehessen fölhasználni.  

110077)) AA  nnyyeerrssaannyyaagg--ppoolliittiikkaaii  kkeezzddeemméénnyyeezzééssrrõõll  sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. március 10.

A dokumentum az Európában nem fellelhetõ, stratégiai nyersanyagokra vonat-
kozóan olyan intézkedéseket javasol, amelyek az európai ipar számára jobb és
biztonságosabb nyersanyagellátást biztosítanának.

110088)) AA  vvíízzkkéésszzlleetteekk  vvééddeellmméérrõõll,,  aazz  iinntteeggrráálltt,,  ffeennnnttaarrtthhaattóó  vvíízzggaazzddáállkkooddáássrróóll  sszzóóllóó
ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. június 21.

A dokumentum hozzájárul az Európai Bizottság vízpolitikával kapcsolatos mun-
kájának elõkészítéséhez, megjelenítve a sajátos magyar vízprioritásokat, a szél-
sõséges vízügyi jelenségek integrált kezelésének, az ökológiai szolgáltatások
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védelmének, a nemzetközi együttmûködés javításának, illetve a víz és a nem-
zetközi fejlesztés kérdéskörét.

110099)) AAzz  EEUU  bbiiooddiivveerrzziittááss  ssttrraattééggiiáájjáárróóll  sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. június 21. 

A dokumentum az Unió új, 2020-ig szóló uniós biodiverzitás stratégiájában
foglalt célkitûzések megerõsítését, továbbá a finanszírozási lehetõségek szám-
bavételét szolgálja.

111100)) AAzz  aallaaccssoonnyy  sszzéénn--ddiiooxxiidd--kkiibbooccssááttáássúú,,  vveerrsseennyykkééppeess  ggaazzddaassáágg  22005500--iigg  ttöörrttéénnõõ
mmeeggvvaallóóssííttáássáánnaakk  üütteemmtteerrvvéérrõõll  sszzóóllóó  eellnnöökkssééggii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. június 21. 

A dokumentum új kibocsátás-csökkentési célkitûzések meghatározása nélkül,
2050-es idõtávlatban, ágazatonként elemzi a klímabarát uniós gazdaságfejlesz-
tés lehetõségeit és eszközeit. 

111111)) AA  vváánnddoorrllóó  vvaaddoonn  ééllõõ  áállllaattffaajjookk  vvééddeellmméérrõõll  sszzóóllóó  eeggyyeezzmméénnyy  kkeerreettéébbeenn  llééttrree--
jjöötttt,,  vváánnddoorrllóó  ccááppaaffaajjookk  ééss  aa  rraaggaaddoozzóó  mmaaddaarraakk  vvééddeellmméérrõõll  sszzóóllóó  eeggyyeettéérrttééssii
mmeeggáállllaappooddáássookkrraa  vvoonnaattkkoozzóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk
2011. június 27–28.

A dokumentum lehetõséget biztosít a vándorló cápafajok és a ragadozó ma-
darak védelmérõl szóló két megállapodásnak az EU nevében történõ aláírá-
sára.

111122)) AA  hhiiggaannyyrraa  vvoonnaattkkoozzóó  kköözzöössssééggii  ssttrraattééggiiaa  ffeellüüllvviizzssggáállaattáárróóll  sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköö--
vveettkkeezztteettéésseekk  
2011. március 14.

A dokumentum a 2005-ben elfogadott közösségi higanystratégia felülvizsgá-
latáról szóló bizottsági közlemény kapcsán került elfogadásra, amely értékeli
az elmúlt években elért haladást.

111133)) „„ÉÉgghhaajjllaattvváállttoozzááss  ––  AA  ccaannccúúnnii  kkoonnffeerreenncciiáátt  kköövveettõõ  iinnttéézzkkeeddéésseekkrrõõll””  sszzóóllóó  ttaa--
nnááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. március 14. 

A dokumentum az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezmény és a Kiotói Jegy-
zõkönyv részes feleinek 2010. decemberi mexikói ülésén elért eredmények uni-
ós értékelésérõl, illetve a konferenciát követõ küszöbönálló feladatokról szól.

111144)) AAzz  EEuurróóppaaii  BBiizzoottttssáággnnaakk  aa  22001111..  éévvii  eenneerrggiiaahhaattéékkoonnyyssáággii  tteerrvvrrõõll  sszzóóllóó  kköözzllee--
mméénnyyéérree  vvoonnaattkkoozzóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. június 10. 
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A dokumentum kijelöli a Bizottság által a magyar elnökséget követõen benyúj-
tásra kerülõ energiahatékonysági jogszabálycsomag fõ politikai irányvonalait.
A közlemény az EU egészére vonatkozóan szektorokra lebontott célokat tar-
talmaz és intézkedéseket javasol. 

111155)) TTaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  aazz  iinntteeggrráálltt  ééss  vveerrsseennyykkééppeess  uunniióóss  bbeellvvíízzii  sszzáállllííttááss  ffee--
lléé  vveezzeettõõ  úúttrróóll
2011. június 16.

A dokumentum célja a belvízi hajózás megfelelõ integrálása a gazdaságba. Mi-
vel a belvízi hajózás fenntarthatóságával hozzájárulhat a közlekedés külsõ költ-
ségeinek csökkentéséhez, illetve szabad kapacitásaival a szûk keresztmetsze-
tek felszámolásához, ezért szükséges ennek pénzügyi eszközök hozzárendelé-
sével történõ fejlesztése az intermodális összeköttetések, a folyami informáci-
ós szolgáltatások, flották fejlesztéséhez, a szervezeti struktúra egyszerûsíté-
séhez, valamint a képzett emberi erõforrás alkalmazásához.

111166)) TTaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  aa  hháállóózzaatt--  ééss  iinnffoorrmmaattiikkaaii  vvééddeellmmii  ppoolliittiikkáákkrróóll  sszzóóllóó
ccsseelleekkvvééssii  jjaavvaassllaattookkrróóll
2011. május 27.

A tagállamok egyetértettek abban, hogy ellenálló és biztonságos infokommu-
nikációs rendszereket kell kialakítani és fenntartani, valamint a kérdést egy-
szerre kell nemzeti, európai és nemzetközi szinten kezelni.

111177)) TTaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  aa  22001111––22001155..  éévveekkrree  sszzóóllóó  ee--kkoorrmmáánnyyzzaattii  ccsseelleekkvvéé--
ssii  tteerrvvrrõõll
2011. május 27.

A dokumentum által nevesített célok eléréséhez szükséges a közösségi, tagál-
lamok közötti e-kormányzati együttmûködés erõsítése.

111188)) TTaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  aa  ffrreekkvveenncciiaahhaasszznnáállaattrraa  vvoonnaattkkoozzóó  eeggyyssééggeess  nneemmzzeett--
kköözzii  sszzaabbáállyyookkaatt  mmeegghhaattáárroozzóó  IITTUU--kkoonnffeerreenncciiáánn,,  aa  22001122..  éévvii  rrááddiióó--ttáávvkköözzllééssii
vviilláággéérrtteekkeezzlleetteenn  ((WWRRCC--1122))  kkééppvviisseelleennddõõ  kkoooorrddiinnáálltt  uunniióóss  ppoozzíícciióórróóll
2011. május 27.

A dokumentum a címben említett ITU-konferencián képviselendõ koordinált
uniós pozícióról szól.

111199)) AAzz  eeuurróóppaaii  mmûûhhoollddaass  nnaavviiggáácciióóss  pprrooggrraammookk  ((EEGGNNOOSS,,  GGaalliilleeoo))  fféélliiddeeii  ffeellüüllvviizzss--
ggáállaattáárróóll  sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. március 31.

A következtetésekben a Tanács az Európai Bizottság félidõs értékelésére rea-
gál. Az európai GNSS (Global Navigation Satellite Systems) programok (EGNOS
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és Galileo) végrehajtásának félidei felülvizsgálatáról szóló közlemény egyrészt
a már mûködõ EGNOS-programot, másrészt a Galileo-programot értékeli,
amely jelenleg fejlesztési szakaszban van, és 2014–2015 során kezdi meg mû-
ködését. A közlemény bemutatja az elõttünk álló kihívásokat hosszú és rövid
távon. A Tanács a következtetésekben megerõsíti az európai mûholdas
rádiónavigációs programok iránti határozott elkötelezettségét, hangsúlyozza a
programok stratégiai és gazdasági jelentõségét. A programok célja, hogy füg-
getlenséget biztosítsanak az EU számára az adott területen, és az Uniót az ûr-
technológiai piac egyik vezetõ szereplõjévé tegyék. Az EGNOS és a Galileo ezen-
felül ösztönzi majd a további gazdasági tevékenységeket is, például azáltal,
hogy elindul a programok következtében megnyíló lehetõségeket kiaknázó al-
kalmazások fejlesztése. A projektet – természetébõl adódóan – továbbra is az
uniós költségvetésbõl kell finanszírozni. A Tanács felszólított a programok vég-
rehajtásából adódó költségtúllépés elkerülésére is. 

112200)) TTaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  aa  22002200--iigg  tteerrjjeeddõõ  eenneerrggiiaaiinnffrraassttrruukkttúúrraa--pprriioorriittáássookk--
rraa  ((EEnneerrggiiaa  22002200  ssttrraattééggiiaa))  vvoonnaattkkoozzóóaann
2011. február 28.

A február 4-ei Európai Tanács politikai iránymutatása alapján elfogadott taná-
csi következtetések tartalmazza a stratégia rövid, közép- és hosszú távú pri-
oritásait, ennek keretében hangsúlyozza a belsõ energiapiac 2014-ig történõ
kiépítésének, az elzárt energiaszigetek (Baltikum, Málta, Ciprus) 2015-ig tör-
ténõ felszámolásának és az infrastrukturális hiányosságok megszüntetésének
fontosságát, valamint az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások
fejlesztésének, illetve a külkapcsolatokban az átláthatóság és a koordináció nö-
velésének szükségességét. 

112211)) TTaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  aa  mmuunnkkaa  ééss  aa  ccssaallááddii  éélleett  öösssszzeeeeggyyeezztteettéésséérrõõll  aa  ddee--
mmooggrrááffiiaaii  vváállttoozzáássookk  ttüükkrréébbeenn
2011. június 17.

Az elfogadott tanácsi következtetések célja olyan szakpolitikák elõmozdítása,
amelyek a családoknak kedveznek, és javítják a munka és a családi élet közöt-
ti egyensúlyt, egyrészt az elõttünk álló demográfiai kihívások kezelésének ösz-
szefüggésében, másrészt az Európa 2020 stratégia támogatása érdekében.
Erõteljesebben kell támogatni a munka és a családi élet összeegyeztetésére irá-
nyuló intézkedéseket, amelyek nemcsak lehetõvé tennék a nõk és a férfiak szá-
mára, hogy jobb egyensúlyt alakítsanak ki a munka és a családi élet között,
hanem hozzájárulnának az Európai Unió legfontosabb szakpolitikai céljainak el-
éréséhez is, különösen a növekedést és a foglalkoztatást illetõen. A demográ-
fiai változások a születési arányszámok javítására irányuló szakpolitikákat tesz-
nek szükségessé, amelyek például az alábbiakat foglalhatják magukban: rugal-
mas munkaidõ-beosztás (pl. részmunkaidõs munkavégzés), gyermeknevelési és
családi juttatások, minõségi és megfizethetõ gyermekellátás, valamint egyéb
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olyan segítségnyújtási szolgáltatások, amelyek lehetõvé teszik a szülõk számá-
ra a munka és a magánélet összeegyeztetését. Különös figyelmet kell fordíta-
ni a veszélyeztetett családokra, például az egyszülõs családokra.

112222)) AA  ffiiaattaallookk  ffooggllaallkkoozzttaattáássáánnaakk  eellõõmmoozzddííttáássáárróóll  sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. június 17.

Az elfogadott tanácsi következtetések hangsúlyozzák a képzés, a továbbkép-
zés, az átképzés kiemelkedõ szerepét, valamint a korai iskolaelhagyás negatív
hatását a foglalkoztathatóság és a munkaerõ-piaci igényeknek való megfelelés
tekintetében, ezért a fiatal munkavállalók ilyen képzésekben való részvételének
megkönnyítését célzó nemzeti intézkedésekre, reformokra szólítja fel a tagál-
lamokat. Az ifjúsági munkanélküliséget és a tartós inaktivitást meg kell elõzni,
és kiemelt prioritásként kell kezelni. Fontos biztosítani különösen azt, hogy az
oktatási és képzési rendszerek jobban tükrözzék a munkaerõ-piaci igényeket.

112233)) AAzz  EEuurróóppaaii  FFooggyyaattéékkoossssáággüüggyyii  SSttrraattééggiiaa  ((22001100––22002200))  mmeeggvvaallóóssííttáássáánnaakk  ttáá--
mmooggaattáássáárróóll  sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. június 17.

A Fogyatékossággal Élõ Személyek Jogairól szóló ENSZ-egyezmény, illetve an-
nak mind szélesebb körû tagállami ratifikálásának és végrehajtásának elõmoz-
dítása, valamint a 2010 és 2020 közötti idõszakra vonatkozó Európai Fogya-
tékosságügyi Stratégia alkalmazásának támogatása érdekében a magyar elnök-
ség tanácsi következtetéseket fogalmazott meg. A fogyatékosságügyi stratégia
keretet biztosít azon különbözõ helyzetek megoldását célzó, európai szintû fel-
lépésnek, valamint nemzeti szinten javasolt intézkedéseknek, amelyekkel a fo-
gyatékossággal élõ nõk, férfiak és gyermekek szembesülnek. Célkitûzése az,
hogy erõsítse a fogyatékossággal élõ személyek pozícióját annak érdekében,
hogy teljes mértékben élhessenek jogaikkal és teljes körûen részt vehessenek a
társadalomban és az európai gazdaságban. A stratégia nyolc fõ intézkedési te-
rületet jelöl ki: akadálymentesítés, részvétel, egyenlõség, foglalkoztatás, okta-
tás és képzés, szociális védelem, egészség és külsõ fellépés. A stratégiáról elfo-
gadott következtetésekben a Tanács felkéri a tagállamokat arra, hogy segítsék
elõ a fogyatékosságügyi szempontoknak az Európa 2020 stratégiában való ér-
vényesítését, valamint hogy a javasolt fellépések végrehajtása céljából a megfe-
lelõ módon használják fel a meglévõ pénzügyi finanszírozást. A fogyatékosság-
gal élõ nõk, férfiak és gyermekek nagyobb mértékû társadalmi befogadásának
biztosítása érdekében erõsíteni kell az akadálymentesítéssel kapcsolatos mun-
kát, és biztosítani kell a fogyatékossággal élõ személyek egyenlõ hozzáférését
a magas színvonalú oktatáshoz, képzéshez és egészségügyi ellátáshoz.

112244)) AA  mmooddeerrnn,,  aallkkaallmmaazzkkooddóókkééppeess  ééss  ffeennnnttaarrtthhaattóó  eeggéésszzssééggüüggyyii  rreennddsszzeerreekkrrõõll
sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk
2011. június 6.
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A következtetésekben a Tanács felkérte a tagállamokat és a Bizottságot, hogy
a magas szintû közegészségügyi munkacsoport közremûködésével indítsanak
együttgondolkodási folyamatot azzal a céllal, hogy meghatározzák az egész-
ségügyi beruházások hatékony módjait a modern, fenntartható és hatékony
egészségügyi rendszerek kialakítása, az információk és a legjobb gyakorlatok
cseréje érdekében. A Bizottságot ösztönözték, támogassa az együttgondolko-
dási folyamatot, helyezze elõtérbe az egészségügyi ágazat fontos gazdasági
szerepét, éreztetve, hogy nem csupán kiadási tételrõl, hanem a gazdasági nö-
vekedést elismerten elõsegítõ tényezõrõl van szó. Az egyre szûkösebb erõfor-
rások ellenére továbbra is biztosítani kell, hogy a magas színvonalú egészség-
ügyi szolgáltatásokból mindenki méltányos módon részesüljön. A Bizottság to-
vábbá felkérést kapott arra, hogy biztosítson hatékony eszközöket és módsze-
reket a tagállamok számára az egészségügyi rendszerek teljesítményének ér-
tékeléséhez és tegyen rendszeresen jelentést a Tanácsnak, ezzel segítve az
együttgondolkodási folyamatot. Az elsõ jelentést 2012 végéig kell benyújtania. 

112255)) AAzz  oorrvvoosstteecchhnniikkaaii  iinnnnoovváácciióórróóll  sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. június 6.

A következtetések a jövõbeli uniós szintû orvostechnikai szabályozással szem-
ben fogalmazzák meg a tagállamok elvárásait az innováció elõsegítése és a
piacfelügyeleti keret korszerûsítése terén. A következtetésekben a Tanács fel-
kéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy indítsanak kezdeményezéseket az
olyan orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos innováció elõmozdítására, ame-
lyek a betegek egészségi állapotának, valamint a betegek jólétének javítását cé-
lozzák amellett, hogy felhasználóbarát eszközök. Az orvostechnikai eszközök
ágazata Európában közel 18 000 kis- és középvállalkozást ölel fel.

112266)) AA  mmeennttáálliiss  eeggéésszzssééggrrõõll  ééss  jjóóllééttrrõõll  sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. június 6.

A következtetések célja a mentális egészség és jólét európai paktuma kereté-
ben 2008 júniusa óta végzett munka elismerése, valamint a tagállamok és a
Bizottság felkérése arra, hogy továbbra is tekintsék feladatuknak a megelõ-
zést és a kezelést a mentális egészséggel és jóléttel összefüggésben. A Tanács
felkéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy az EU 2008 és 2013 közötti idõ-
szakra szóló közegészségügyi programja keretében hozzanak létre a mentális
egészségrõl és jólétrõl szóló együttes fellépést, amely a tagállamok közötti vé-
leménycsere, együttmûködés és koordináció platformjául szolgálna. A Bizott-
ságot felkéri, nyújtson be jelentést az együttes fellépés eredményeirõl, vala-
mint mérlegelje, hogy a jövõben milyen szakpolitikai fellépéseket lehetne indí-
tani a mentális egészség és jólét európai paktumának nyomon követésére. A
tagállamok egészségpolitikáikban tegyék kiemelt feladattá a mentális egészség
és jólét biztosítását, és dolgozzanak ki a mentális egészséggel kapcsolatos stra-
tégiákat és/vagy cselekvési terveket. A következtetések összefoglalják annak
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az öt tematikus konferenciának az eredményét, amelyet a mentális egészség
és jólét európai paktumának keretében a mentális egészség különbözõ aspek-
tusairól Európa különbözõ fõvárosaiban 2009 és 2011 között tartottak. 

112277)) AA  ggyyeerrmmeekkkkoorrii  iimmmmuunniizzáácciióórróóll  sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. június 6.

A következtetések elfogadásával a Tanács emlékeztet arra, hogy a védõoltá-
sok alkalmazása a fertõzõ betegségek megelõzésének leghatékonyabb és leg-
gazdaságosabb módja, és hogy Európában a védõoltások alkalmazásának ered-
ményeként mára alacsonyabb incidenciát (egy adott idõtartam alatt újonnan
keletkezõ esetek gyakorisága) értünk el olyan betegségekkel kapcsolatban, il-
letve képesek vagyunk megfékezni vagy felszámolni olyan betegségeket, ame-
lyek a múltban emberek millióinak a halálát okozták és emberek millióit tet-
ték fogyatékossá. A himlõ globális elterjedése, valamint a gyermekbénulás fel-
számolása a világ legtöbb országában a sikeres védõoltási programok egyik
példája. A következtetésekben a tagállamok és a Bizottság felkérést kapnak
többek között arra, hogy tegyenek lépéseket a tagállami védõoltási programok
megerõsítésére, az információcserére, valamint az átoltottság növelésére (vé-
dõoltások teljesítése) és a gyermekeket célzó védõoltási programok elõmozdí-
tására. Emellett arra is felkérést kapnak, hogy az Európai Betegségmegelõzé-
si és Járványvédelmi Központ és az Európai Gyógyszerügynökség támogatásá-
val a teljesség igénye nélkül állapítsák meg azon adatok körét, amelyek feltün-
tetését javasolják az országos vagy annál alacsonyabb szinten használatos ol-
tási kártyákon vagy egészségügyi könyvekben.

112288)) AA  ggyyeerrmmeekksszzeeggéénnyysséégg  kkeezzeellééssee  ééss  aa  ggyyeerrmmeekkjjóólléétt  eellõõsseeggííttéésséérrõõll  sszzóóllóó  ttaannááccssii
kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. június 17.

A gyermekszegénység elleni küzdelem és a gyermekjólét elõsegítése az Euró-
pa 2020 stratégia keretébe, és azon belül is különösen a szegénység és a tár-
sadalmi kirekesztés enyhítésére vonatkozó célkitûzés keretébe illeszkedõ pri-
oritások. A tanácsi következetések megállapítják, hogy a gyermekszegénység
többdimenziós probléma, ezért kezelésében átfogó megközelítésre van szük-
ség (egészségügy, oktatás, szolgáltatások, támogatások). A Tanács felkéri a
tagállamokat, hogy nemzeti szakpolitikáikban megfelelõen, átfogó módon
hangsúlyozzák a gyermekszegénység aspektusait, és térjenek ki az alábbiakra:
megfelelõ foglalkoztatás és jövedelmek a családok számára, valamint megfe-
lelõ szolgáltatások biztosítása a kisgyermekkori fejlesztés, az oktatás, a lakha-
tás és az egészségügyi ellátás terén. A tagállamok nemzeti szakpolitikáikban
határozzanak meg megfelelõ célokat és erõforrásokat. A tanácsi következeté-
sek ösztönzik az Európai Bizottságot a gyermekszegénység csökkentésére vo-
natkozó (és a szegénység elleni európai platformhoz is kapcsolódó) ajánlása
2012-es kibocsátására is.
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112299)) AA  22001111..  éévvii  éévveess  nnöövveekkeeddééssii  jjeelleennttééss  kkeerreettéébbeenn  eellkkéésszzíítteetttt  eeggyyüütttteess  ffooggllaallkkoozz--
ttaattáássii  jjeelleennttéésssseell  kkaappccssoollaattoossaann  eellffooggaaddootttt  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. március 7.

A foglalkoztatási jelentés felülvizsgálja a foglalkoztatás jelenlegi helyzetét Euró-
pában, valamint a 2010 októberében elfogadott foglalkoztatáspolitikai iránymu-
tatások végrehajtása terén elért eredményeket. A jelentés idén elõbbre tekint,
mint a korábbi években, és figyelembe veszi az Európa 2020 stratégia végre-
hajtásának kezdeti fázisát. A Tanács hangsúlyozza, hogy a költségvetési konszo-
lidációhoz a gazdasági növekedés helyreállításának és a foglalkoztatás növelésé-
nek kell társulnia. A munkaerõ-piaci reformok önmagukban nem képesek meg-
felelõ munkaerõ-keresletet generálni. Több és jobb munkahely létrehozásához,
a társadalmi kohézió erõsítéséhez és az uniós humántõkében rejlõ lehetõségek
teljes körû kiaknázásához még inkább foglalkoztatásbarát üzleti környezetre és
erõteljesebb gazdasági növekedésre van szükség, amelynek mozgatórugóját a
nagy hozzáadott értéket képviselõ innovatív gazdasági tevékenységek és a gaz-
daság zöldebbé tételébõl adódó lehetõségek jelentik. A Tanács felszólítja a tag-
államokat, hogy tûzzenek ki ambiciózus foglalkoztatási célokat és segítsék elõ a
társadalmi befogadást a szegénység csökkentése révén annak érdekében, hogy
2020-ig el lehessen érni a 75%-os foglalkoztatási arányt, és legalább 20 millió
embert ki lehessen emelni a szegénységbõl és a társadalmi kirekesztettségbõl.

··
113300)) AA  nneemmeekk  kköözzööttttii  eeggyyeennllõõssééggrrõõll  sszzóóllóó  eeuurróóppaaii  ppaakkttuummrraa  ((22001111––22002200))  vvoonnaatt--

kkoozzóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. március 7.

A paktumban az elnökség három kiemelt területet jelöl meg és fejt ki bõveb-
ben: a nemek közötti bérkülönbségek és munkaerõ-piaci szegregációk elleni
intézkedések; a munka és a magánélet jobb összeegyeztetésének lehetõsége a
demográfiai kihívások kezelése érdekében; a nõk elleni erõszak valamennyi for-
mája elleni küzdelem

Az elfogadott paktum a 2011 és 2020 közötti idõszakot foglalja magában. A
Tanács a következtetésekben megerõsíti, hogy az Európai Unió elkötelezett a
foglalkoztatás, az oktatás és a szociális védelem terén a nemek között húzó-
dó szakadékok megszüntetése, a nõk elleni erõszak valamennyi formájának le-
küzdése, valamint mind a nõk, mind a férfiak esetében a munka és a magán-
élet egyensúlyának ideálisabbá tétele iránt. Tagállami, illetve uniós szintû fel-
lépést sürget a nemi sztereotípiák felszámolására, az egyenlõ munkáért egyen-
lõ díjazás biztosítására és a döntéshozatali folyamatokban a nõk és a férfiak
egyenlõ arányú részvételének az elõmozdítására, a megfizethetõ és magas szín-
vonalú gyermekgondozási szolgáltatások javítására és a rugalmas munkaidõ
ösztönzésére, a nõk elleni erõszak megelõzésének és az áldozatok védelmének
a megerõsítésére, valamint a férfiak által az erõszak felszámolásának folyama-
tában betöltött szerep hangsúlyozására. A nemek közötti egyenlõség kérdésé-
nek fontos gazdasági dimenziója van, ezért az Európa 2020 stratégia össze-
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függésében a nõk és a férfiak foglalkoztatását egyaránt fel kell lendíteni. A
tagállamoknak törekedniük kell a nemek közötti egyenlõséget célzó szakpoli-
tikák elõmozdítására, tekintettel mindenekelõtt az uniós foglalkoztatási irány-
mutatásokra. A Bizottság és a Tanács is felkérést kap, hogy építse be az EU
éves növekedési jelentésébe a nemek közötti egyenlõség szempontjait. A Ta-
nács megerõsíti annak fontosságát, hogy a nemek közötti egyenlõség kérdé-
sét valamennyi szakpolitikai területnek, így az EU külsõ fellépéseinek is a ré-
szévé tegyék.

113311)) AAzz  eelleekkttrroonniikkuuss  aaddaattccsseerreerreennddsszzeerr  ttoovváábbbbffeejjlleesszzttééssee  aa  mmuunnkkaavváállllaallóókk  sszzoollggááll--
ttaattáássookk  nnyyúújjttáássaa  kkeerreettéébbeenn  ttöörrttéénnõõ  kkiikküüllddeettéésséérrõõll  sszzóóllóó  9966//7711//EEKK  iirráánnyyeellvvrree
((ppoossttiinngg  iirráánnyyeellvv))  vvoonnaattkkoozzóóaann  eellffooggaaddootttt  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. március 7.

A munkavállalók kiküldetésérõl szóló, 1996-ban elfogadott irányelv értelmében
a tagállamok a kiküldetésben lévõ munkavállalók vonatkozásában kötelesek
együttmûködni és adminisztratív információkat cserélni egymással. Erre figye-
lemmel a Tanács az elfogadott következtetésekben hangsúlyozza, hogy egy kí-
sérleti projekt keretében meg kellene vizsgálni, hogy az elektronikus informá-
ciócsere-rendszer e különálló modulja alkalmas-e a tagállamok közötti, a mun-
kavállalók kiküldetésérõl szóló irányelvben elõirányzott igazgatási együttmûkö-
dés javítására. Az Európai Bizottság jelzése alapján 2011 májusától a kiküldött
munkavállalókra vonatkozó igazgatási együttmûködés egy kísérleti projekt ke-
retében a Belsõ Piaci Információs Rendszer (IMI) segítségével valósul meg.

113322)) AA  sszzeeggéénnyysséégg  ééss  ttáárrssaaddaallmmii  kkiirreekkeesszzttééss  eelllleennii  kküüzzddeelleemm  eeuurróóppaaii  ppllaattffoorrmmjjáárróóll
sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. március 7.

Az Európa 2020 stratégia zászlóshajó-kezdeményezésérõl elfogadott követ-
keztetések célja a szegénység elleni küzdelem területén a következõ évek fel-
adatainak, prioritásainak azonosítása az Európa 2020 stratégia és a szociális
nyitott koordinációs együttmûködés irányába. A következtetésekben a Tanács
emlékeztet arra, hogy bizonyos társadalmi csoportok különösen ki vannak té-
ve a szegénység és a kirekesztettség veszélyének, illetve a szegénység legszél-
sõségesebb formáinak, és hangsúlyozza, hogy a szegénység és a társadalmi ki-
rekesztés elleni fellépéshez valamennyi uniós és nemzeti szintû intézkedésre és
eszközre szükség van – ezért üdvözli azt, hogy a platform integrált megköze-
lítést alkalmaz a társadalmi kirekesztés összetett problémájának a kezelésére. 

113333)) AA  kkuullttúúrráánnaakk  aazz  EEuurróóppaa  22002200  ssttrraattééggiiaa  vvééggrreehhaajjttáássááhhoozz  vvaallóó  hhoozzzzáájjáárruulláássáárróóll
sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. május 19–20.
A tanácsi következtetések az Európa 2020 stratégia hármas célrendszerét kö-
vetve fogalmaz meg felkéréseket a tagállamok, az Európai Bizottság, illetve a
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tagállamok és a Bizottság számára együttesen a kultúra szerepérõl az intelli-
gens, inkluzív és fenntartható növekedés erõsítésében. A következtetések
hangsúlyozzák, hogy a kulturális és kreatív ágazat jelentõs potenciállal rendel-
kezik a növekedés és a minõségi munkahelyek létrehozásának ösztönzésében,
következésképpen fontos szerepet tölt be a stratégia célkitûzéseinek és olyan
kiemelt kezdeményezéseinek megvalósításában, mint például az európai digi-
tális menetrend vagy az Innovatív Unió. A következtetések különösen azt vizs-
gálják, hogy a kultúra milyen módon járul hozzá az Európa 2020 stratégia fõ
célkitûzéséhez: az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéshez. A Tanács
felkéri a tagállamokat arra, hogy kulturális projektek megvalósítása céljára ve-
gyék igénybe az uniós pénzügyi eszközöket, így például a strukturális alapo-
kat, a Bizottságot pedig arra, hogy a kultúrát építse be a jövõbeli uniós szak-
politikai és pénzügyi eszközeibe. 

113344)) TTaannááccssii  kköövveettkkeezzeetteesseekk  aa  mmûûvvéésszzeekknneekk  ééss  kkuullttuurráálliiss  sszzaakkeemmbbeerreekknneekk  sszzóóllóó
mmoobbiilliittáássii  iinnffoorrmmáácciióóss  sszzoollggáállaattookkrróóll  
2011. május 19–20.

A mûvészeti mobilitás biztosításának célja, hogy elõsegítse a mûvészeti elképzelé-
sek, a mûvek, a mûvészeti területen dolgozók szabad áramlását, együttmûködé-
sét. További célja, hogy lehetõvé tegye a különbözõ földrajzi, intézményi és szel-
lemi területen létrejött értékekhez való széles körû hozzájutást. Az elfogadott kö-
vetkeztetések rendelkeznek a mûvészek és más kulturális szakemberek mobilitá-
sát elõmozdító tájékoztatási rendszer felállításáról, hiszen a mobilitás egyik fõ aka-
dálya lehet az információhiány. A dokumentum hangsúlyozza a mobilitás ösztön-
zésének fontosságát uniós és tagállami szinten, kitér a mobilitás technikai akadá-
lyaira, ösztönzi a hálózatos együttmûködést, valamint rendelkezik az információs
rendszer fõ céljairól és a tájékoztatás szempontjairól. A Tanács javaslatot tesz egy,
a témával foglalkozó szakértõi csoport felállítására is.

113355)) AA  kkiissggyyeerrmmeekkkkoorrii  nneevveellééssrree  ééss  ggoonnddoozzáássrraa  vvoonnaattkkoozzóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezzttee--
ttéésseekk  
2011. május 19–20.

Az Unió jelenlegi oktatáspolitikája a minõség és a méltányosság tekintetében
az oktatási alágazatra vonatkozóan a kisgyermekkori nevelés területén eddig
még nem fogalmazott meg ajánlásokat. A magyar elnökség célja az volt, hogy
ezt a hiányt pótolja. A következtetések tervezete a 2011. február 17-én meg-
jelent bizottsági közleményre épül. A Tanács a következtetésekben a hozzáfér-
hetõ, magas színvonalú kisgyermekkori nevelés és gondozás fontosságát hang-
súlyozza, amely megalapozza a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlõdés
és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségeket, és
ezáltal hozzájárul az Európa 2020 stratégia céljainak eléréséhez. A következ-
tetések célja az európai szintû együttmûködés elindítása és megerõsítése a kis-
gyermekkori nevelés terén. 
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113366)) AA  ssppoorrttrraa  vvoonnaattkkoozzóó  uunniióóss  mmuunnkkaatteerrvvrrõõll  ((22001111––22001144))  sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveett--
kkeezztteettéésseekk  
2011. május 19–20.

A Tanács elfogadta a sportra vonatkozó uniós munkatervrõl (2011–2014) szó-
ló állásfoglalást. A munkaterv elismeri a sport fontos szerepét az Európa 2020
stratégia átfogó céljainak elérésében. Ez az ágazat jelentõs potenciállal rendel-
kezik ahhoz, hogy hozzájáruljon az intelligens, fenntartható és inkluzív növeke-
déshez és az új munkahelyek létrejöttéhez, tekintettel a társadalmi befogadás-
ra, az oktatásra és képzésre, valamint a népegészségügyre és az aktív idõskor-
ra gyakorolt kedvezõ hatásaira. A munkaterv által meghatározott kiemelt terü-
letek: integritás, különös tekintettel a dopping és a „bundázás” elleni küzdelem-
re, valamint a jó kormányzás elõmozdítására, társadalmi érték, különös tekin-
tettel az egészségre, a társadalmi befogadásra, az oktatásra és az önkéntesség-
re, gazdasági vonatkozások, különös tekintettel a fenntartható finanszírozásra
és az igazolt tényeken alapuló politikai döntéshozatalra. A tagállamok és a Bi-
zottság megállapodtak, hogy az említett területeken folytatandó munka céljára
több szakértõi csoportot hoznak létre a következõ három évre. E csoportok mel-
lett az alkalmazott munkamódszerek között szerepelhetnek még elnökségi kon-
ferenciák, sportvezetõk és sportminiszterek informális találkozói, bizottsági ta-
nulmányok és konferenciák. A Tanács a Bizottság 2013 végéig elkészítendõ je-
lentése alapján 2014 elsõ felében értékeli a munkaprogram végrehajtását.

113377)) AAzz  ookkttaattáássii  ccééllookk  tteekkiinntteettéébbeenn  aazz  eeuurróóppaaii  sszzeemmeesszztteerrhheezz  vvaallóó  hhoozzzzáájjáárruulláássrróóll
sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. február 14.

A Tanács a következtetésekben felkéri a tagállamokat, hogy hatékony beruhá-
zásokkal támogassák a magas színvonalú és korszerû oktatást és képzést, va-
lamint foglalkozzanak a korai iskolaelhagyás problémájával, és sürgõs ügyként
kezeljék azoknak a fiataloknak a helyzetét, akik a válság súlyossága miatt ki-
vételes nehézségekkel szembesülnek a munkaerõpiacra való belépéskor. A tag-
államok nemzeti reformprogramjaikba építsék be az oktatási és képzési poli-
tikákat, továbbá nemzeti foglalkoztatási politikáik kidolgozása során, illetve az
e politikák végrehajtásában elért eredményeikrõl szóló beszámolók elkészíté-
sekor erõsítsék meg a horizontális együttmûködést és a tapasztalatcserét min-
denekelõtt a foglalkoztatási miniszterek között, de a kormányzat és az érde-
kelt felek, így a szociális partnerek között is. Meg kell erõsíteni a felsõoktatá-
si intézmények, a kutatóintézetek és a vállalatok közötti együttmûködést is,
hiszen ez az innovatívabb és a kreatívabb gazdaság alapja.

113388)) AAzz  EEuurróóppaaii  ÖÖnnkkéénntteess  HHuummaanniittáárriiuuss  SSeeggííttssééggnnyyúújjttáássii  HHaaddtteesstt  ((EEuurrooppeeaann  VVoo--
lluunnttaarryy  HHuummaanniittaarriiaann  AAiidd  CCoorrppss,,  EEVVHHAACC))  llééttrreehhoozzáássáárróóll  sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveett--
kkeezztteettéésseekk  
2011. május 16. 
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Az Európai Bizottság 2010 novemberében közleményt adott ki az EVHAC lét-
rehozásáról, 2011-ben párhuzamosan folytatódnak konzultációk a struktúra,
a mûködési hierarchia, a toborzás, a nemzeti kontingensek, a képzés és az irá-
nyítás rendjének kialakításáról. A magyar elnökség során az Európai Bizottság
munkáját támogató, rövid tanácsi következtetések elfogadására és a témához
kapcsolódó nemzetközi konferenciára került sor. A következtetések gyakorla-
tias megoldásokat javasol az EVHAC létrehozását és a Bizottság tevékenységét
illetõen. Az elnökség egy nemzetközi civil szervezet bevonásával a témában
március 22-én workshopot szervezett, amely hozzájárult a témával kapcsola-
tos ismeretek elmélyítéséhez. Ezenfelül június 17-én Kristalina Georgieva biz-
tos részvételével konferenciára került sor, ahol bemutatták a kísérleti projek-
tek eredményét és meghallgatták a civil szervezetek véleményét.

113399)) AAzz  EEuurróóppaaii  HHuummaanniittáárriiuuss  KKoonnsszzeennzzuuss  fféélliiddeeii  ffeellüüllvviizzssggáállaattáánnaakk  vvééggrreehhaajjttáássáárróóll
sszzóóllóó  ttaannááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk  
2011. május 16.

Az Európai Humanitárius Konszenzus és a végrehajtására szolgáló akcióterv
félidei felülvizsgálata 2010-ben megtörtént. A további lépésekkel kapcsolatban
az Európai Bizottság decemberben közleményt bocsátott ki, amelyet a Tanács
következtetéseivel megtámogatott. A következtetések gyakorlatias megoldá-
sokat javasol az akcióterv további végrehajtását illetõen: fokozottabb infor-
mációmegosztás, valamint kapacitás és válaszadási képesség növelés a huma-
nitárius válságokkal kapcsolatban; a humanitárius és a fejlesztési szegmens szo-
rosabb összekötése, katasztrófakockázat-csökkentés terén is; az Unió humani-
tárius kapacitásának növelése és a professzionalizmus elõsegítése humanitári-
us képzési módszereken keresztül; a humanitárius jogszabályok felülvizsgála-
tára vonatkozó kezdeményezés, elõsegítve a rugalmas, a válságokra gyors re-
agálást lehetõvé tevõ jogi és pénzügyi szabályozás kialakítását; valamint az új
tagállamok humanitárius donorkapacitásának támogatása.

114400)) AAzz  eeuurróóppaaii  sszzoommsszzééddssáággppoolliittiikkáávvaall  ((EENNPP))  ffooggllaallkkoozzóó  kköözzlleemméénnyyrree  rreeaaggáállóó  ttaa--
nnááccssii  kköövveettkkeezztteettéésseekk
2011. június 20.

A következtetésekben a Tanács rámutat: az EU által követett új megközelítés
majdani alapja a kölcsönös elszámoltathatóság, valamint a szabadság, a demok-
rácia, az emberi jogok tisztelete, az alapvetõ szabadságok és a jogállamiság
egyetemes értékei iránti elkötelezettség. Az EU és a szomszédjai közötti part-
nerséget az egyes szomszédos országok igényei, kapacitása és reformcélkitû-
zései határozzák meg. A partnerség alapja a közös szerepvállalás és a diffe-
renciált bánásmód. Ez a fajta partnerség a fejlõdésre kész és képes országo-
kat az EU-val való szorosabb politikai társulás és az EU belsõ piacába való fo-
kozatos integráció irányába mozdíthatja. A politikai együttmûködés erõsítése,
a gazdasági integráció elmélyítése és az EU támogatásának növelése a refor-

HHAATT  HHÓÓNNAAPP  EEGGYY  EERRŐŐSSEEBBBB  EEUURRÓÓPPAA  SSZZOOLLGGÁÁLLAATTÁÁBBAANN 115511



mok megvalósításában elért eredmények függvénye lesz. A Tanács felkéri a fõ-
képviselõt és a Bizottságot a célkitûzések megvalósítását elõsegítõ megfelelõ
mechanizmusok és eszközök kidolgozására. A Tanács várakozással tekint a
2011. szeptember 29–30-án Varsóban tartandó keleti partnerségi csúcstalál-
kozó elé, amelynek célja, hogy elmélyítse az EU és a keleti partnerei közötti
kapcsolatokat. Az európai szomszédságpolitikának választ kell adnia a déli
szomszédság országaiban jelentkezõ új kihívásokra. A Tanács ösztönzi a fõ-
képviselõt és a Bizottságot arra, hogy éljenek a Lisszaboni Szerzõdésbõl adó-
dó lehetõségekkel, és növeljék az EU részvételét az elhúzódó konfliktusok ren-
dezésében. A Tanács várakozással tekint az átalakuló szomszédságra vonatko-
zó új megközelítés megvalósítása elé, és felkéri a fõképviselõt és a Bizottsá-
got, hogy 2012-ben tegyenek jelentést.
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III. A MAGYAR EU-ELNÖKSÉG „VISSZHANGJA”

„Magyarország lelkiismeretesen látja el a Lisszaboni Szerzõdés életbelépése óta a so-
ros elnökségekre rótt új szerepet, és tisztességes, hozzáértõ közvetítõnek bizo-
nyult… Magyarországot dicséret illeti a konszenzus megteremtésében játszott sze-
repéért, valamint azért, hogy segített az EU-nak túljutni az államadósság-válságon…
A magyar elnökség végére az Unió nemcsak erõsebb, hanem jobb is lett.”

Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke

„Fontos, a magyar elnökség vezetésével hozott döntéseknek lehettünk szemtanúi.
Ilyen volt például a szegénység és a szociális kirekesztés elleni platform létrehozásáról
szóló tanácsi következtetések elfogadása, valamint  az EU 2011 és 2020 közötti új
energiapolitikai prioritásainak meghatározása.”

Herman van Rompuy, az Európai Tanács állandó elnöke

„A magyar soros elnökség, miközben embert próbáló nehézségek közepette kellett
helytállnia, igen kompetens módon tette a dolgát…
A magyar elnökség alatt az EU végrehajtotta az elsô európai szemesztert, lezárta
a csatlakozási tárgyalásokat Horvátországgal, támogatta az „arab tavasz” demok-
ratikus mozgalmait, elfogadta az európai romastratégiát és elindította a Duna-régió
stratégiát. Ez jó eredmény.”

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke

„A magyar uniós elnökségnek az elmúlt hónapokban az Európai Unió elõtt álló leg-
fontosabb feladatok megvalósítása terén sikerült jelentõs haladást elérnie.”

Angela Merkel német kancellár

„Üdvözöljük, hogy az elnökség elôtérbe helyezte a romák jogainak érvényesítését.”
Hillary Clinton amerikai külügyminiszter

„Magyarország soros elnökként pozitívan járult hozzá a Kína–EU kapcsolatok fejlesz-
téséhez. Kína és az Unió ezért döntött úgy, hogy Magyarország rendezheti a Kína és
az Európai Unió közötti magas szintû stratégiai párbeszéd második fordulóját.”

Dai Bing-guo kínai államtanácsos

„Gratulálok Magyarországnak a sikeres elsõ EU-elnökségéhez. A magyar elnökség elis-
merést érdemel, mert az EU-t kihívásokkal teli idõszakon vezette keresztül. … Az EU
a magyar elnökség alatt meggyõzõ válaszokat adott ezekre a kihívásokra: az európai
szomszédságpolitikának új irányt adtunk annak érdekében, hogy a jövõben a demokra-
tikus változások motorjaként mûködhessen a szomszédságunkban. Az Európai Tanács
múlt héten az eurózóna gazdaságpolitikai irányítását új alapokra helyezte, és ezzel meg-
teremtette a közös európai pénznem további erõsödésének egyik fontos feltételét.” 

Guido Westerwelle német külügyminiszter
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„Magyarországot rendszerint a ’kelet-európai országok’ közé sorolták. Mára ez a
kifejezés, amely figyelmen kívül hagyta mind a földrajz, mind a szellemi élet eviden-
ciáit, kikopott a használatból: Magyarország bebizonyította, hogy megérdemli he-
lyét Európa szívében. Nincs már új és régi Európa… Magyarország elbüszkélkedhet
azzal, hogy elérte az elnöksége elején kitûzött célok nagy részét. A Franciaország
számára fontos gazdasági kormányzás konszolidációja a magyar elnökség mûve.”

Laurent Wauquiez francia EU-miniszter

„A magyar elnökség számos sikertörténetet írt az elmúlt félévben: lezárta Horvát-
országgal a csatlakozási tárgyalásokat, megegyezést ért el a romastratégiáról és a
Duna-stratégiáról és sikeresen fejezte be az elsõ európai szemesztert.”

David Lidington brit Európa-ügyi miniszter

„Az európai vezetõk példa nélkül álló kötelezettséget vállaltak a romák integráció-
jának javítására… A magyar elnökségnek szeretnék külön köszönetet mondani az e
kötelezettségvállalás elérésében tanúsított határozottságáért.”

Viviane Reding, az Európai Bizottság alapjogi biztosa

„Le a kalappal a magyar diplomácia elõtt! Látszott, hogy a testület – a spanyol–belga-
magyar trió keretében – jól felkészült a feladatra, mindenképpen eredményes elnök-
ségrõl kell beszélnünk.”

Andor László, az Európai Bizottság szociális és foglalkoztatáspolitikai biztosa

„A gazdasági kérdések, a közösségi politikák és a külkapcsolatok terén is hibátlanul
teljesített a magyar soros elnökség.”

Joseph Daul, az Európai Parlament néppárti frakciójának vezetõje

„Nagy elismeréssel tekintünk Magyarország erõfeszítéseire, amelyek eredményeként
az EU történelmi elõrehaladást ért el a közös gazdasági kormányzás, az európai ta-
lálmányi rendszer kialakítása, az uniós romastratégia és az egységes energiastraté-
gia kidolgozása terén.” 

Lucinda Creighton, Írország EU-ügyi minisztere

„A magyar EU-elnökség végéhez érve, engedje meg, hogy gratuláljak az elnökség si-
keréhez és kifejezzem hálámat a kollegiális szellemben folytatott szoros együttmû-
ködésért és nyitott kommunikációért.”

Peter Weiss, Szlovákia budapesti nagykövete

„A magyar elnökség mérlege pozitív, nagyon nehéz helyzeteket kellett kezelni.”

Javier Solana, az EU korábbi kül- és biztonságpolitikai fõképviselõje
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