
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 � Egy multipoláris világ felé. Immanuel
Wallerstein elõadásai Magyarországon � Vándor János: 
A demokratikus értékek és elvek kötelme, illetve számon-
kérése az Európai Unióban � Herczog Edit: Uniós ener-
giapolitika Lisszabon után � Lóránd Balázs: Az Európai
Unió kohéziós politikájának értékelése � Czukor József:
Magyarország és az Európai Unió Duna-régiós stratégiája

XXVV..  ÉÉVVFFOOLLYYAAMM  44..  SSZZÁÁMM 22001100..  ÁÁPPRRIILLIISS

E
U

R
Ó

P
A

I 
T

Ü
K

Ö
R

 
X

V
. 

É
V

F
. 

4
. 

S
Z

Á
M

 
�

2
0

1
0

. 
Á

P
R

IL
IS



EEUURRÓÓPPAAII  TTÜÜKKÖÖRR

KKiiaaddjjaa  aa  MMaaggyyaarr  KKöözzttáárrssaassáágg  KKüüllüüggyymmiinniisszzttéérriiuummaa,,
aa  HHMM  ZZrríínnyyii  KKoommmmuunniikkáácciióóss  SSzzoollggáállttaattóó  KKhhtt..  ttáámmooggaattáássáávvaall..

FFeelleellõõss  kkiiaaddóó:: Tóth Tamás

AA  sszzeerrkkeesszzttõõbbiizzoottttssáágg  eellnnöökkee:: Palánkai Tibor
AA  sszzeerrkkeesszzttõõbbiizzoottttssáágg  ttaaggjjaaii:: Bagó Eszter, Balázs Péter, Balogh András, Barabás Miklós, Baráth Etele,

Bod Péter Ákos, Erdei Tamás, Gottfried Péter, Halm Tamás, Hefter
József, Horváth Gyula, Hörcsik Richárd, Inotai András, Iván Gábor,
Kádár Béla, Kassai Róbert, Kazatsay Zoltán, Levendel Ádám, Lõrincz
Lajos, Magyar Ferenc, Nyers Rezsõ, Somogyvári István, Szekeres Imre,
Szent-Iványi István, Török Ádám, Vajda László, Vargha Ágnes

FFõõsszzeerrkkeesszzttõõ:: Forgács Imre
LLaappsszzeerrkkeesszzttõõ:: Hovanyecz László
LLaappiiggaazzggaattóó:: Bulyovszky Csilla
RRoovvaattsszzeerrkkeesszzttõõkk::  Fazekas Judit, Becsky Róbert
SSzzeerrkkeesszzttõõkk::  Asztalos Zsófia, Farkas József György
MMûûsszzaakkii  sszzeerrkkeesszzttõõ::  Lányi György

AA  sszzeerrkkeesszzttõõsséégg  ccíímmee:: Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
1027 Budapest, Nagy Imre tér 4.
Telefon: 458-1475, 458-1577, 458-1361

TTeerrjjeesszzttééss::  Horváthné Stramszky Márta, stramszkymarta@kum.hu

Az Európai Integrációs Iroda kiadványai hozzáférhetõk az Országgyûlési Könyvtárban, valamint
a Külügyminisztérium honlapján (www.kulugyminiszterium.hu; Kiadványaink menüpont).

A kiadványcsalád borítón látható emblémája Szutor Zsolt alkotása.
Nyomdai elõkészítés: Platina Egyéni Cég
Nyomdai kivitelezés: Pharma Press Kft.

ISSN 1416-6151



EEUURRÓÓPPAAII  TTÜÜKKÖÖRR
2010/4.

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA



TTaarrttaalloomm

Egy multipoláris világ felé. IMMANUEL WALLERSTEIN elõadásai 
Magyarországon (Hovanyecz László). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

VÁNDOR JÁNOS: A demokratikus értékek és elvek kötelme, illetve 
számonkérése az Európai Unióban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

HERCZOG EDIT: Az uniós energiapolitika Lisszabon után . . . . . . . . . . . . . . . 37
DOMONKOS ENDRE: Gazdasági válság és válságkezelés Franciaországban . . . . 42
LÓRÁND BALÁZS: Az Európai Unió kohéziós politikájának értékelése . . . . . . . 54
DÖMÕK CSILLA: A kisebbségtõl a népcsoportig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
SZIGETI ANDREA: Az iszlám jog szerinti talâk török közrendbe ütközésének

esetei I.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

MMaaggyyaarr  EEUU--eellnnöökksséégg,,  22001111
CZUKOR JÓZSEF: Magyarország és az Európai Unió 

Duna-régiós Stratégiája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

KKöözzööss  bbiizzttoonnssáágg--  ééss  vvééddeellmmii  ppoolliittiikkaa
NÉMETH JÓZSEF: Az euro-atlanti biztonság formálódása az elmúlt két 

év vonatkozó orosz kezdeményezéseinek tükrében . . . . . . . . . . . . . . . 99

SSzzeemmllee
NÁDUDVARI ZOLTÁN: Kormányzati statisztikák hitelesítésének 

esettanulmánya. Az Európai Bizottság beszámolója a görög deficit 
és államadósság felülvizsgálatairól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

EEnngglliisshh  ssuummmmaarriieess. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121



Wallerstein professzor elemzéseiben emlékeztetett rá, hogy a XIX. század utolsó har-
madában kezdõdött meg az a folyamat, amelynek eredményeképp Nagy-Britannia a
világ legerõsebb hatalmából – ahogyan korábban nevezték: a világ mûhelyébõl – a
XX. század közepére másodrendû hatalommá vált. Ettõl az idõtõl – vagyis az 1870-
es évektõl – az Egyesült Államok és az immáron egységes Németország között kez-
dõdött meg a verseny a világgazdasági elsõségért, illetve hegemóniáért. Az 1914 és
1945 közötti idõszakot a társadalomkutató az 1618 és 1648 között zajló 30 éves
háborúhoz hasonlította, amelyet a történettudósok a XVII. század világháborújaként
emlegetnek. Az elsõ világháború kezdete és a második világháború vége közötti pe-
riódus bizonyos szempontból felfogható úgy is, mint a világhegemóniáért folytatott
küzdelem az USA és a Német Birodalom között. Amiként a 30 éves háborúban az
akkori világ valamennyi számottevõ hatalma részt vett, úgy ebben az 1914 és 1945
közöttiben is. Amiként 1618 és 1648 között voltak szünetek a háborúzásban, úgy
1914 és 1945 között is. Mindebbe beleilleszkedik az a látszólagos paradoxon is,
hogy az USA az elsõ világháborúba csak 1917-ben avatkozott be, s a másodikba is
csak jóval a többi hadviselõ után. 

Az idõszak – mint ismeretes – úgy zárult, hogy a háborús cselekmények csupán
egyetlen ország területét nem érintették: az Egyesült Államokét. Ennek sajátságos
eredménye volt, hogy az USA – noha már korábban is rendkívül erõs volt – a há-
ború folyamatában még sokkal erõsebb lett. Vagyis 1945-ben az Egyesült Államok
volt az egyetlen számottevõ hatalom a világon, amely sértetlen maradt, mi több,
veszteségek helyett rendkívüli gazdasági nyereségeket könyvelhetett el. 

Elképzelhetetlen volt az az elõny, amellyel az USA vetélytársaival szemben rendel-
kezett ebben az idõben. Ráadásul, míg például a Szovjetunió vagy Németország nem
csupán óriási gazdasági, de emberi veszteségeket is elszenvedett, az Egyesült Államok
emberi veszteségei minimálisak voltak. Ebben a helyzetben egyetlen probléma mutat-
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Egy multipoláris világ felé

Immanuel Wallerstein előadásai Magyarországon

Korunk társadalomtudományának egyik legismertebb alakja, Immanuel
Wallerstein, Szekeres Imre honvédelmi miniszter meghívására ez év feb-
ruár 18. és 20. között Magyarországra látogatott. A fejlett és a fejletlen
területek, vagyis a centrum és a periféria függõségi viszonyain alapuló vi-
lágrendszer elméletét nagymértékben gazdagító kutatót a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem díszdoktorává avatták. A hazánkban többedszer
járó kutató, a New York-i Binghampton Egyetem professzora, az ottani
Fernand Braudel Központ alapítója ezúttal három intézmény meghívását
fogadta el. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen „Az USA, Európa
és Oroszország stratégiai alternatívái”, a Politikatörténeti Intézetben „A je-
lenlegi világválsággal kapcsolatos politikák”, a Veszprémi Pannon Egyete-
men „A nemzetközi kapcsolatok rendszere és az új világgazdaság” címmel
tartott nagy sikerû elõadást. A következõkben a nemzetközi erõviszo-
nyok jövõjével kapcsolatos megállapításait kíséreljük meg összefoglalni.



kozott számára: az, hogy a Szovjetunió – amely nélkül az USA nem lett volna képes
legyõzni Németországot – rendkívüli mértékben megerõsödött katonailag. Ezt a prob-
lémát volt hivatott megoldani a jaltai konferencia. Az 1945 februárjában, a Krím-fél-
szigeten egy héten át tartó tanácskozáson hallgatólagos megállapodás született az
Egyesült Államok és a Szovjetunió vezetõi között. Ennek értelmében a szovjet csapa-
tok Európa keleti részét foglalták el, az amerikaiak a nyugatit. A hallgatólagos meg-
állapodás szerint az elfoglalt részek befolyási övezetté váltak, vagyis megtörtént a vi-
lág sajátságos felosztása. A szovjet övezet Berlintõl Észak-Koreáig húzódott. Az erõ-
viszonyoknak megfelelõen, az Egyesült Államoknak jutott a világ kétharmada. A jaltai
megállapodás kimondatlan, de meglehetõsen stabilnak bizonyuló lényege az volt, hogy
egyik hatalom sem kezd katonai akciókba a befolyási övezetek határainak megváltoz-
tatására. Ha a mából visszatekintünk az 1945-tõl a Szovjetunió összeomlásáig tartó
idõszakra, azt láthatjuk, hogy voltak ugyan válságos helyzetek, de utánuk mindig hely-
reállt az elõzõ állapot. Ezt tapasztalhatjuk az 1953-as kelet-berlini, majd az 1956-os
lengyelországi és magyarországi felkelésekre, illetve a szuezi eseményekre, az 1962-
es kubai, vagy az 1968-as csehszlovákiai válságra visszapillantva. Ezek a konfliktusok
nem változtattak a határokon. Ehhez természetesen hozzájárult, hogy mindkét nagy-
hatalomnak voltak nukleáris, illetve termonukleáris bombái, ezeket célba juttató esz-
közei, amivel a másikat meg tudták volna semmisíteni. 

A jaltai megállapodás másik fontos vonatkozása gazdasági jellegû volt, állapítot-
ta meg Wallerstein. Az USA a maga szférájában a Marshall-tervvel biztosította ha-
talmát, a Szovjetunió a KGST-vel. Végül a jaltai egyezmény hallgatólagosan azt is
szavatolta, hogy az Egyesült Államok és a Szovjetunió ideológiailag semlegesek ma-
radnak egymás iránt. Ez azt jelentette, hogy verbálisan bármi megengedett, de egyi-
kük sem kívánja a másik táborát megváltoztatni. 

Összességében megállapítható, hogy a jaltai kompromisszum meglehetõsen soká-
ig jól mûködött, egyszersmind hangsúlyozni kell, hogy – igaz, jó ideig alig észreve-
hetõen – történelmi távon hamar kikezdték a változások. 

Ha az USA szempontjából vizsgáljuk a problémákat, fel kell rá figyelnünk, hogy
a szövetségeseinek általa nyújtott gazdasági segély korántsem csupán azok talpra ál-
lását szolgálta. Való igaz, hogy az Egyesült Államok hatalmas gazdagságot birtokolt,
elõnye szinte mérhetetlen volt szövetségeseivel szemben. Míg a háborúzó európai
országok óriási pénzügyi válságot kényszerültek elviselni, addig Amerika soha nem
látott tartalékokkal rendelkezett. Az USA birtokolta a háború után a világ arany-
készleteinek kétharmadát, amelynek révén az 1944 júliusában Bretton Woods-ban
kialakított nemzetközi pénzügyi rendszerben behozhatatlannak látszó elõnyökre tett
szert. Az amerikai dollár, a többi valutával ellentétben, semmit nem veszített érté-
kébõl. Az Egyesült Államok produkálta ebben a helyzetben a világgazdaság terme-
lésének felét, s bonyolította a világkereskedelem egynegyedét. Kereskedelmi mérle-
ge nagymértékben pozitív volt. Ilyen körülmények között a világgazdaságot a „tel-
jes szabadkereskedelem” elvére alapozva kívánta újjászervezni. Nagy volt a tábora
Amerikában annak a meggyõzõdésnek, amely szerint a második világháborút a pro-
tekcionizmus okozta. Megnyíltak tehát elõtte a szövetségesek piacai, amelyeket gyors
ütemben hódított meg. Ez a helyzet azonban nem tartott túlzottan hosszú ideig. 
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Nyugat-Európát gazdasági erõsödése az 1960-as évekre egyre inkább eltávolítot-
ta az Egyesült Államoktól, egyre inkább egymás gazdasági konkurensévé vált az At-
lanti-óceán két partja. A változásokat felgyorsította, hogy Franciaországban 1959-
ben De Gaulle került hatalomra. A tábornok már 1944-ben megkezdte különutas
politikáját, amikor decemberben, az átmeneti francia kormány elsõ embereként
Moszkvában aláírta a szovjet–francia szövetségi és kölcsönös segélynyújtási szerzõ-
dést. Ezzel az aktussal Franciaország újra az európai politika középpontjába került.
Megjegyzendõ, hogy De Gaulle számára a geopolitikai érdekek mindig fontosabbak
voltak, mint az ideológiai különbségek. Így hát, amikor az Ötödik Köztársaság elsõ
elnöke lett, hozzálátott, hogy garanciákat teremtsen az európai politika autonómi-
ája számára. Ez a törekvés már csak azért is sikeres lehetett, mert az amerikaiak
iránti hála érzése elmúlóban volt az Atlanti-óceán keleti partján. Az Egyesült Álla-
moknak a háború után mutatott lelkesedése az új európai struktúrák – a különféle
integrációs törekvések – iránt ugyancsak megcsappant. 

Természetesen közben a másik oldalon is nagy változások zajlottak. Megszüle-
tett a Kínai Népköztársaság. Sztálinnak ugyan ez nem volt ínyére, õ még 1946-ban
is Csang Kaj-sek gyõzelmében gondolkodott Mao Ce-tunggal ellentétben. A bajok
azonban az õ 1953-ban bekövetkezett halála után kezdõdtek. A III. Internacionálé
– vagyis a Komintern – léte valójában a Szovjetunió Kommunista Pártjának 1956
februárjában tartott XX. kongresszusán ért véget, Hruscsov nevezetes beszédével.
Ekkor kezdõdtek azok a centripetális folyamatok, amelyek a kommunista mozga-
lom pártjainak Moszkvától való eltávolodásában fejezõdtek ki, s amelyeket a továb-
biakban sem Brezsnyev, sem a hozzá hasonló karakterû szovjet vezetõk nem tud-
tak megakadályozni.

Kína önállósodása és kommunista útra térése egyszersmind elkerülhetetlenné tet-
te, hogy az Egyesült Államok Franciaország vereségét követõen beavatkozzon a vi-
etnami konfliktusba. Az amerikai jelenlét egyre láthatóbbá vált. 1960-ban már 57
bázisa volt az USA-nak Dél-Vietnamban, és „katonai tanácsadók” serege segítette az
ottani korrupt rezsimet. Az ezt követõ események jól ismertek, egészen az Egye-
sült Államok vereségéig.

A kudarc máig hatóan nagymértékben gyengítette az Egyesült Államok geopoli-
tikai pozícióit. Nem szokás arról beszélni, hogy az USA jelenlegi katonapolitikai prob-
lémái egyebek között abból adódnak, hogy az amerikai középosztály hevesen tilta-
kozott az ellen, hogy gyermekei az állam által folytatott háborúkban essenek el. Eb-
bõl következett, hogy a sorozáson alapuló hadsereg helyett ma hivatásos katonákat
kell harcba küldeni. Ezek javarészt szegény sorból származó afro-, illetve
latinoamerikaiak. A hadsereg létszáma azonban így sem megfelelõ. Ezért történhe-
tett meg, hogy egy, az 1990-es években zajló beszélgetés alkalmával az óriási ka-
tonai tapasztalatokkal bíró Colin Powell azzal lepte meg Madeleine Albright-ot, hogy
azt javasolta, ne használjanak a boszniai konfliktusban katonai erõt. A politikusasz-
szony „miért?” kérdésére ezt válaszolta: mert nincs elég katonánk. Bõséges tapasz-
talatai és ismeretei birtokában Powell sajátos katonapolitikai doktrínát alakított ki
az amerikai hadsereg külföldi bevetésével kapcsolatosan. Eszerint a katonák csak ak-
kor vethetõk be, ha egyértelmû nemzeti érdeket kell védelmezniük, és tudják, mi-
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lyen feltételek esetén lépnek ki a háborúból. Továbbá: az amerikai csapatokat túl-
erõben kell bevetni, és csak akkor, ha a siker biztos. Colin Powell 1989 októberé-
tõl 1993 szeptemberéig volt a vezérkari fõnökök egyesített tanácsának elnöke. Eb-
ben a pozíciójában – az amerikai hadsereg legmagasabb szintû vezetõjeként – 28
katonai konfliktust vezényelt, így például az 1991-es Öböl-háborút. Ám amikor
2002-ben megérkeztek az elsõ „riasztó” jelentések az iraki vegyi fegyverek fejlesz-
téseirõl, és Dick Cheney alelnök, valamint Donald Rumsfeld hadügyminiszter gyors
katonai közbelépést sürgettek, Powell – akkor már külügyminiszterként – azt java-
solta, hogy vegyék fel a kapcsolatot az ENSZ-szel. Elképzelése, miszerint Iraknak
adni kell egy utolsó esélyt a leszerelésre, a fegyverzetellenõrök révén valósult meg.  

Az amerikai külügyminiszter, mint tapasztalt politikus, természetesen azzal is szá-
molt, hogy a második világháború után oly hûséges szövetségesek már korántsem
annyira lojálisak, mint egykor; hogy az olyan gazdasági óriások, mint Japán és Né-
metország, már régen tisztában vannak saját erejükkel és érdekeikkel.

Amint Wallerstein megállapította, már Richard Nixon óta valamennyi amerikai el-
nök – Ford, Carter, Reagan, Clinton és mindkét Bush – számára világos volt, hogy
a második világháború óta gyökeresen megváltozott a helyzet, az akkori amerikai
világhegemónia erõsen megcsappant. Ez megmutatkozott a Szovjetunióval kapcso-
latos enyhülési politikában, a Kínához való közeledésben, de a szövetségesekkel kap-
csolatos „puha multilateralizmusban” is. Ez a „puha multilateralizmus” öltött testet
az olyan – ma már átalakulóban lévõ – nemzetközi intézmények létrehozásában,
mint az 1970-ben megszületett Davosi Világgazdasági Fórum, az 1973-ban életre
hívott Trilaterális Bizottság és az 1976-ban alakított G7. Ezekben az USA partnerei
autonóm szereplõkként léphettek fel. 

Nem tagadható, hogy az 1970-es, 1980-as években az Egyesült Államok ért el
bizonyos eredményeket szövetségesei elszakadásának lassításában. Ezzel párhuza-
mosan azonban az európai politikai autonómia tovább erõsödött. Elég a nyugatné-
met „Ostpolitik”-ra gondolni, vagy arra, hogy a Szovjetuniót a Nyugat-Európával ösz-
szekötõ gázvezeték megépült. Globális értelemben azonban Európa nem távolodott
el túlzottan az amerikai geopolitikai céloktól.

Az USA viszont igazán nagy sikereit ebben az idõszakban az Észak–Dél-
kapcsolatok területén érte el. Az úgynevezett harmadik világ országainak többségét
sikerült alávetni a Nemzetközi Valutaalap szabályainak. Még a kelet-európai szocia-
lista országokat is sikerült ebbe az irányba terelni. Ezt a folyamatot látszott bete-
tõzni a Szovjetunió összeomlása. Ám a valóságban ez nem szolgálta az Egyesült Ál-
lamok érdekeit, mint ahogy Wallerstein szerint Amerika nem is igazán törekedett
erre, hiszen a Szovjetunió összeomlásával az utolsó érvét veszítette el arra nézve,
hogy miért kell neki egy alárendelt Nyugat-Európa vezetõjének lennie.

Ráadásul a határok is elkezdtek változni, mivel e módosulások már nem fenye-
gettek nukleáris háborúval. Nem véletlen, hogy Szaddam Huszein olyan lépésre szán-
ta el magát, amelyre a Szovjetunió léte idején nem merte volna. Az 1991-es Öböl-
háborúban az USA ugyan visszavágott neki, két dolog azonban figyelemre méltó. Az
egyik, hogy a visszavágás nem emberi erõvel, hanem tisztán technikai eszközökkel
történt, s Irak megszállása – épp az emberi erõ hiányában – elmaradt. A másik: a
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számla 90 százalékát nem az Egyesült Államok, hanem Kuvait, Szaúd-Arábia, Né-
metország és Japán fizette. Szaddam pedig sem nem nyert, sem nem veszített. Az
Öböl-háború valójában olyan fegyverszünettel ért véget, amely az 1990-es évek fo-
lyamán egyre kevésbé tûnt elfogadhatónak az Egyesült Államok számára. 

Clinton folytatta a Nixon óta érvényben lévõ „puha multilateralizmus” politikáját
a Balkánon, a Közel- és a Távol-Keleten. A nyugat-európaiak pedig – különféle okok-
ból – nem kívántak nyíltan szakítani Amerikával. Az USA viszont, hogy a szakítás
ne is történhessen meg, minden erejével igyekezett elõmozdítani a szovjet zóna füg-
getlenné vált államainak az európai intézményekbe és a NATO-ba való bejutását. Ez
nem utolsósorban azt szolgálta, hogy ellensúlyozza Nyugat-Európa nyilvánvaló
autonómiatörekvéseit. Amikor pedig G. W. Bush és vele a „neokon”-ok hatalomra
jutottak, megállapították, hogy az a külpolitika, amelyet az amerikai elnökök
Nixontól Clintonig folytattak, elképzelhetetlenül gyenge volt, és a legnagyobb mér-
tékben ez az oka az amerikai hatalom visszaszorulásának a világban. Dick Cheney
alelnök 2003-ban odáig ment, hogy kijelentette: az említett elnökök azért voltak
gyengék, mert nem voltak kellõképpen militaristák. Mindebbõl egyenesen követke-
zett, hogy az Egyesült Államoknak nincsen szüksége Nyugat-Európára és Japánra,
amiként az ENSZ-et is mellõzhetõnek ítélte. Az egyetlen lényeges szempont az volt
a 2000-ben hatalomra jutott republikánusok számára, hogy reprezentálják az ame-
rikai katonai hatalom erejét. Ehhez 2001. szeptember 11. szolgált ürügyül. Saját-
ságos módon azonban – noha Oszama bin Ladent máig nem sikerült kézre keríte-
ni vagy likvidálni – Irak képezte az erõdemonstráció célpontját. Ennek Wallerstein
szerint három oka volt. 1. Az Egyesült Államok számára Bushék szerint megalázó
volt, hogy az Öböl-háború után Szaddam Huszein hatalmon maradt. 2. Úgy vélték,
hogy Irak kiváló színhelyül szolgál az amerikai hatalmi bázis kiépítésére a Közel-
Keleten. 3.Végül: Irak katonailag igen könnyû célpontnak ígérkezett, mivel nem vol-
tak tömegpusztító fegyverei.

Mindezzel párhuzamosan a Bush-féle politika ugyancsak három eredményt várt
Irak megszállásától. 1.Úgy vélte, hogy a nyugat-európaiak (és nem mellesleg a ke-
let-ázsiaiak) visszavesznek autonomista ambícióikból. 2. Minden olyan állam, amely
atomhatalmi státusra törekszik, lemond arról. 3. A Közel-Kelet országai felhagy-
nak geopolitikai törekvéseikkel és elfogadják az izraeli–palesztin konfliktus rende-
zését oly módon, hogy az elfogadható legyen Izrael és az Egyesült Államok szá-
mára. 

Ezek az elképzelések azonban sorra kudarcot vallottak. 2003-ban az ENSZ-ben
és a NATO-ban addig soha nem látott konfrontációra került sor az USA és szövet-
ségesei között. A francia, német, belga álláspont szerint – amelyet Oroszország és
Kína mint az ENSZ Biztonsági Tanácsának két további állandó tagja is támogatott –
nem merültek ki a békés megoldás lehetõségei. További idõt kellene adni az ENSZ
fegyverzetellenõreinek – akik 2002. novemberben újították meg tevékenységüket
Irakban – ahhoz, hogy Irak teljes lefegyverzését elérjék. Az említett országok a ki-
alakult helyzetért Amerikát és szövetségeseit hibáztatták, és – Kofi Annan ENSZ-fõ-
titkárral együtt – azt állították, hogy a háborúért és annak következményeiért az
Egyesült Államokat és szövetségeseit terheli minden felelõsség. Ezen országok állás-
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pontja szerint az amerikai invázió ellentétes a nemzetközi joggal, és egyértelmûen
agressziónak minõsül, mivel a nemzetközi jog katonai fellépést csak önvédelem vagy
a Biztonsági Tanács felhatalmazása alapján tart megengedhetõnek. 

Így az Egyesült Államok alapvetõen Nagy-Britanniára és az úgynevezett „hajlan-
dók koalíciójára” (amelyben ott voltak a volt szovjet zóna országai) támaszkodva
volt kénytelen megindítani a hadmûveleteket. Az igazi kudarcot azonban ezek jelen-
tették. A 2003 óta eltelt hét esztendõben bebizonyosodott, hogy Amerika koránt-
sem olyan erõs katonailag, mint azt G. W. Bush és környezete állította. Wallerstein
véleménye szerint az Egyesült Államoknak úgy kell kivonulnia mind Irakból, mind az
újabban megnövelt haderõvel megregulázni kívánt Afganisztánból, hogy az további
tekintélyvesztéssel jár számára. Mindez máris negatív hatást gyakorol az USA belsõ
stabilitására, a jövõben pedig ez az állapot tovább romlik.

A szövetségesi viszonyok változásait mindez természetesen felgyorsítja, véli a
professzor. Ami Nyugat-Európát illeti, Wallerstein szerint ebben a térségben nagy-
ban felerõsödik az Oroszországhoz való közeledés folyamata. A korábban említet-
teken túl – Ostpolitik, energiakapcsolatok – nyitott fülekre talált Nyugat-Európá-
ban, amikor Gorbacsov 1987-ben a „közös európai ház” felépítésének szükséges-
ségérõl beszélt. Ám ezt a javaslatot a Szovjetunió összeomlása után Borisz Jelcin
Oroszországának hanyatlása háttérbe szorította. Akkor úgy festett, hogy az ame-
rikai–orosz kapcsolatok élveznek elõnyt a nemzetközi viszonyokban. Kelet-Európa
posztkommunista rendszerei valósággal megkönnyebbültek, amikor úgy látták,
hogy gyengülnek Nyugat-Európa és Oroszország kapcsolatai. Miután azonban 2000-
ben Vlagyimir Putyin került az elnöki székbe, megváltozott a helyzet. Oroszország
a lehetõ legszélesebb kapcsolatok kiépítésére törekedett Nyugat-Európával, elsõsor-
ban Franciaországgal és Németországgal. Ez a politika konkrét és látványos formát
öltött 2003 februárjában, amikor az említett három ország összefogott az ENSZ
Biztonsági Tanácsában az USA és Nagy-Britannia iraki terveinek megakadályozásá-
ra. Ezt az együttmûködési akciót az Egyesült Államok a világérdekekkel ellenté-
tesnek minõsítette. Az orosz–francia–német viszony azonban továbbfejlõdött, an-
nak ellenére, hogy Amerika ellenségesen viszonyult hozzájuk, a Szovjetunió egyko-
ri kelet-európai csatlósai pedig félelmüket nyilvánították ki az új fejleményeket ille-
tõen.

Putyin viszont felerõsítette a földgázexporttal összefüggõ orosz törekvést, amely
az egyik legfõbb aduja országának a Nyugat-Európához fûzõdõ kapcsolatok megszi-
lárdításában. Így került sor elõbb az Északi, majd a Déli Áramlat megépítésének be-
jelentésére. Az Egyesült Államok természetesen a Nabucco mellett tette le voksát.
Itt nem részletezendõ okok miatt azonban ennek valódi geopolitikai hasznossága
meglehetõsen csekély. Ezt erõsítik meg a Putyin 2009. november végén tett pári-
zsi látogatásáról szóló hírek. Ezek szerint a világ harmadik legerõsebb energiacége,
a GDF Suez vezérigazgatója, Gérard Mestrallet kijelentette, hogy Oroszország a jö-
võben is megkerülhetetlen partner lesz Európa számára. Nicolas Sarkozy elnök pe-
dig annak a reményének adott hangot, hogy Európa és Oroszország között a közös
biztonság övezete jön létre. Ugyanaz a Sarkozy, aki Washingtonban azzal büszkél-
kedett, hogy õ a leginkább Amerika-barát francia elnök 1945 óta.
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Ebben a helyzetben a kelet-európai országoknak saját problémáikat maguknak
kell megoldaniuk. A geopolitikai realitás azonban az, hogy az Egyesült Államoknak
nemigen áll módjában lassítani a születõben lévõ új szövetségek formálódását. 

Hasonló fejlemények bontakoznak ki Immanuel Wallerstein szerint a távol-keleti
térségben is. A második világháború után Japán hosszú ideig a leghûségesebb szö-
vetségesnek mutatkozott. Igaz, gazdasági ellentétek már az 1970-es, de különösen
az 1980-as évektõl mutatkoztak az USA és az ázsiai ország között. Ezek az óriási
japán exporttöbbletbõl, illetve a termelés Amerikába való kihelyezésébõl adódtak. A
nézeteltéréseket azonban a legutóbbi idõkig sikerült kordában tartani. Ezt biztosí-
totta a Liberális Demokrata Párt rövid megszakítással több mint fél évszázadon át
tartó uralma. Ez a hegemónia azonban a Demokrata Párt 2007-es felsõházi, illetve
2009. augusztusi alsóházi gyõzelmével megtört, s úgy tetszik, ezzel megkezdõdött
a japán–amerikai partnerség új szakasza. 

A jelenlegi miniszterelnök, Hatojama már 1996-ban publikált egy cikket, amely-
ben kifejtette, hogy az 1960-ban kötött amerikai–japán biztonsági szerzõdés nem
egyéb, mint a hidegháború maradványa. Egyben annak a véleményének is hangot
adott, hogy Japán függése túlságosan nagy az Egyesült Államoktól.

Az ellentétek közül az okinavai amerikai katonai támaszpontok ügye az a prob-
léma, amely a legrégebben és a legnagyobb mértékben zavarja az Egyesült Államok
és Japán kapcsolatait. Már az elõzõ – Liberális Demokrata-párti – kormány is tett
erõfeszítéseket, hogy enyhítsen a helyzeten. Az 1945-ben teljes amerikai fennható-
ság alá került Okinava szigetét 1972-ben kapta vissza Japán. Ám az USA továbbra
is katonai támaszpontot tart fenn ott, és ami különösen problematikus, e támasz-
ponton nukleáris fegyvereket is tárolnak. Márpedig a hivatalos japán politika három
antinukleáris alapelven nyugszik: az ország nem birtokolhat, nem gyárthat, nem en-
gedhet a területére nukleáris fegyvereket. Ezek az elvek nyilvánvalóan érvényesek
az említett amerikai katonai bázisokra is. Éppen ezért volt titkos az az egyezmény,
amelyet Nixon elnök kötött 1969-ben az akkori japán miniszterelnökkel, Eisaku
Satoval, s amely arról rendelkezett, hogy az USA „szükség esetén” tarthat nukleá-
ris fegyvereket Okinaván. Még a Demokrata Párt hatalomra kerülése elõtt történt,
hogy az Egyesült Államok tárgyalt az elõzõ japán kormánnyal, s ennek eredménye-
ként abban állapodtak meg, hogy az amerikai katonák egy részét az USA birtoká-
ban lévõ Guamra, a támaszpontot Okinava egy távolabbi részére telepítik át.
Hatojama viszont az amerikai csapatok teljes kivonásának híve. Ebben messzeme-
nõen támogatja õt koalíciós partnere, a Szociáldemokrata Párt. 

Miután Hatojama hatalomra került, tovább feszítette a húrt: nyilvánosan felve-
tette egy kelet-ázsiai közösség létrehozásának lehetõségét, amelynek egyaránt tag-
ja lehetne Dél-Korea és Kína, de az USA nem. Az új japán miniszterelnök törekvé-
seit az Egyesült Államokban kezdetben egy tapasztalatlan kormány populista meg-
nyilvánulásainak minõsítették, amelyeket nem kell komolyan venni. Minthogy azon-
ban Hatojama nem hagyott fel egy új Okinava-egyezmény emlegetésével, az ameri-
kai kormány egyre inkább bizalmatlannak mutatkozott iránta. A múlt év decembe-
rében Hillary Clinton külügyminiszter berendelte Japán washingtoni nagykövetét, és
kíméletlenül adta tudomására, hogy az Egyesült Államoknak nem áll szándékában új
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egyezményt kötni az okinavai katonai támaszpont ügyében. A Washington Post cí-
mû lap pedig arról adott hírt, hogy az USA sajnálatosnak minõsíti Hatojama maga-
tartását, a japán állásfoglalást pedig rendkívül problematikusnak. Kétségtelen, hogy
a két nagy japán napilap, az Asahi Simbun és a Yomiuri Simbun – mintegy válasz-
képpen – az Egyesült Államokkal való esetleges szakítás ellenében foglalt állást. Ám
ugyanez volt a helyzet Németországban is. A konzervatív lapok hasonlóképpen rea-
gáltak, amikor terítékre került az országnak az USA-tól való eltávolodása. Bizonyos,
hogy Hatojamára is nyomás nehezedik hazájában annak érdekében, hogy lassítson
az Egyesült Államoktól való elszakadás ütemén. Ez azonban nem lesz elegendõ ah-
hoz, hogy visszaállítsa azt az állapotot, amelyet a „sziklaszilárd szövetség” koraként
jellemeztek.

Annál is kevésbé, mivel a térség másik fontos tényezõje, Dél-Korea eltávolodása
az Egyesült Államoktól hosszabb ideje megkezdõdött. 2003-ban az ország kormá-
nya elismerte, hogy húsz esztendeje folytat titokban uránium- és plutóniumdúsítást.
Ezen a téren – tehát a nukleáris fegyverek elõállítása területén – jóval elõbbre ju-
tott, mint Irán. Ezt a tényt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség soha nem vitte
az ENSZ elé. Az a következtetés viszont levonható belõle, hogy az ország nukleáris
önállósága (amely egyebek között orosz segítséggel is folyó rakétafejlesztésekkel pá-
rosul) az Egyesült Államoktól való függetlenedés irányába mutat.

Ha figyelembe vesszük, hogy mi történik Japánban, Dél-Koreában, és ehhez hoz-
zátesszük, hogy mindez Kína egyre erõteljesebb egyetértésével zajlik, valószínûnek
kell tartanunk, hogy az elõttünk álló évtizedben igen komoly változásoknak lehetünk
tanúi, amelyek a Hatojama által javasolt kelet-ázsiai közösség létrejöttének irányá-
ba mutatnak. 

Wallerstein professzor elõadásaiban azonban nem csupán Nyugat-Európának és
a Távol-Keletnek az Egyesült Államoktól való eltávolodásáról esett szó. Jóval rövi-
debben ugyan, de annak a véleményének adott hangot, miszerint azt a rövid idõsza-
kot, amelyet az jellemzett, hogy az úgynevezett bipoláris kort követõen az Egyesült
Államok volt az egyetlen szuperhatalom, fokozatosan egy másik váltja fel. Ezt a
multipolaritás korszakának nevezhetnénk. Az eddigiekben említett erõközpontokon
túl számolni kell Indiával, Dél-Afrikával, Brazíliával, sõt Iránnal is, amelyet Wallerstein
nagyon erõs országnak minõsített. A professzor véleménye szerint egyáltalán nem
zárható ki a nukleáris fegyverrel rendelkezõ országok számának erõteljes növeke-
dése sem.

Ebben a multipoláris korszakban a mindenkori érdekeknek megfelelõen nagyon
különféle szövetségek köttethetnek. Ezekrõl azonban ma még a tudományos elem-
zés szintjén nem lehet mérvadóan beszélni.    

HHOOVVAANNYYEECCZZ  LLÁÁSSZZLLÓÓ
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A 2009. júniusi európai parlamenti választások a „jobb” és a „jobbközép” politikai
csoportosulások egyértelmû gyõzelmét (265 képviselõi hely), és a szocialisták kü-
lönbözõ elnevezésû és árnyalatú erõinek (184 képviselõi hely) visszaesését hozták.
A liberálisok valamelyest erõsítették helyzetüket (84 képviselõi hely), míg a zöldek
jelentõsebb teret nyertek (55 képviselõi hely). Nem érdektelen, hogy a zöldekével
közel azonos a jobbra sorolható konzervatívok és reformisták súlya (54 képviselõi
hely). Maroknyi a baloldali szélsõségnek tekinthetõ (többnyire kommunista) képvi-
selõk száma (35), és alig kisebb a nacionalista nézeteket képviselõk (32 képviselõi
hely) súlya.1 A „független”, azaz hivatalos frakción kívül rekedtek száma 27. A leg-
nagyobb figyelmet azonban az váltotta ki, hogy igen tekintélyes mértékben elõre-
törtek a jobbközéptõl még jobbra állók, továbbá az euroszkeptikusok és/vagy po-
pulista jelzõvel illetett képviselõk. A nemzetközi sajtó, továbbá a politikusok egy ré-
sze is mindezt úgy tálalta, hogy Európában elõretörtek a szélsõséges erõk. Noha
utóbbiak részaránya az Európai Parlamenten (EP) belül továbbra is marginális, mind
az elõbbieket, mind a Közép-Kelet-Európában megmutatkozó politikai tendenciákat
illetõen érdekesnek tûnik megvizsgálni azt, hogy 
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VVÁÁNNDDOORR  JJÁÁNNOOSS

A demokratikus értékek és elvek kötelme,
illetve számonkérése az Európai Unióban

Az Európai Unió büszke demokratikus jellegére, és igyekszik látványosan
bizonyítani, hogy óvva õrködik afölött, hogy tagjai és intézményei élvez-
hessék az elmúlt évszázadok társadalmi fejlõdése során kialakult, az eu-
rópai állampolgár jogait és szabadságait biztosító elveket, de egyben meg
is feleljenek ezeknek. Az összefogás kezdetén még nem mutatkozott kér-
désesnek, hogy az együttmûködõ államok maradéktalanul teljesítik a de-
mokratikus jogokat. A huszadik század végén végbement politikai válto-
zások, és nem utolsósorban az unió keleti nyitása szükségessé tette e
kérdés jogi, szerzõdéses rendezését, továbbá a csatlakozási tárgyalások
során történõ számonkérését is. Miközben a keleti bõvítés kapcsán a de-
mokratikus jogok és szabadságok megalapozását kellett elérni, az elmúlt
évtizedben a korábbi tagokban is „új” jelenséget, a szélsõséges politikai
erõk megerõsödését és térnyerését tapasztalhattuk meg. Mindez kérdé-
seket vetett fel az Európai Unió, de annak tagállamai számára is: képe-
sek-e kezelni a szélsõséges nézeteket, szembe tudnak-e szállni azokkal a
politikai erõkkel, amelyek az elfogadott értékek és alapelvek kiiktatásá-
val látják megoldhatónak korunk számos súlyos problémáját. Rendelke-
zésre állnak-e a jogi eszközök, és nem utolsósorban a politikai akarat,
amellyel megállítható ezeknek az erõknek a további térnyerése?

1 Az adatok a közvetlen a választások utáni helyzetet tükrözik. A hónapok folyamán a helyek elosztá-
sa és a frakciókötõdések terén bizonyos elmozdulások történhettek. Az ilyen jellegû változások azon-
ban – dolgozatom tekintetében – másodlagosak. A közölt adatok forrása: 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/staticDisplay.do?language=HU&id=213 



� miként is viszonyul az európai integráció egyrészt a demokratikus alapelvekhez,
másrészt az azokat elutasító, úgymond „szélsõséges” erõkhöz, pártokhoz?2

� Vannak-e jogi vagy politikai eszközök, mércék az ilyetén politikai gondolkodás
és magatartás meghatározására?

� Amennyiben ilyen „szélsõséges” erõk megjelennek a színen, akkor mit tesz
azokkal az „integráció” (tehát a tagállamok, illetve a közösségi intézmények)
� még a taggá válást megelõzõen, illetve akkor,
� ha ezek a mozgalmak, szervezetek, csoportok a tagállamokon belül nem

egyszerûen megjelennek, de „mértékadó” tényezõvé is válnak?
� S nem utolsósorban, mit jelenthet ez a kérdés Magyarország, esetleg a hoz-

zánk hasonló tagországok „európai kezelése” tekintetében?

AA  ppoolliittiikkaaii  kkrriittéérriiuumm  sszzeerreeppee  aa  kköözzöössssééggii  ttaaggssáágg  mmeeggsszzeerrzzéésséébbeenn  

A kérdés megválaszolását azzal kell kezdenünk, hogy visszapillantunk a múltba, és
megvizsgáljuk azt, miként érvényesültek a politikai feltételek az elmúlt közel hatvan
év során, mit is foglalnak magukba az integrációs szerzõdések a demokráciáról és
a szélsõségekrõl.

Az európai integráció tagjai és intézményei mindenkor büszkén állították, hogy
összekapcsolódásuk és együttmûködésük alapját az azonos, demokratikus értékrend
képezi. Kérdéses egyrészt, hogy ez valóban mindig így volt-e. Másrészt, általában
ismertek az ún. koppenhágai kritériumok, amelyeknek politikai követelményét, bi-
zony, a felvételre váró közép- és kelet-európai országoknál keményen számon kér-
ték.3 Tehát, miként is állunk a politikai elvárásokkal?

A kérdés ilyetén vizsgálata egyébként korántsem nyúlik történelmileg oly hosszan
a múltba, mint ezt a politikusok egy része sejtetni engedi. Az 1950. május 9-i
Schuman-nyilatkozat, amelyet az európai integrációt útjára indító alapokmánynak te-
kintünk, „mindössze” annyit közöl, hogy a cél mindenekelõtt Franciaország és Né-
metország évszázados szembenállásának megszüntetése a szén- és acéltermelés egé-
szének „egy közös Fõhatóság alá rendelése” révén. Ennek kapcsán a csatlakozási le-
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2 Alapvetõen azokhoz, amelyek az elmúlt évtizedekben elfogadottnak mutatkozó, az európai hatalom-
gyakorlásban évtizedek óta meghatározó (középjobb, illetve középbal) politikai csoportok számára el-
fogadhatónak tûnõ elveket, értékeket, jogokat és szabadságokat nyíltan vagy burkoltan megkérdõje-
lezik, elfogadhatatlannak nyilvánítják, és azok megváltoztatására vagy figyelmen kívül hagyására tö-
rekszenek.

3 1993 júniusában fogadta el Koppenhágában az Európai Tanács, hogy az újonnan csatlakozott álla-
moknak a következõ – minimál- – kritériumoknak kell megfelelniük: a) biztosítaniuk kell a demokrá-
cia, a jogállamiság, az emberi jogok, a kisebbségek jogainak érvényesülését (politikai követelmény);
b) a mûködõ piacgazdaságot; c) a közösségi jogi vívmányok átvételét. (A negyedik, kevésbé ismert
kritérium szerint az uniónak készen kell állnia új tagok befogadására.) A követelmények ismertetése
korántsem felesleges dolgozatom tartalma tekintetében. Ez magyarázza kiemeléseimet is. (A koppen-
hágai kritériumok leírása számos helyen fellelhetõ. Az egyik, feltétlenül hiteles és sommás összesítés
forrása: Glossary. Institutions, policies and enlargement of the European Union. European Commission,
Brussels, 2000)



hetõség „nyitva áll más európai országok elõtt is” (Schuman 1991, 160).4 Az en-
nek kapcsán kezdeményezett tárgyalások révén megszületett 1951-es Párizsi Szer-
zõdésben5 az összefogást keresõ államok politikai arculatának megjelenítése nem ké-
pezte vita tárgyát. Ugyanis az alapvetõ kérdést nem az érintettek politikai színeze-
te, hanem a kölcsönös és együttes, de mindenekelõtt Franciaország és a többi nyu-
gat-európai állam biztonságának, azaz a hatalmi viszonyoknak a rendezése jelentet-
te.6 Amint a Schuman-nyilatkozatban nincs egyetlen szó sem demokratikus elvekrõl,
értékrendekrõl, úgy a szerzõdés sem feszegette a politikai rendszerek, a késõbbi-
ekben a demokrácia meghatározó elemévé lett emberi jogok és szabadságok témá-
ját. Mindössze arra tért ki, hogy itt a „hosszú ideje véres konfliktusok által egymás-
tól távoltartott” népek összefogásáról van szó. A lehetséges csatlakozással összefüg-
gésben pedig mindössze azt jelezte – visszaidézve a Schuman-nyilatkozatban foglal-
takat –, hogy a szerzõdéshez csatlakozás lehetõsége adott bármely európai állam
számára. Politikai feltételek nem kerültek meghatározásra.7

Ezzel együtt nem téveszthetõ szem elõl, hogy az összefogásban részt vevõk mind-
egyike 1950-ben már tagja volt az Európa Tanácsnak, és elfogadta annak emberi
jogi alapegyezményét.8

Az 1955–1957-es, a Római Szerzõdéshez vezetõ tárgyalásokon sem igen foglal-
koztak a demokratikus értékrendek érvényesülésének, illetve a politikai nézeteknek
az integráción belüli alakulásával. Ezt egyszerûen magyarázhatjuk azzal, hogy – az
addigra partnerei mellé politikai és gazdasági önállóságában is felnövõ NSZK-val
egyetemben – azonos szövetségi rendszerben, azonos nézeteket képviselõ pártok
kormányoztak. A köztük jelentkezõ, igen mérsékelt politikai nézeteltérések igen szûk
keretek közé voltak beszoríthatók. Az Európai Gazdasági Közösség Szerzõdésben
legfeljebb az állampolgársági, illetve a nemek közti eltérés alapján megvalósított
diszkrimináció tilalma fedezhetõ fel. (Lásd elõbbire vonatkozóan a 6., utóbbira néz-
ve a 119. cikket.) A tagság továbbra is nyitva állt bármely európai állam elõtt (237.
cikk).
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4 Ne feledjük, hogy a nyilatkozat közzétételekor az 1949-ben megszületett Német Szövetségi Köztár-
saság ügyeinek intézését – jelentõs mértékben – az elsõdlegesen az amerikaiak által irányított Szö-
vetséges Ellenõrzõ Bizottság felügyelte. Ebben a tekintetben az NSZK állami szuverenitása még nem
állt helyre, politikai rendszere, amint társadalmi környezete is, „kiérleletlen” volt.

5 Az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó, nálunk Montánuniós Szerzõdés néven is ismert doku-
mentumról van szó.

6 Persze, önmagukban feltehetõk kérdések. Ezzel együtt e dolgozat szerzõje meglehetõsen bizonyta-
lanságban volna, ha arra kellene válaszolnia, hogy alig 5–6 évvel a II. világháborút követõen, az egyéb-
ként mindkét oldalon kemény jogkorlátozásokkal járó hidegháború közepette a nagyhatalmak által
megszállt Német-, illetve a belpolitikailag instabil Olaszország esetében érdemben lehetett-e demok-
ráciáról, kiérlelt jogállamiságról beszélni. De nem is ez volt az elsõdleges szempont.

7 A Párizsi Szerzõdés 98. cikke – a fentiek mellett – még arról rendelkezik, hogy a csatlakozási felté-
telekrõl egyhangú döntés születik. (A Párizs Szerzõdés és a Római Szerzõdés szövegére Panhuys et
al, 1968 alapján hivatkozom.)

8 Németország 1950 júliusában csatlakozhatott az Európa Tanácshoz. 1952-ben aláírta az Emberi Jo-
gok Európai Egyezményét is, amely 1953-ban lépett hatályba. A többiek az Európa Tanács alapító
tagjai voltak.



A Római Szerzõdést követõen több mint húsz év telt el egy újabb politikai tarta-
lommal bíró alapdokumentum, az Egységes Európai Okmány (EEO) megszületésé-
ig.9 A jelzett idõszakban jelentõs folyamatok játszódtak le (például az általam ké-
sõbb még érintett bõvítések kapcsán, illetve a világpolitikában, így a kelet–nyugati
kapcsolatokban is10), amelyek arra késztették a tagállamokat, hogy az EEO beveze-
tõjében kinyilvánítsák eltökéltségüket a demokrácia erõsítésére, nevezetesen a sza-
badság, az egyenlõség és a társadalmi igazságosság fenntartására. Figyelmet érde-
mel, hogy itt a cél még az európai intézmények, illetve magának a Közösség demok-
ratizálódásának, demokratikus jellegének nem is annyira megerõsítése, mint inkább
nyilvánosság elõtti pártolása (O’Keeffe–Twomey 1996, 93).

Az EEO születésekor a Szovjetunió hanyatlásának, a globális viszonyok mélyre-
ható átalakulásának folyamata már – utólag visszatekintve – jelentõsen elõrehaladt,
és a következõ alapszerzõdésig végérvényesen lezárult, radikális változásokat ered-
ményezve a világon. Ennek következtében nem csodálható, hogy az 1993-as Euró-
pai Unióról szóló Szerzõdés (EUSz.) feltétlenül új szemléletet tükröz. Azt azonban
látnunk kell, hogy itt – az EEO-nál tapasztaltakkal ellentétben – nem az integráción
belüli történések teremtettek új helyzetet, hanem a világban, mindenekelõtt a Kö-
zép- és Kelet-Európában végbement változások. Az EUSz. preambulumában – az
EEO-t felidézve – megjelenik a hivatkozás a „szabadság, a demokrácia és az embe-
ri jogok, valamint az alapvetõ szabadságok, továbbá a törvényesség” elveire. A do-
kumentum azonban ennél jóval tovább is megy. Az „F” cikk (1) pontjában a tagál-
lamok kinyilvánítják, hogy tiszteletben tartják egymás identitását, miközben a tag-
államok „kormányzati rendszere a demokrácia elvein alapszik”. Ugyanezen cikk (2)
pontjában pedig megfogalmazást nyer, hogy az unió tiszteletben tartja az alapvetõ
jogokat, amint azt az Emberi Jogok Európai Egyezménye szavatolja.11 Maastrichtról
szólva nem feledhetõ, hogy a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) uniós politika-
ként való elfogadása, és ezzel is összefüggésben az Európai Unió pilléres rendsze-
rének megalkotása már önmagában jelentõs változások bekövetkeztét jelezhette a
demokratikus jogok érvényesítése tekintetében is. A nemzeti külpolitikák összehan-
golásának – legalább morális – kötelme12 és legalább részleges érvényesülése azt je-
lentette, hogy az emberi jogok és alapvetõ szabadságok terén a tagállami nézetek
közel azonossága miatt is sikerülhetett viszonylagos egységet kialakítani. Az más
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9 Az 1967-es, az európai intézmények egyesítésérõl szóló szerzõdés értékét nem kívánom lekicsinyel-
ni, de miután a vizsgálódásaim tárgyát képezõ témában (és általában politikai kérdésekben) nem ho-
zott újat, azzal most nem foglalkozom.

10 Legyen elég csak a helsinki Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezletre utalni, amelynek egyik
legfõbb eredménye a Záróokmány, illetve annak az „emberi kapcsolatokkal”, és így az emberi jogok-
kal is foglalkozó része volt.

11 Itt az Európa Tanács 1950. november 4-i „The European Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms” c. egyezményérõl van szó.

12 Nem e dolgozat tárgya a közösségi és uniós politikák közti különbség magyarázata. Azt azonban jelez-
nünk kell, hogy az utóbbiak, tehát az úgynevezett második, KKBP-s pillér terén is mérsékeltebbek és
kevésbé számon kérhetõk a kötelmek, nagyobb az önálló játéktere a tagállamoknak, különösen a na-
gyobbaknak. Ezzel együtt bizonyos mértékben mégis érvényesül a koordináció, konzultáció és harmo-
nizáció politikai kötelme. Viszont csekélyebb a szankcionálási lehetõség ezen elv megsértése esetén.



kérdés, hogy az elmélet és a konkrét gyakorlat meglehetõsen gyakran cáfolni lát-
szott az elõbbi megállapítást.13

Mellõzve itt az EUSz.-ben foglaltak további érdemi elemzését, annyit meg kell je-
gyeznünk, hogy ez az az idõszak, amikor az Európai Közösségnek, a majdani Európai
Uniónak, nemcsak a módosult viszonyokhoz történõ saját belsõ igazodásával kellett
szembenéznie, de már számolni kellett a politikai vákuumba került közép- és kelet-eu-
rópai (hajdani szocialista) országok kérdésével is. Utóbbiak ugyanis nem egyszerûen part-
nerként jelentek meg, hanem mind hangosabban dörömböltek a Közösség kapuján.14

E tekintetben az évtized elõrehaladtával felgyorsultak a folyamatok. Az 1993. jú-
niusi koppenhágai Európai Tanács volt az elsõ csúcstalálkozó, ahol az (akkor már)
unió tagjai egyértelmûen elfogadták a közép- és kelet-európai országok csatlakozá-
si igényét. Azzal a kitétellel, hogy teljesítik az azóta „koppenhágai kritériumok” né-
ven ismert feltételeket. Ezek a következõket mondták ki: „A tagság megkívánja a
tagjelölt országtól, hogy megszilárduljanak a demokráciát, a jogállamiságot, az em-
beri jogokat és a kisebbségek tiszteletben tartását és védelmét szavatoló intézmé-
nyek; mûködõ piacgazdaság jöjjön létre, amely képes kezelni az unión belüli verseny-
nyel járó nyomást és a piaci erõk hatását. A tagság feltételezi, hogy a tagjelölt ké-
pes felvállalni a tagsággal járó kötelmeket, beleértve a politikai, gazdasági és pénz-
ügyi unió céljaihoz való igazodást is… Ugyancsak fontos szem elõtt tartani az unió
önnön képességét új tagok befogadására olyan formában, hogy közben fenntartja
az európai integráció fejlõdésének lendületét.”15

A koppenhágai kritériumok lényegében semmi újat nem tartalmaztak. Legfeljebb szö-
vegszerûen megjelenítették azokat az elvárásokat, amelyeket az integrációba már be-
épült államok a belépõktõl elvártak. Az külön kérdés volt, hogy ezt korábban nem tar-
tották fontosnak ebben a formában rögzíteni, hiszen végül is az alapvetõ szabadságok
és az emberi jogok szerepeltek valamennyi tagállam alkotmányában, illetve az érintettek
mindegyike által elfogadott nemzetközi emberi jogi dokumentumokban (Hix 1999).16

AA  DDEEMMOOKKRRAATTIIKKUUSS  ÉÉRRTTÉÉKKEEKK  ÉÉSS  EELLVVEEKK  KKÖÖTTEELLMMEE  AAZZ  EEUU--BBAANN 1155

13 A demokratikus elvek és jogok terén viszonylag egységes nézetet vallanak a tagállamok. A nézetek
konkrét esetekben (harmadik feleknél) történõ alkalmazásánál azonban már komoly ellenérdekeltsé-
gek is megmutatkozhatnak, és ez akadályozhatja az egységes fellépést. Megjegyezzük, e tanulmány-
ban nem foglalkozunk magának az EU emberi jogi politikájának sikeressége és hatékonysága kérdé-
sével, csak annyiban, amennyiben az központi témánk tekintetében indokoltnak bizonyul.

14 Köztudott, hogy Magyarország és Lengyelország 1991. december 16-án írta alá (külön-külön) társulá-
si megállapodásukat (az Európai Egyezményt) az EGK-val, amelyben már jelezték szándékukat, hogy
mielõbb az európai integráció teljes jogú tagjává váljanak. E két országot, hasonló törekvéseket han-
goztatva, követték a többiek. Másrészt az is ismert, hogy az EGK 1992-es edinburgh-i csúcstalálkozó-
ján az egykori szocialista országok kérdése ugyancsak – nem mellékes – napirendi pontként szerepelt.

15 L. Conclusions of the Presidency – Copenhagen, June 21–22 1993. Point 7. Relations with the
Countries of Central and Eastern Europe, és Annex II.

16 Két megjegyzést kell tennem. Egyrészt, önmagában a jogok alkotmányban rögzítése még nem garan-
cia azok teljesítésére. Erre a példát éppen a kelet-európai államok szolgáltatták. Másrészt, az alkot-
mányos jogok érvényesülése még Nyugat-Európában is csak hosszabb történelmi fejlõdés után ért ar-
ra a – mindmáig maradéktalannak nem tekinthetõ, de valóban magas – szintre, amelyet napjainkban
megtapasztalhatunk. Fenntartom állításomat, hogy az emberi és polgári jogok és szabadságok kérdé-
se az integráció kezdetén mérsékeltebb figyelemben részesült, mint a demokrácia majdani, 1960-as,
1970-es évekbeli kibontakozásával.



Elég volt ezeket végrehajtani, teljesíteni. A sorban jelentkezõ, radikális átalakuláson ke-
resztülmenõ közép- és kelet-európai országok esetében azonban ezeken a területeken
(is) korábban sohasem tapasztalt gondok jelentkeztek. S nem csak problémák, de bi-
zonytalanságok is a kérdések megoldásának képességét, vagy éppen akaratát illetõen.

Az 1990-es évtizedben végtelen gyorsasággal peregtek az események. Még ak-
kor is, ha a felvételre várók nem is így gondolták, és mindenkor türelmetlenül vár-
ták az unióba való bebocsátást. Az EU pedig igyekezett felkészülni befogadásukra,17

és ezzel összhangban – ennek bármiféle különösebb hangsúlyozása nélkül – elfogad-
ta az EUSz. „F” cikkében foglaltak továbbfejlesztéseként, az Amszterdami Szerzõ-
dés (ASz.) új meghatározását. Ebben (a majdani konszolidált szövegû szerzõdés 7.
cikkének elsõ bekezdésében) a tagállamok kimondják, hogy: „(A)z Unió a szabad-
ság, a demokrácia, az emberi jogok és az alapvetõ szabadságok tiszteletben tartása
és a jogállamiság elvein alapul, amely alapelvek közösek a tagállamokban”. Majd a
7.1 cikk (ASz. F.1. cikk), az integráció történelmében példátlan módon, megfogal-
mazza az elõbbi cikk megsértése szankcionálásának lehetõségét és módját:

„(1) A tagállamok egyharmada vagy a Bizottság javaslata alapján és az Euró-
pai Parlament hozzájárulásának elnyerését követõen az állam-, illetve kormány-
fõi összetételben ülésezõ Tanács, miután a kérdéses tagállam kormányát felkér-
te észrevételei benyújtására, egyhangúlag megállapíthatja, hogy a tagállam súlyo-
san és tartósan megsérti az F. cikk (1) bekezdésében említett alapelveket.

(2) A Tanács, amennyiben ilyen megállapítást tett, minõsített többséggel úgy
határozhat, hogy a kérdéses tagállamnak az e szerzõdés alkalmazásából szárma-
zó egyes jogait felfüggeszti, beleértve az e tagállam kormányának képviselõjét a
Tanácsban megilletõ szavazati jogokat. Ebben az esetben a Tanács figyelembe ve-
szi az ilyen felfüggesztésnek a természetes és jogi személyek jogait és kötelezett-
ségeit érintõ lehetséges következményeit.

A kérdéses tagállam e szerzõdés szerinti kötelezettségei minden esetben to-
vábbra is kötik ezt az államot.

(3) A Tanács a késõbbiekben minõsített többséggel úgy határozhat, hogy a (2)
bekezdés alapján hozott intézkedéseket megváltoztatja vagy visszavonja, ameny-
nyiben az elrendelésükhöz vezetõ körülményekben változás következett be.

(4) E cikk alkalmazásakor a Tanács a kérdéses tagállam kormánya képviselõ-
jének szavazatát figyelmen kívül hagyva jár el. A személyesen jelenlévõ vagy kép-
viselt tagok tartózkodása nem akadálya az (1) bekezdésben említett határozatok
elfogadásának. A minõsített többséget a Tanács érintett tagjai súlyozott szavaza-
tainak az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés 148. cikkének (2) bekezdése
szerinti arányával azonos arányban kell megállapítani.

Ezt a bekezdést a szavazati jogok (2) bekezdés szerinti felfüggesztése esetén
is alkalmazni kell.
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17 Meglehetõsen közismert, hogy milyen politikai folyamatok játszódtak le ebben az idõszakban az EU-
n belül, és miként folyt a küzdelem az intézményi reformokat elõtérbe helyezõ – és végül is diadal-
maskodó –, valamint a bõvítési-csatlakozási folyamatot felgyorsítani kész tagállamok között. E témát
magam is érintem 1999-es dolgozatomban (Vándor 1999).



(5) E cikk alkalmazásakor az Európai Parlament a leadott szavazatoknak az
egyben a tagok többségét is kitevõ kétharmados többségével dönt.”

Két megjegyzés szükségszerûen kikívánkozik a megfigyelõbõl. Egyrészt, itt kifeje-
zetten az alapvetõ uniós értékek, a polgári és emberi jogi rendelkezések és szabad-
ságok védelmérõl van szó. Hiszen az egyéb integrációs területen való jogsértés meg-
ítélését (az acquis communautaire-ben foglaltak megsértésének kezelését) az Euró-
pai Bizottságra, végsõ soron pedig az Európai Bíróságra testálták a tagállamok. Itt
viszont, mind az ügyben való eljárást megindító folyamat kezdeményezésének, mind
a végsõ döntés meghozatalának jogát maguknak tartották fenn a tagállamok. (A kez-
deményezés jogát ugyan még a Bizottság is megkapta, de ennél több jogosítványt
nem biztosítottak számára.) Ezzel az „egyszerû”, alapvetõen kormányközi politikai
kérdések közé18 sorolták a demokratikus elvek teljesítésének ügyét, kizárva bármi-
féle (közösségi) bírósági eljárás lehetõségét. Másrészt, korábban nem – még a gö-
rög, a spanyol és a portugál, ugyancsak hagyományos demokráciának nem tekint-
hetõ csatlakozók esetében sem – vetõdött fel a szankcionálás kérdése ilyen formá-
ban. Igaz, az adott idõszakokban és feltételek közepette nem tûnt indokoltnak vagy
megalapozottnak az a bizonytalanság, amely most e rendelkezések elfogadására ösz-
tönözte a tagállamokat.

Az Amszterdami Szerzõdést követõ újabb alapdokumentumokban radikális mó-
dosítások már nem születtek. A figyelem már nem e kérdéskörre irányult. Finomí-
tások azonban történtek. Így a Nizzai Szerzõdésben a 7. (korábban „F”) cikk a jog-
sértés vizsgálatához szükséges döntésnél a tagállami egyhangúságot felváltotta a 
négyötödös többséggel, illetve lehetõvé tette külsõ független szakértõk bevonását
az ügy vizsgálatába. A szankcióra vonatkozó döntést azonban továbbra is egyhan-
gúan hozza meg az Európai Tanács. Fontos változtatás, hogy amennyiben a jogsér-
tés megállapításra került, akkor az Európai Tanács minõsített többséggel, és nem
egyhangúan dönthet az érintett tagállam „bizonyos” jogai gyakorlásának, így akár a
szavazati jognak a felfüggesztésérõl is.19 A most hatályba lépett Lisszaboni Szerzõ-
dés annyival ment tovább, hogy kinyilvánította, az Európai Unió Alapjogi Chartája20

ugyanolyan kötelezettséget jelent, mint maguk az integrációs alapszerzõdések. Ez-
zel az 1950-es emberjogi dokumentum kiegészült – a részben azt átfedõ, de jelen-
tõs mértékben ki is egészítõ – Chartával. 
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18 Természetesen ilyetén eljárás kezdeményezése bármely tagállammal szemben nem „egyszerû” politi-
kai ügy. Például egyrészt azért, mert az ilyen jellegû fellépés szükségszerûen az integráció belsõ kohé-
zióját érinti, adott esetben akár súlyos megosztottságát is maga után vonhatja. Másrészt, az EU-ban a
politikai kérdések sohasem pusztán politikai kihatásúak, hanem közvetlenül kihatnak, például, a belsõ
piacra, esetleg a második és a harmadik pillér mûködésére, és szinte szükségszerûen a döntéshozatali
folyamatokra, amint ezt az 1960-as években a franciák „üres szék” politikája is tanúsította. 

19 Az egyhangúsággal szemben a négyötödös többség alkalmazása itt önmagában radikális és elõremu-
tató lépésként értékelhetõ.

20 Az Európai Unió Alapjogi Chartáját 2000. december 7-én az Európai Tanácsnak a Nizzai Szerzõdést
eredményezõ csúcstalálkozója elõtt fogadták el a tagállamok, de az akkor még nem vált hivatalosan
a közösségi jog részévé. Ettõl függetlenül azt minden tagállam az acquis communautaire részeként
kezelte, és követte az abban foglaltakat.



Összességében azt látjuk, hogy az uniós alapszerzõdésekbe lassan, de fokozato-
san beépült a politikai és emberi jogi alapelvek tiszteletben tartásának kötelme. Lát-
hattuk azt is, hogy ez a folyamat, még ha nem is kötõdött nyilvánosan közvetlenül
a keleti bõvítéshez, azzal párhuzamosan, ahhoz szorosan kapcsolódva zajlott le. Tud-
juk, minden jogi kötelem annyit ér, amennyire azt az érintettek betartják, az arra
illetékesek pedig képesek betartatni. Óhatatlanul felvetõdik tehát a kérdés, hogy a
jogi kötöttségektõl eltekintve, a mindennapi élet gyakorlatában a demokratikus el-
vek és szabadságok számonkérése az integráción belül, illetve az EGK/EK/EU kül-
kapcsolataiban mennyiben következett be.21

AAzz  EEGGKK//EEUU  ééss  aazz  aallaappvveettőő  sszzaabbaaddssáággookk

Ahhoz, hogy az Európában összefogó államok másokon számon kérhessék az em-
beri jogok és szabadságok érvényesítését, elsõként otthon kellett igazolni e demok-
ratikus alapelvek betartását. Ez annak ellenére egyértelmû volt, hogy tudjuk, a nem-
zetközi kapcsolatokban, és általában a politikában korántsem ritka, hogy egy sze-
replõ azt kéri vehemensen számon a másikon, amit egyébként maga nem teljesít,
vagy éppen maga sért meg. Ugyanakkor az is világos, hogy érdemben, hitelesen kö-
vetelni valamit csak akkor lehet, ha magunk példával járunk elöl az adott területen.
Tulajdonképpen ezzel is magyarázható, hogy az emberi jogok és szabadságok köve-
telmény formájában való megjelenése az EGK belsõ eszmerendszerében és külkap-
csolataiban viszonylag késõinek tekinthetõ. Más szavakkal, nem kell idõben túlságo-
san messzire visszamennünk annak vizsgálatában, hogy miként kezelte e kérdéskört
az EGK/EU nemzetközi kapcsolataiban. Ennek egyik oka, hogy az 1950-es, 1960-
es évekig ez a kérdés érdemi témaként alig vetõdött fel.

Ugyanis a világháborút követõen – túl a nyugat-európai országokban is hosszabb
ideig megmutatkozó „demokratikus deficiten”22 – a felgyorsult dekolonizációs folya-
mat során az általuk igazgatott függõségi területek feletti birtokláshoz ragaszkodó,
ezen igényüket véres eszközökkel is érvényesíteni törekvõ nyugat-európai gyarmat-
tartók sem igen voltak abban a helyzetben, hogy e kérdést érdemben felvessék. Mi-
közben a demokrácia alappillérét jelentõ népképviseleti rendszer létezett és mûkö-
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21 A kérdések megválaszolása elõtt érdemes elkülöníteni a demokrácia és a jogállamiság alapköveit ma-
gában foglaló kérdéskört az integrációs demokratizmus elemétõl. Utóbbit – általában – két témára
szûkítik le a megfigyelõk: az integráción belül jelentkezõ demokratikus deficit, valamint az uniós ál-
lampolgárság kérdésére. Az elõbbi keretében az EU legitim jellegének, mindenekelõtt a döntéshoza-
tal demokratikus megalapozottságának cáfolatát vagy indoklását vizsgálják a szakemberek. Az állam-
polgárság problémakörén belül viszont elsõdlegesen a tagállamok polgárai közötti egyenjogúság vagy
éppen diszkrimináció ellentmondásai kerülnek górcsõ alá. (Lásd: Navracsics 1998). Azonban itt és
most e kérdések nem képezik vizsgálatunk tárgyát.

22 Aligha szabad összevetni a világháborút követõen kialakult nyugat-európai és kelet-európai társadal-
makban érvényesülõ szabadságok fokát, mértékét, jellegét. Ezzel együtt azt is meg kell állapítanunk,
hogy a ma általánosan képviselt bizonyos szabadságokat és egyenlõségeket az 1940-es, 1950-es,
1960-as években a nyugati demokráciákban is – részben és eltérõ mértékekben – megsértették. 



dött, érvényesült a többpártrendszer, a sajtószabadság stb., az állampolgári egyen-
lõség és az egyéni szabadságjogok biztosítása terén akadtak hiányosságok. Mindez,
természetesen (?), nem zárta ki azt, hogy a világban jelentkezõ diktatórikus rend-
szereket, és elsõsorban a Szovjetunió és annak szövetségesei politikai rendszerét és
gyakorlatát ne illessék bírálattal. A dekolonizációs folyamat lezáródása, továbbá a
nyugat-európai demokratizálódás anyagi és politikai hátterének, feltételeinek meg-
teremtõdése, és nem utolsósorban a kelet–nyugati kapcsolatok átalakulásának, a
konfrontáció új – fõként a kulturális-szellemi – színterekre történõ áthelyezõdése (a
helsinki folyamat)23 teremtette meg az alapot ahhoz, hogy az EGK tagjai ekkor már
hitelesebben lépjenek fel bármely nemzetközi fórumon az emberi jogi kötelezettsé-
gek betartásáért.

Nem feladatunk az emberi jogok és alapvetõ szabadságok meghatározása, nem-
zetközi jogszabályokba történõ illesztése folyamatának vizsgálata. Azt azonban meg
kell jegyeznünk, hogy a második világháborút követõen az emberi, egyéni és közös-
ségi jogok a politikai szférán belül a figyelem középpontjába kerültek. Ennek is kö-
vetkezményeként született meg az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, majd a
késõbbiekben a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya,24 valamint
a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya.25 Ezek a
nemzetközi megállapodások kereteket szabtak a jogok és szabadságok nemzeti és
nemzetközi érvényesüléséhez, de végrehajtásuk mindenkor és mindenütt az érintett
államok belsõ adottságaitól, politikai rendszerétõl függött. Az 1970-es évektõl da-
tálható, hogy az emberjogi kérdéskör markánsabban megjelenik a nemzetközi kap-
csolatokban is, de felvetése és kezelése még ekkor is a hatalmi viszonyok és érde-
kek függvényében alakult. E kérdést rendszerint a nyugati államok tûzték napirend-
re, de adott esetben élt ezzel a Szovjetunió is.26

Az évtizedben az EGK tagjai két olyan területen is elõreléptek, amelyek össze-
kapcsolódtak az emberi jogok kezelésével. Egyrészt ekkor bontakozik ki a külpoli-
tikai együttmûködés,27 másrészt az 1973-as koppenhágai csúcstalálkozón napirend-
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23 A jelzett idõszakban a kelet–nyugati konfrontáció központi elemét továbbra is elsõdlegesen a kölcsönös
elrettentés és a katonai szembenállás látszott meghatározni. Visszatekintve azonban, egyértelmûen lát-
szik, hogy a helsinki folyamat egyik legfõbb eredménye, a „Nyugat” és a kelet-európai belsõ ellenzék
által kiemelt eszközként, sõt, legfontosabb fegyverként használt Helsinki Záróokmány, továbbá annak
jogi, humanitárius és más kérdésekkel foglalkozó harmadik kosarának megállapodásai lettek.

24 International Covenant on Civic and Political Rights. A dokumentum 1966-ban került aláírásra, de
csak 1976-ban lépett hatályba.

25 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Ez a dokumentum is 1966-ban szü-
letett, és 1976-ban lépett hatályba.

26 A Szovjetunió a dekolonizációs folyamatban elkövetett jogsértések, diszkriminációk, esetenkénti bû-
nök kapcsán tudta felvetni e kérdést, de mérsékelt sikerrel. Aligha igényel különösebb magyarázatot,
hogy a gyarmatosítók „utóvéd harcai”, az USA vietnami beavatkozása, vagy éppen Izrael katonai lé-
pései megfelelõ muníciót szolgáltattak Moszkva számára, hogy (ellen)támadást indítson egy számára
egyébként síkos, veszélyes terepen.

27 Ezzel szélesedik ki és mélyül el az a folyamat, amely kezdetektõl fogva érvényesül az integráció fej-
lõdésében, de szinte láthatatlanul, háttérbe szorítva, s amely majd Maastrichtban a közös kül- és biz-
tonságpolitikában ölt testet.



re kerül az „európai identitás” kérdése. Az együttes külpolitikai fellépés számunkra
annyiban érdekes, hogy miközben számos érdemi témában nem sikerül összehan-
golni az álláspontokat, harmadik felekkel szemben – és ez különösen vonatkozik a
közös politikai ellenfelekre – az emberi jogok kérdésében az esetek többségében kö-
zös nevezõre jutottak a tagállamok. Az európai identitás esetén pedig megfogalma-
zódott, hogy annak alapját olyan elvek képezik, mint a képviseleti demokrácia, a jog-
államiság, a társadalmi igazságosság és az emberi jogok tiszteletben tartása.28 Álta-
lánosan érvényesül az a felfogás, hogy mindezekrõl a tagállamok alkotmányai meg-
felelõen rendelkeznek, azok betartásra is kerülnek, tehát az EGK joggal igényel ha-
sonló magatartást a partnerektõl is (Kingma 2008). Ez különösen érvényessé vált a
Helsinki Záróokmány elfogadását követõen, amely – függetlenül attól, hogy az Eu-
rópai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet keretében született – mind a Nyu-
gat, mind a Kelet számára kötelezettségként jelent meg.

A demokrácia elveinek számonkérése sajátos szerepmegosztáshoz vezetett a kö-
zösségi intézmények között. Míg korábban viszonylag egységes politikai vonal – alap-
vetõen hallgatás – érvényesült a meghatározó Tanács, Bizottság, továbbá az akkor
másodlagos szerepre kárhoztatott Európai Parlament között, addig késõbb (az
1979-ben elsõ alkalommal) közvetlenül választott EP magára vette az emberi jogok
és szabadságok élharcosának szerepét. Miközben a Tanács – és valamivel ellentmon-
dásosabb formában a Bizottság29 is – „pragmatikus”, az érdekekhez alkalmazkodó
módon kezelte e kérdést, addig a Parlament „bátrabban” vállalta fel harmadik fe-
lekkel szemben a jogok és szabadságok számonkérését.30

Az 1980-as évek radikális változásai (az afganisztáni szovjet beavatkozástól da-
tált „kis hidegháborútól” kezdõdõen az EP-nek az integrációs intézményközi hatal-
mi viszonyokban való gyors megerõsödésén át a szovjet szövetségesi rendszer szét-
hullásáig bezárólag) pedig azt eredményezték, hogy a demokratikus jogok és sza-
badságok gyakorlatilag az integrációs külpolitika állandó témájává váltak. Kétségte-
len, amíg a Varsói Szerzõdés és KGST fennállt, addig mind általában „Nyugaton”,
mind az EGK tagjaiban az emberi jogok és szabadságok kérdése jóval nagyobb hang-
súlyt kapott a kelet-európai „szocialista” országok és a velük szövetséges fejlõdõ vi-
lágbeli államok, mint mások irányában. Ekkor az ideológiai-stratégiai érdekek és cé-
lok háttérbe szorították az emberi jogok számonkérését ott és akkor, amikor az
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28 Lásd az 1973. december 14-i EGK-csúcstalálkozó margóján a külügyminiszterek által kiadott „Az eu-
rópai identitás” c. dokumentum 1. pontjának 2. bekezdését.

29 A Bizottság magatartásának ellentmondásosabb jellege abból fakadt, hogy az EGK/EK/EU érdekeinek
közvetlen védelme mellett figyelembe kellett vennie a felette – kezdetben csak jogi, majd fokozato-
san politikai tekintetben is – ellenõrzést gyakorló EP-nek a Tanácsétól és a Bizottságétól esetenként
eltérõ állásfoglalásait is. 

30 Az EP szerepének értékelése nem tartozik dolgozatunk témái közé. Azt azonban érdemes jelezni, hogy
a Parlamentet számos tényezõ a demokratikus értékek markánsabb képviseletére ösztönzi. Többek
között az, hogy önmagát az EP az integráció legdemokratikusabb intézményének tekinti. Ettõl ko-
rántsem függetlenül, igazolni törekszik, hogy különösen nagy gondot fordít a parlamentáris demok-
rácia elveinek tagállamokon belüli és kívüli biztosítására. Másrészt, esetenként éppen önállósága iga-
zolása érdekében is, a Bizottságétól és a Tanácsétól eltérõ, önálló magatartást tanúsít emberi jogi kér-
désekben is.



kedvezõtlenül befolyásolta volna az amerikai–szovjet (NATO–Varsói Szerzõdés, vagy
akár az EGK–KGST) hatalmi viszonyokat. Ugyanakkor a tagországoknak a nemzet-
közi szervezetekben és más fórumokon képviselt politikájába e téma már kezdett
szervesen beilleszkedni. Azonban a demokratikus elveknek számonkérésének politi-
kai eszközként való alkalmazását ekkor még több tényezõ korlátozta, mint ameny-
nyi érvényesülését biztosította volna. 

A hidegháború végét követõen látszólag egyszerûbbé vált a helyzet: a fejlett ipa-
ri államok többsége az európai és az észak-amerikai vonalak mentén követte az alap-
vetõ jogok érvényesítését, így lényegében két országcsoport esetében mutatkozott
felvethetõnek e jogok alkalmazásának kérdése: az egyes szovjet utódállamokban (be-
leértve Oroszországot is), illetve az ún. fejlõdõ országok némelyikében, pontosab-
ban többségében. Illetve igen sajátos helyzetbe került a gazdasági óriássá felnövõ
Kína. S amint az emberi jogok és az alapvetõ szabadságok beilleszkedtek a közös-
ségi jogok közé, az önmagával szemben (is) támasztott követelmények teljesítését
az EK/EU most már másokkal szemben is mind erõteljesebben elvárhatta. Az EK,
most már EU, politikáját azonban még ekkor is a felemás pragmatizmus határozta
meg. Az egyik oldalon a Tanács nagyobb rugalmassága és az EP keményebb vonal-
vezetése. A másikon az a tény, hogy voltak, vannak partnerek, akikkel szemben a
demokratikus elvek egyértelmûen érvényesíthetõk (pl. az uniós segélyezésben érde-
kelt szegényebb államok), és akadnak, akik esetében az unió bizony kénytelen „óva-
tosabban” eljárni.31

Ugyancsak új, bár nem elõzmények nélküli elemnek tekinthetõ, hogy a civil tár-
sadalom, a civil mozgalmak (nem-kormányzati közösségi szereplõk) ekkortól meg-
erõsödõ fellépésében is az emberi jogok nemzetközi érvényesítése minden korábbi-
nál nagyobb szerephez jutott.

Összességében az európai integráción belüli átalakulások következményeként az
emberi jogok és alapvetõ szabadságok témáját ma már a külkapcsolatokban kiemelt
elemként kezelik. Sõt, 1995 óta valamennyi, fejlõdõ országokkal kötött egyezmény-
nek már részét képezi egy emberi jogi klauzula, amelynek teljesülése a megállapo-
dás uniós betartásának is feltétele. 2001-ben pedig a Bizottság külön dokumentum-
ban fogalmazta meg az EU törekvéseit és magatartását e területen. Így született
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31 A fejlõdõ országokkal, konkrétan az ACP-országokkal szemben már 1977-ben megpróbálta érvénye-
síteni az EK az emberi jogokat az együttmûködés, értsd, a segélyezés feltételeként. Akkori kísérlete,
az alapelvek és azok teljesülése feltételének a Loméi Szerzõdésbe való beillesztése azonban ekkor még
a partnerek sikeres ellenállása miatt kudarcba fulladt. Az egyes tagállamok azonban külpolitikai gya-
korlatukban mégis alkalmazták az emberi jogok miatti szankcionálást. (L. Zemanová, n. d.) A késõb-
biekben – részben a globális változások miatt is – megtört a fejlõdõ országok ellenállása. Ma már ez
a kitétel szerepel a Cotonou-i Egyezményben, annak szerves részét képezi, és az EU gyakorlatilag szá-
mon is kéri teljesülését. A „kivételekre”, az óvatosabb magatartásra pedig aligha lehet jobb példát fel-
hozni Kínánál vagy Szaúd-Arábiánál. Kína esetében ráadásul az uniós magatartás „igazodását” is kö-
vetni lehet. Míg hivatalos közösségi szinten is jelentõs felháborodást és némi korlátozó intézkedések
elfogadását váltották ki a Tienanmen téri történések, addig a 2008-as tibeti eseményeknél – egy glo-
bális válság közepette világgazdasági hatalommá váló Kínával szemben – jóval visszafogottabb bírála-
tok hangzottak el.



meg a Demokratikus és Emberi Jogok Európai Eszköze-program, amely mindenek-
elõtt a civil mozgalmak támogatása révén törekszik nemzetközileg elfogadtatni a de-
mokratikus jogok európai értelmezését.32
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Az úgynevezett keleti bõvítési folyamat során gyakran felvetõdött a kérdés, hogy az
Európai Unió kizárólag a közép- és kelet-európai országokkal szemben, mintegy
azok belépését lassítandó vetette fel az alapvetõ jogok és szabadságok kérdését.
Avagy korábban is – akár a jogszabályi és acquis-s rendelkezések hiányában is – ra-
gaszkodott ahhoz, hogy kizárólag a demokratikus alapelveket elfogadó és érvénye-
sítõ országok csatlakozzanak az integrációhoz?

Mint arra a megelõzõ pontban történt utalás, az összefogás kialakulásának kez-
detén a demokratikus értékek képviselete nem képezte sem vita, sem bármiféle fel-
tételek tárgyát. Az 1950-es évtizedben, a hidegháború korában nem volt kérdéses,
hogy mely „európai” országok hová is tartoztak, mely szövetségesi rendszer politi-
kai, katonai és/vagy gazdasági szervezetéhez kötõdtek. Közvetlenül vagy közvetve.
És ez sok tekintetben meghatározta mind az ESZAK, mind a késõbbiekben az Eu-
rópai Gazdasági Közösség kapcsolódásait is. Ez az egyszerû megállapítás azonban
nem feledtetheti, hogy a „fal” mindkét oldalán akadtak országok, amelyekkel az EGK
sajátos, az „általánostól” eltérõ viszonyt alakított ki. Így például „Keleten”, a „szoci-
alista” országok között is eltérõ kezelésben részesült Jugoszlávia, de – bizonyos kor-
látok között – Magyarország, s részben Lengyelország is. Erre alapvetõen politikai-
stratégiai és részben gazdaságpolitikai magyarázatot találunk. Hogy nem feltétlenül
a magyarok és a lengyelek esetenkénti különutas kísérletei, a többieknél rugalma-
sabb emberi jogi próbálkozásai nyertek itt elismerést, azt jelzi, hogy bizony Ceau-
cescu Romániája néha több kedvezményt kapott, mint hazánk. 

Nagy hiba volna azonban azt állítani, hogy mindez teljes érzéketlenséget jelentett
az integráció tagjai részérõl. Miközben ugyanis az „európai ügyekben” a kelet-nyu-
gati kapcsolatok általános hullámzása és menete tükrözõdött vissza, a szervezõdés
külkapcsolataiban, de különösen az új tagok felvétele tekintetében nem pusztán po-
litikai, hanem a demokratikus államisághoz kapcsolódó feltételek léte vagy hiánya is
szerepet játszott. E tekintetben mindenekelõtt az ún. mediterrán bõvítések idézhe-
tõk fel példaként.

Köztudott, az európai integráció elsõ bõvítésekor Nagy-Britannia, Írország és Dá-
nia csatlakozott az EGK-hoz. Az egyébként – de Gaulle-nak köszönhetõen igencsak
nehézkesen végbemenõ – csatlakozási tárgyalások során a tagjelöltek demokratikus
jellege sohasem kérdõjelezõdött meg. Látszólag semmi sem indokolhatta ilyen kér-
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32 L. Promotion of Human Rights and Democratisation in the EU’s External Relations. European
Commission External Relations. http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/index_en.htm,
valamint az EU Tanács átfogó jelentését: EU Annual Report on Human Rights 2008. Brussels, 27 No-
vember 2008, 14146/2/08 Rev. 2. COHOM 105



dések felvetését. Az észak-ír probléma kezelése azonban jogosan válthatott volna ki
rosszallást a tagállamok részérõl, de az adott kor politikai feltételrendszerében ezt
egyértelmûen brit belügyként kezelték.33

A rákövetkezõ évtizedek azonban az emberi jogok és szabadságok tekintetében
radikális változásokat hoztak. A mûszaki-tudományos fejlõdéssel is összekapcsolha-
tóan végbement gazdasági, és mindezzel párhuzamosan bekövetkezõ társadalmi fej-
lõdés egyrészt megteremtette a lehetõségét, másrészt ki is kényszerítette az embe-
ri jogok minden korábbinál szélesebb körû alkalmazását. A kelet–nyugati versengés
is a hidegháborúból az enyhülésbe csapott át, amely pontosan a gazdasági jólét és
az egyéneknek biztosított jogok és szabadságok mentén tette egyértelmûvé a Szov-
jetunió és szövetségi rendszere hátrányát. A lezajlott, és valóságosan információs-
ként értékelhetõ tudati forradalom, az egyéni jogokról szóló mind egyértelmûbb is-
meretek, majd a szabadságok mind következetesebb követelése az integráción be-
lül is változásokat eredményezett. Azokat az elveket és értékeket, amelyekrõl ko-
rábban inkább a politikai szlogen, mint a valós gyakorlat szintjén beszéltek, a tag-
államok belül alkalmazták, kifelé pedig érvényesíteni próbálták. Ez mutatkozott meg
a három mediterrán állam kezelésében is.34

Nem volt szó a stratégiai célok feladásáról, a Szovjetunióval szembeni verseny
mérséklésérõl, de az 1970-es évekre stabilizálódott EGK részérõl, ha már számon
kérték az emberi jogokat Kelet-Európával szemben, nem kerülhették meg e kérdést
saját házuk táján sem a bõvítések alkalmával. Az elsõ bõvítési kört követõen a déli
országok jelezték csatlakozási igényüket. Az EGK az ún. szocialista országokétól
alapvetõen eltérõ kapcsolatokat tartott fenn Görögországgal és a két ibériai állam-
mal. Ráadásul Portugália a NATO alapító tagja volt, míg Görögország 1952-ben csat-
lakozott a katonai szövetséghez. (Spanyolország csak 1982-ben.) E három állam
már korábban is jelezte érdekeltségét a szorosabb együttmûködésben, beleértve a
csatlakozást is, de – és vizsgálódásunk tekintetében ez a fontos – miközben az EGK
kész volt szoros gazdasági-kereskedelmi kooperációra, kifejezetten politikai alapon
(!) elutasította a belépést.

Természetesen az érdekeltség egyik oldalon sem foglalható össze néhány szóban.
Görögország esetében a közeledésben feltétlenül szerepet játszott az, hogy a köz-
vetlen gazdasági érdekeken túl az EGK-tagsággal (is) igyekezett megerõsíteni nem-
csak politikai, de katonai-stratégiai helyzetét is a törökökkel szemben.35 Az EGK-
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33 Ne felejtsük, Nagy-Britannia és a többiek 1961-ben nyújtották be csatlakozási kérelmüket. Az 1960-
as évtized nem csupán London számára volt konfliktusoktól terhelt idõszak. Belgium 1960-ban adta
fel afrikai gyarmatát (Kongót), korántsem humánus feltételek között. Franciaország csak 1962-ben
tudott kiszabadulni Algériából. A Német Szövetségi Köztársaság még mindig nem tudott megszaba-
dulni a fasizmussal ráragasztott bélyegektõl. Magyarán, nem igazán tudtak volna – ha akarnak is –
bármiféle bírálatot felhozni Londonnal szemben. 

34 A három déli ország és az EGK kapcsolatainak alakulásáról, elõbbiek felvételi folyamatáról igen tény-
szerû beszámolót ad Nicholson és East. E kérdéskör ismertetésénél a munkájukban közölt esemény-
leírásra, tényekre erõteljesen támaszkodom magam is. 

35 Athén és Ankara között ugyanis, a törökök észak-ciprusi beavatkozása után (1974) a háború lehetõsé-
ge is fennállt. Noha két NATO-tagról volt szó, az összecsapás valószínûségét nem lehetett kizárni. A két
ország viszonya azóta is feszült, nemcsak a kétoldalú kapcsolatokban, de uniós–török szinten is.



nak pedig a görög csatlakozás (a NATO és) Európa déli védelmi vonalainak megerõ-
sítését jelenthette. Görögország 1959-ben kérvényezte, majd 1962-ben megköthet-
te társulási megállapodását az EGK-val, és ezzel a tagság elõszobájába jutott. 1967-
ben a görög hadsereg megdöntötte a polgári kormányzást. Elemzésünk tekinteté-
ben igen fontos momentumként, az EGK azonnal felfüggesztette a társulási megál-
lapodás végrehajtását. Függetlenül attól, hogy Athénban (szélsõséges, de) jobbolda-
li erõk kormányoztak, egészen 1974-ig, az „ezredesek” uralmának megszûntéig a
kapcsolatok „jegelt” állapotban maradtak.36 Viszont, amint Görögország visszatért
a polgári kormányzáshoz, szinte azonnal folytatódtak az egyeztetések, és gyorsan
elvezettek a tagság elnyeréséhez.37

Míg Athén esetében a Varsói Szerzõdés tagjaihoz való közvetlen kapcsolódás és
a stratégiai fekvés magyarázhatta az EGK fokozott érdekeltségét a felvételben, az
ibériai államok esetében a katonai-biztonságpolitikai megfontolások mérsékelteb-
ben érvényesültek. Portugália NATO-tagsága önmagában biztosította elkötelezett-
ségét. Spanyolország ugyan az atlanti szervezetbe Franco diktatúrája idején nem
nyert felvételt, de a rendszer jellege, antikommunizmusa kizárta a Szovjetunióhoz
közeledés veszélyét. Így – elméletileg – nem okozott gondot a két ország tagsági
próbálkozásait elutasítani azon az alapon, hogy fasisztoid, antidemokratikus kor-
mányoknak nincs helye az integrációban.38 A világgazdasági (és politikai) szerepe
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36 A nyugat-európai államok ellentmondásos magatartását jelzi, hogy míg a skandináv államok azonnal
tiltakoztak nem is csak a katonai puccs, hanem az emberi jogok azt követõ durva megsértése ellen,
addig az NSZK korántsem ítélte meg túl szigorúan az élesen antikommunista görög tisztek fellépé-
sét. Viszont nem is akadályozta meg a kapcsolatok felfüggesztését.

37 Már 1974-ben összeült a görög–EGK társulási tanács, majd 1975-ben megérkezett Brüsszelbe a gö-
rög tagfelvételi kérelem. 1976-ban kezdõdtek a csatlakozási tárgyalások, amelyek 1979-ben zárul-
tak le. Görögország 1981. január 1-jén, az integráció tizedik tagjaként felvételt nyert. (Nicholson–East
1987; George 1985, 156–158)

38 Valóban, Portugáliában Salazar, Spanyolországban Franco diktatúrája visszaidézte a világháborúban
felszámolt, a (nyugat-)európai közvélemény és a kormányzó politikai erõk által is szalonképtelennek
tekintett politikai eszméket és gyakorlatot. Portugália elõször 1962-ben nyújtotta be csatlakozási ké-
relmét, amelyet kifejezetten politikai megfontolásokra építve az EGK elutasított. 1972-ben – már
Salazar diktátor halála után – született egy, a „különleges kapcsolatokról szóló” megállapodás (Special
Relations Agreement), de ebben Portugália még mint az EFTA tagja részesült ilyen elbírálásban. Az
1974–1976-os idõszak Portugáliában a „vörös szekfû”, egy jobboldali katonai puccskísérlet, valamint
a kommunista erõk elõretörésének idõszaka volt. A politikai bizonytalanság semmiképpen sem ked-
vezett sem az EGK-nak, sem a NATO-nak. Amint a portugál belpolitikai helyzet 1976-ban a mérsé-
kelt szocialisták (szociáldemokraták) gyõzelmével megszilárdult, az EGK készséggel befogadta az 1977
márciusában elõterjesztett portugál csatlakozási kérelmet. A tárgyalások 1978-ban kezdõdtek meg
és 1985-ig tartottak (Nicholson–East 1987, 239–240). Nem érdektelen jelezni, hogy az EGK gyors
pozitív válaszának megadásában szerepe volt a kommunista párt térnyerésének, annak veszélyének,
hogy egy (szélsõ)baloldali hatalomátvétel kérdésessé teheti az ország NATO-tagságát, illetve az Azo-
ri-szigeteken lévõ katonai támaszpontok fölötti nyugati (alapvetõen amerikai) ellenõrzést is (George
1985, 157). Sok tekintetben hasonló folyamat ment végbe Spanyolország esetében is. Némi különb-
séget az jelentett, hogy Franco tábornokot múltja és politikája alapján még Salazarnál is durvább dik-
tátornak ítélték Nyugat-Európában. Így vele a kapcsolatok még lazábbak maradtak. Madrid 1962-ben
nyújtotta be csatlakozási (tehát nem társulási) tárgyalások iránti kérelmét, de azt az EGK nem fogad-
ta el. 1970-ben született egy preferenciális kereskedelmi megállapodás, de a politikai kapcsolatok ala-



megerõsítésére törekvõ Európai Gazdasági Közösségnek azonban korántsem volt
mellékes, hogy miként tudja megerõsíteni, kiszélesíteni bázisát. Gazdasági érdekek
tehát mutatkoztak a déli bõvítésben. Azt viszont látnunk érdemes, hogy az euró-
pai integráció bõvítése sohasem gazdasági kérdés, sohasem pénz kérdése volt. Rá-
adásul az EGK tagállamai azt is felmérhették, hogy e három ország csatlakozása
– a gazdasági elõnyök mellett – tekintélyes terheket is jelent a közösség számára.
Ennek ellenére, és kihangsúlyozást érdemel, hogy kifejezetten az ottani demokra-
tikus változások továbbvitele és megerõsítése, másik oldalról e folyamat bármely
eszköz általi megfordításának elkerülése érdekében – a megfelelõ feltételek jelent-
kezése esetén – teljes egyetértés mutatkozott az érintettek befogadásában (Story
1993, 49).39 A mediterrán bõvítés végül is azt igazolta, hogy miközben a tagál-
lamok igen sok tényezõt figyelembe vesznek egy tagjelölt csatlakozási kérelmének
elbírálásakor, már a keleti nyitást megelõzõen is érvényesítették a politikai krité-
riumokat.

A kelet-európai szocialista tömb széthullása és az újonnan demokratizálódó or-
szágok EK/EU felé fordulása – nagyon sok egyéb, ugyancsak meghatározó elem
mellett – annyiban is új helyzetet jelentett, hogy itt lényegében a társadalmi-poli-
tikai rendszer egészében változtatásokat kellett eszközölni. Míg a mediterrán bõ-
vítésnél majdhogynem kizárólag a politikai rendszerek jellege mutatkozott érdemi
akadálynak a csatlakozási kérelmek elfogadása tekintetében, addig Kelet- és Kö-
zép-Európában a gazdasági rendszer reformjától kezdõdõen az intézményi struk-
túrák megteremtésén át a megfelelõ politikai rendszer kiépítése (és a szabadság-
jogok biztosítása) is elõzmények nélküli feladatokat hozott.40 Feladatok és bizony-
talanságok mindkét oldalon jelentkeztek, de vizsgálódásunk tekintetében is itt az
tartható lényegesnek, hogy az integráció tagjai ismét igazolták: számukra az
együttmûködés, és azon belül a bõvítés is elsõdlegesen politikai-stratégiai kérdés.
Ennek keretében pedig abból indultak ki, hogy egy országnak, a földrész bármely
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csony szinten maradtak. Franco halálát (1975) követõen, az országon belüli politikai bizonytalanság,
valamint a demokratizálódási folyamat megerõsödése láttán nyújthatta be újból Spanyolország, most
már a siker reményében, csatlakozási kérelmét (1977). A tárgyalások 1979-ben kezdõdtek meg, és
1985-ig tartottak. A két ibériai ország 1986. január 1-jével vált az EGK tagjává (Nicholson–East 1987,
212).

39 Nem szabad elfelejteni, hogy egy dolog a csatlakozási kérelem befogadása és a tárgyalások megindítá-
sa, és másik dolog, hogy e tárgyalások milyen ütemben, milyen keményen folynak a felek között. Mi-
közben magam tényként kezelem a fõszövegben kifejtetteket, nem feledem, hogy – és itt már a köz-
vetlen gazdasági érdekek is közbeszóltak – az ibériaiak tárgyalásai bizony hét évet vettek igénybe!
Hogy majd az EGK-tagok, elsõdlegesen Franciaország által követelt mentességek (ún. derogációk), pél-
dául a mezõgazdaság terén, nagyon hosszú idõre kitolják a két ország teljes jogú státusba kerülését.

40 Ne legyen félreértés, Görögországnak és a másik két déli államnak is, amint az összes tagjelöltnek,
át kellett vennie az acquis communautaire-ben foglaltakat, igazodniuk kellett! Természetes módon
azonban, ezt könnyebb volt megtennie az eleve piacgazdaságú, sok szempontból hasonló vagy azo-
nos gazdasági és intézményi szerkezettel bíró tagjelölteknek, mint az eltérõ történelmi fejlõdési utat
bejárt hajdani „szocialista” országoknak. Az állítást különösen jól példázza az ún. EFTA-bõvítés, ami-
kor is Ausztria, Finn- és Svédország sem „automatikusan” nyert felvételt, hanem az acquis-ban teljes
körû átvételét biztosító röpke egy-másfél év alatt lefolytatott tárgyalások révén, nem komoly viták,
de mégis érdemi gondok nélkül vált az unió tagjává.



államának belsõ stabilitása és békés fejlõdése oldaláról elengedhetetlen az alapve-
tõ jogok és szabadságok érvényesítése. Érvényesült a déli államoknál is képviselt
megfontolás, hogy a kontinens békéje és biztonsága, így az unió számára is lét-
fontosságú a diktatórikus rendszerektõl megszabadult országok beillesztése abba
a rendszerbe, amely – a történelmi tapasztalatok szerint – nem engedi meg, mint-
egy kizárja antidemokratikus erõk újbóli térnyerését. Más szavakkal, miközben po-
litikailag kívánatos lehetett az egypártrendszerre épülõ, a szabadságjogokat kor-
látozó egykori országokban e jogok és szabadságok meghonosítása, elfogadtatá-
sa, stratégiailag is alapvetõnek mutatkozott e rendszerek stabilizálása. S miután –
elméletileg – a demokrácia kizárja a mindenkori hatalom jogsértõ magatartását,
demokráciaellenes konfliktusok kezdeményezését, a viták erõszakos eszközökkel
való lerendezésére törekvést, a politikai és stratégiai érdekek itt teljes mértékben
egybeestek.

Az érdekek érvényesítése keretében születtek meg azok az acquis communautaire-
elemek, amelyekrõl korábban szóltunk: a koppenhágai kritériumok politikai össze-
tevõje, majd az Amszterdami Szerzõdés és a késõbbi alapszerzõdések kitételei. E
vizsgálódás tekintetében azonban nem pusztán az fontos, hogy megszülettek ezek
a feltételek, hanem hogy alkalmazták-e azokat, vagy a csatlakozási feltételek nagy
tömegében elsikkadtak-e az emberi jogokkal kapcsolatos megfontolások, esetleg más
politikai és/vagy gazdasági célkitûzések fényében háttérbe szorultak.

A csatlakozási szerzõdések 2002. decemberi aláírásáig, sõt a 2004 májusáig szü-
letett uniós jelentésekbõl és értékelésekbõl41 kiderül, hogy az Európai Unió részérõl
igen komolyan foglalkoztak e kérdéssel, és a politikai kritérium teljesítését valóban
a csatlakozás egyik elõfeltételeként kezelték. Erre a legékesebb példát Szlovákia és
Vladimir Mecviar kormányának kezelése jelentette. 

A kérdés azonban korántsem egyszerûsíthetõ le pusztán Mecviar személyére. A
szlovák állam helyzete az 1990-es évek közepén alapvetõen nem különbözött a
többi közép-európai országétól, beleértve Csehországot, Lengyelországot vagy ép-
pen Magyarországot. Általánosítást alkalmazva az mondható, hogy itt ugyanazon
gondokkal kellett megbirkózni, mint másutt: a gazdasági átalakulással (a piacgaz-
daság megteremtésével), az intézményi és jogi igazodással, illetve a politikai de-
mokratizálódás terheivel (Pridham 2002, 205). Azon tény, hogy Szlovákia ese-
tében, a többi megemlített államtól eltérõen, még a nemzeti lét megerõsítése is
kezelendõ problémaként jelentkezett, önmagában nem volt szükségszerûen az in-
tegrációs igazodást hátráltató tényezõ.42 Kétségtelen, az itt jelentkezõ bizonyta-
lanság különösen kedvezõ hátteret biztosított a nacionalista és nemzetieskedõ-po-
pulista politikát követõk, hirdetõk számára, de nem volt törvényszerû, hogy ezek
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41 A legjobb eligazítást erre vonatkozóan a tagjelöltekrõl készített országjelentések (Regular Report)
szolgáltatják, amelyekben az Európai Bizottság folyamatosan beszámolt – az átfogó értékelés része-
ként – az egyes tagjelölteknél végbemenõ politikai fejlõdésrõl, a politikai intézményrendszer alakulá-
sáról, de a demokratikus „elvek” alkalmazásának mértékérõl is. Emellett mind a Tanács, mind az Eu-
rópai Parlament figyelemmel kísérte a felvételre váróknál lezajló folyamatokat.

42 A nemzetállam kiépítésének és megerõsítésének kérdése, mint látni lehetett, végül is kiegészítõ, pót-
lólagos, de nem megoldhatatlan problémaként jelentkezett a balti államoknál is.



az erõk háttérbe szorítsák az euro-atlanti beilleszkedéssel összefüggõ követelmé-
nyek teljesítését.43

Nacionalista, sõt, az emberi és kisebbségi jogokat figyelmen kívül hagyó erõk má-
sutt is kerültek hatalomra. A Baltikumon belül az orosz kisebbségek kezelését sem-
milyen formában nem lehetett az emberi jogok alapszabályaival összhangban álló-
nak tekinteni, amint erre az uniós dokumentumok (országjelentések) rendszeresen
utaltak is. Ettõl az egyébként természetesen nem elhanyagolható tényezõtõl elte-
kintve azonban az érintett országokban a demokratikus szabadságok és jogok szin-
te minden más tekintetben érvényesültek.44 Szlovákiában azonban az történt, hogy
Mecviar lépésrõl lépésre pontosan olyan eszközöket és módszereket kezdett el alkal-
mazni, amelyek másutt kezdtek kikopni a belpolitikai gyakorlatból, amelyek dikta-
tórikus jellegüknél fogva elfogadhatatlannak mutatkoztak Nyugat-Európa számára.
1998-ban, amikor az Európai Bizottság a csatlakozási tárgyalásokat megelõzõen
utolsó országjelentését készítette, Szlovákia volt az egyetlen ország, amely egyér-
telmûen negatív politikai értékelést kapott. Bírálatban mindenki, Magyarország is,
részesült, de a Bizottság egyedül Pozsonyt ítélte felkészületlennek ezen koppenhá-
gai kritérium tekintetében. Brüsszel megítélése szerint Szlovákiában gyengék voltak
a demokratikus intézmények (meggyengítették azokat), a politikai életben nem ér-
vényesültek az alapvetõ szabadságok, a kormányzat nem kibontakoztatta, hanem
zsugorította a demokratikus játékteret. Konkrét bírálatként fogalmazódott meg,
hogy a végrehajtó hatalom mind erõsebben összpontosította a politikai erõt saját
kezében, a parlament ellenõrzõ szerepét korlátozta, az ellenzék, köztük a kisebbsé-
gi politikai erõk (a magyar etnikum) képviseletét politikai eszközökkel beszûkítette.
Ezen az alapon a Tanács – egyetértve a bizottsági dokumentumban foglaltakkal –
nem kezdte meg a csatlakozási tárgyalásokat Pozsonnyal. Miközben 1998. március
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43 Szinte természetes volt, hogy a közép- és kelet-európai rendszerváltást követõen a kommunista-szo-
cialista, általában baloldali politikai erõk kiszorultak a hatalomból, és helyükbe a konzervatívabb, mar-
kánsabban nacionalista, jobboldali pártok és szervezetek kerültek. Ezt példázza a térség szinte min-
den országának történelme. Másrészt, az is magától értetõdõnek tûnt, hogy az itteni politikai kultú-
rán és gyakorlaton felnõtt politikusi nemzedék – függetlenül attól, hogy korábban milyen közel vagy
távol állt a megelõzõ hatalomtól, mennyiben volt annak részese – részben éppen ezt a diktatórikus
magatartást hozta magával, érvényesítette a továbbiakban is. (Mitõl lett volna demokratikusabb az az
új hatalom, amelynek gyökerei vagy a letûnt rendszerbe, vagy a még korábbi – például világháború
elõtti – ugyancsak antidemokratikus kormányzáshoz nyúltak vissza? Honnan is vehette volna át hir-
telen és elõzmények nélkül a nyugat-európai értékrendeket és azok alkalmazását?) A nyugat-európai
kapcsolatok segítették az átmenetet, de problémák mindenütt jelentkeztek. (Még hazánkban is!) Ez-
zel együtt, nem volt szükség- vagy törvényszerû, hogy a múlt diktatórikus hatalma helyébe egy de-
mokratikus köntösbe öltöztetett diktatúra lépjen.

44 A baltikumi orosz származásúak és orosz állampolgárok kérdése a történelmi közelmúltból fakadóan
is rendkívül bonyolult és kényes téma volt. Tulajdonképpen még ma is az. Ezzel együtt a szlovák eset-
tel szemben „minõségi” különbséget jelentett két faktor. Az egyik az volt, hogy – a fõszövegben is
említetten – az oroszok kezelésén túl az emberi jogok és a politikai szabadságok, lényegében maga
a koppenhágai politikai feltételek összességében érvényesültek. A másik, hogy a balti államok külpo-
litikájában megkérdõjelezhetetlenül érvényesült a nyugati orientáció. Erre építve az unió (és mellette
a NATO is) egyértelmûen fontosnak és kivitelezhetõnek ítélte a három hajdani szovjet köztársaság
nyugati kötõdésének megerõsítését.



31-én hat tagjelölttel, köztük hazánkkal, megindultak a tárgyalások, Szlovákia po-
litikai pofont kapott.45 A politikai elvárások, a számonkérés tehát érvényesültek.

(A történészi korrektség azt kívánja, hogy elmondjuk, Szlovákia negatív megíté-
lésében szerephez jutott Pozsony külpolitikai hintapolitikája is. Mecviar ugyanis – hû-
vös számításokkal vagy elszámítva önmaga és országa jelentõségét – flörtölni kez-
dett Oroszországgal. Alig néhány évvel a Varsói Szerzõdés széthullását követõen a
keleti nyitás, az erre utaló pozsonyi jelzések nem keltettek szimpátiát a tagállamok-
ban. S bizony Szlovákia elutasításában, figyelmeztetésében ez az elem is közreját-
szott! Ugyancsak a kor és Szlovákia helyzetének megértéséhez fontos adalék, hogy
a brüsszeli figyelmeztetésnek is betudható, hogy 1998 szeptemberében Mecviar és
szövetségesei súlyos vereséget szenvedtek a hazai választásokon.46)

Miután 1998-ban Mecviar kikerült a hatalomból, és utódjai visszatértek a koránt-
sem tökéletes, de fokozatosan a nyugat-európai normákhoz igazodó demokratikus
játékszabályok alkalmazásához, a politikai akadályok elhárultak Szlovákiának a csat-
lakozási tárgyalásokba történõ bekapcsolódása elõl. S mint közismert, a más tekin-
tetben a többi tagjelölttõl nem igazán elmaradó ország könnyedén felzárkózott a
többi tárgyalóhoz. 2004-ben pedig másokkal együtt vált az Európai Unió tagjává. 

A szlovák példa alapján – a megfontolásoktól függõen – számos következtetés
levonható. A vizsgálódás tekintetében a legfontosabbnak az ítélhetõ, hogy igen, az
Európai Unióban komolyan veszik a politikai kritérium teljesülését. Tehát elvárják a
tagjelölttõl, hogy ne csak szóban, hanem a gyakorlatban is igazolja önmaga demok-
ratikus jellegét. Még ha a „tökéletességet” nem is kérik számon, de az alapvetõ fel-
tételek, így a jogi-alkotmányossági alapok kialakítását, a szabadságok és jogok erõ-
teljes érvényesítését, a demokrácia megerõsítésére tett törekvéseket kötelezõnek íté-
lik. Míg a belsõ piac tekintetében egy tagjelölt kérhet és kaphat ideiglenes mentes-
ségeket, addig a politikai kritériumnál – még a demokratizálódási folyamat befeje-
zetlenségét, bizonyos hiányosságokat ismerve is – ilyenre nem lehet számítani. Az
integráció csak akkor fogad be új államokat, ha azok a csatlakozáskor igazolják az
uniós szellemi-morális értékek melletti kiállásukat. Hogy ez a kiállás milyen érettsé-
get és szilárdságot mutat a demokratikus szabadságok teljesülése tekintetében, az
persze – bizonyos kereteken belül – már politikai megfontolás kérdése. Itt az uni-
ós szereplõk, mindenekelõtt az intézmények (Tanács, Bizottság, EP), de az egyes
tagországok önálló, egyéni meglátásai is érvényesülnek. Ekkor pedig a szereplõk bel-
sõ (integrációs) és külsõ (nemzetközi) megfontolásai – mint például a balti–orosz vi-
szony – is kihatnak az álláspontok formálódására.
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45 A csatlakozási tárgyalásokra kiválasztottak meghatározásának politikai-diplomáciai folyamata rendkí-
vül érdekesen és ellentmondásosan zajlott le. Az 1995–1996-ban feltételezett 3+1-es (Cseh-, Len-
gyel-, Magyarország + Ciprus) csoporttal szemben, 1998-ra még Szlovákia és Észtország csatlakoz-
hatott a tárgyalókhoz. A csoport összetételét heves belsõ (uniós) viták, alkuk elõzték meg. Számunk-
ra itt azonban „csupán” az érdekes, hogy Szlovákia így kiírta magát a lehetséges tárgyalók körébõl.

46 Szlovákia megszületésének és e korszaknak a rövid leírását adja Porubjak.
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Mint láthattuk, a keleti bõvítés kikényszerítette az EK/EU-ból a demokratikus jogok
alapszerzõdésekbe rögzítését, sõt a szankcionálás módozatainak kimunkálását is. A
koppenhágai kritériumokat pedig – adott esetben – számon is kérték. Közismert
azonban, hogy – általában, és korántsem csak a politikai elvárások és számonkéré-
sek tekintetében – minõségi különbségek mutatkoznak a tagságot megelõzõ (tagje-
lölti, felvételre várói) státus és a tagság biztosította pozíció között. Mint ez szinte
minden szervezetre, intézményre jellemzõ, alapvetõen más feltételek között képvi-
selheti érdekeit valaki a „tagság” birtokában, mint kívülrõl. Mindenekelõtt azért, mert
részese a belsõ döntéshozatali folyamatoknak. Még ha egy kérdésben nem is tudja,
tudná álláspontját egyértelmûen érvényesíteni (mert például nem az egyhangúság, te-
hát a „vétó” lehetõsége áll fenn), a tagságból eredõ más ráhatási képességek okán
mégis erõteljesebben tudja saját álláspontját elfogadtatni, mint az, aki kívülrõl lép fel
egy probléma kapcsán.47 Ezzel együtt, a tagság önmagában nem ad mindenre fel-
mentést. Korlátokat is szab. Ezért is – nem feledve a bevezetõben jelzett tendenciá-
kat – érdemes áttekinteni, hogy mi történik akkor, ha egy tagállamban a partnerek,
más tagországok vagy a közösségi intézmények jogsértést tapasztalnak.

Két dolgot érdemes már elõzetesen megállapítani. Az egyik, hogy amennyiben az
acquis communautaire nem terjed ki valamely témakörre, akkor sem a partnerek,
sem a közösségi intézmények nem jogosultak ilyen problémákat az EK/EU-n belül
hivatalosan felvetni. Ez az alapvetõ jogok és szabadságok terét illetõen is korábban
érvényes volt. Így az Amszterdami Szerzõdést megelõzõen legfeljebb politikai síkon,
és nem integrációs jogi keretekben lehetett volna fellépni a demokratikus elveket
megsértõkkel szemben. Az 1990-es éveket megelõzõen emellett nem is került ér-
demben napirendre olyan ügy, amelynek révén bármely tagállammal szemben az
alapvetõ jogok és szabadságok érvényesülése kérdésként jelentkezett volna. A kele-
ti nyitással vált „aktuálissá” ez a téma, és születtek meg a leírt rendelkezések.

Sor került-e eddig az elfogadott elvek és szabályok megsértése miatt, vagy ezt felté-
telezve, illetve az esetleges megelõzés céljából ilyesfajta eljárásra? A helyzetnek némi ko-
mikumot kölcsönöz, hogy igen, de nem egy újonnan csatlakozott egykori „szocialista”
országgal, hanem az egyik legszilárdabb demokráciának tekintett Ausztriával szemben. 

1999-ben belpolitikai válság alakult ki a mind gazdaságilag, mind politikailag Eu-
rópa egyik mintaországának tekintett Ausztriában. A hagyományosan két legnagyobb
politikai tömörülés, a hosszú idõn keresztül koalícióban kormányzó Osztrák Néppárt
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47 Ez a szinte magától értetõdõ megjegyzés aligha igényel részletes igazolást. Mégis érdemesnek tartom
felhívni a figyelmet a görög–török kapcsolatok EK/EU-n belüli kezelésekor megmutatkozó különbsé-
gekre. Még akkor is, ha teljesen egyértelmû, hogy bizony a görögöknek nincs igazuk egy kérdésben,
vagy éppen a közösségi érdekek ellenében cselekszenek, az integrációs szolidaritás, valamint a tag-
ságból eredõ „helyzeti elõny” miatt Görögországgal szemben Törökországnak szinte „ab ovo” nem le-
het igaza. S noha a többi tagállamnak és az intézményeknek ilyen esetekben módjuk van némi nyo-
mást gyakorolni Athénra, aligha ellensúlyozhatják azt a hátrányt, amellyel a törökök a görögökkel
szemben rendelkeznek. E példával lényegében arra szeretnék rávilágítani, hogy a tagság rendkívül
megerõsíti az egyes országok helyzetét. Ebben a tekintetben a felvetõdõ kérdések jellege, legyen bár
szó a demokratikus jogokról vagy egy különleges külpolitikai témáról, másodlagos.



(ÖVP) és az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) viszonya megromlott, együtt nem
tudtak úrrá lenni a belsõ problémákon. A feszült légkörben kiírt választások ered-
ményeként marginális különbséggel az SPÖ végzett az elsõ helyen, a szavazatok 35
százalékával. Kormányalakításra azonban képtelennek bizonyult. Az ÖVP (28 száza-
lék) az õt minimálisan megelõzõ, néhány szavazattal a második helyre elõrelépõ Oszt-
rák Szabadságpárttal (FPÖ) lépett koalícióra.

(A Szabadságpártot, de mindenekelõtt annak vezetõjét, Jörg Haidert Európa-szer-
te szélsõséges, a náci eszmékkel is szimpatizáló politikai erõként, illetve politikusként
tartották számon.48 Az egyéni politikai, szervezõi és szónoki kvalitásaiban kiemelke-
dõ Haider egy tartományi – karintiai – pártocskából csinált királycsináló politikai erõt.
Populista, és ezzel némiképpen összhangban Európa-ellenes, nagyokat ígérõ politikai
szónoklataiban erõteljes hangsúlyt helyezett az osztrák polgárok érdeklõdését és
szimpátiáját is mind erõteljesebben megragadó idegenellenességre, a jóléti állam vé-
delmére, a korrupció elleni fellépésre. Emellett sohasem titkolta a Harmadik Biroda-
lom iránti nosztalgiáját. Igyekezett mérsékelni a nemzetszocialista politika bûneit, il-
letve részben megkérdõjelezte vagy lekicsinyelte a holokauszt történéseit.)

A kormányalakítási huzavonák után, 2000. február 4-én Wolfgang Schüssel, a
személyében megkérdõjelezhetetlenül demokratikus elkötelezettségû ÖVP-elnök te-
hát Haiderrel alakított kormányt. A Szabadságpárt bevonása az osztrák kormányba
kiverte a biztosítékot az Európai Unió minden országában, de világszerte is bírála-
tok sorát váltotta ki.49 S amivel korábban talán Schüssel sem számolt, az EU szank-
ció alkalmazását jelentette be Ausztriával szemben. Az EU akkori – portugál – el-
nöksége néhány nappal korábban, az osztrák koalíciós tárgyalások folyamatát érzé-
kelve már nyilatkozatban jelezte, hogy a tagállamok nem mennek el szótlanul egy
ÖVP–FPÖ-kormány megalakítása mellett. A bejelentett konkrét szankciók a követ-
kezõkre terjedtek ki: a többi tagállam, az ún. „14-ek” politikai szinten, azaz a kor-
mányközi kapcsolatokban beszüntettek minden hivatalos kétoldalú érintkezést az
osztrák kormánnyal, továbbá nem támogattak osztrák jelölteket nemzetközi szer-
vezetek tisztségeinek elnyerésénél, s végül a tagállami fõvárosokban az osztrák nagy-
követeket is csak „technikai”, azaz ügyintézõi szinten fogadták (Falkner 2001). Az
ügyben megszólalt az Európai Bizottság is, amely nemcsak felsorakozott a tagálla-
mok mögé, de külön felhívta a figyelmet az integráció demokratikus alapelveire, az
azokhoz kapcsolódó kötelmekre, majd kinyilvánította, hogy folyamatosan figyelem-
mel kíséri az ausztriai eseményeket, hogy sor kerül-e bármiféle jogsértésre.

Haider még ebben az évben hivatalosan lemondott a pártelnökségrõl, és látszó-
lag visszavonult az országos politikától, de egyértelmû volt, hogy továbbra is õ irá-
nyította pártját, annak képviselõinek kormányzati tevékenységét. Ez a lépés érdem-
ben nem módosított az uniós partnerek álláspontján. A nemzetközi felzúdulás rend-
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48 Jörg Haider pályafutásáról és kormányzati helyzetbe kerülésérõl található rövid, tömör leírás a kö-
vetkezõ címen: http://www.adl.org/backgrounders/joerg_haider.asp. További adalékokkal szolgál a té-
mában Gerda Falkner írása.

49 Az osztrák kormány ilyetén összetétele rosszallást váltott ki Washingtonban, de még markánsabb til-
takozás érkezett Izraelbõl, amely azonnal hazarendelte bécsi nagykövetét, és lényegében befagyasz-
totta kapcsolatait Ausztriával.



kívül kedvezõtlenül érintette Ausztriát. Bécsben Schüssel kemény szavakkal igyeke-
zett visszavágni: jogtalannak és alaptalannak ítélte az országával szembeni fellépést,
az uniós állásfoglalásokat a belügyekbe való beavatkozásnak, az osztrák választások
demokratikus jellege alaptalan megkérdõjelezésének nevezte. A politikai kirekesztés
azonban súlyos politikai csapást jelentett az ország számára még akkor is, ha a kül-
sõ reakciók látszólag – sok esetben – hidegen hagyták az osztrák polgárokat, vagy
még inkább felerõsítették az unió-ellenességet. A helyzet bonyolultsága talán érzé-
keltethetõ azzal, hogy a 2002-ben megrendezett, elõrehozott választásokon a Nép-
párt fölényes gyõzelmet aratott. Nemcsak 27 százalékkal növelte szavazóinak tábo-
rát, de tekintélyes elõnyt is szerzett (a szavazatok 42,30 százalékával) a második
helyre szorult SPÖ-vel (36,51 százalék) szemben. Haider pártja viszont csúfosat bu-
kott, és 34 százalékkal kevesebb szavazatot kapva, mindössze 10,01 százalékos tá-
mogatottságot ért el. Ennek ellenére, vagy éppen a Szabadságpárt meggyengülésé-
re építve, Schüssel ismét az FPÖ-vel alakított kormányt.

Számunkra itt persze nem az osztrák belpolitika alakulása, hanem az így napi-
rendre került téma uniós kezelése érdekes. Annak részletesebb vizsgálata elõtt any-
nyiban érdemes lezárni a háttér bemutatását, hogy az ÖVP–FPÖ-s koalíciós idõszak-
ban semmiféle antidemokratikus törvény, intézkedés, cselekmény nem született. No-
ha a Szabadságpárt jelenléte – természetszerûleg – befolyásolta a bécsi kormány
mozgásának irányát, Bécs semmiféle olyan döntést nem hozott, amelyet a megfigye-
lõk a demokratikus hagyományokkal, értékekkel ellentétesnek, és különösen a töb-
bi uniós tagállam politikájára figyelemmel is, antidemokratikusnak lehetett volna nyil-
vánítani. S amikor a második ÖVP–FPÖ-koalíció felállt, ez az esemény különösebb
reakciót már nem is váltott ki.

Mit jelentettek a szankciók a gyakorlatban, illetve miként reagált az Európai Unió
egy szélsõséges (szélsõjobboldali) párt hatalomba kerülésére? Mi is lett a fellépés
eredménye? E felvetések megválaszolása kapcsán feltétlenül kiemelést érdemel, hogy
noha az Amszterdami Szerzõdés már hatályban volt, annak „F” (azaz 7.) cikke al-
kalmazására sohasem történt utalás, erre senki sem hivatkozott. Ezt magyarázta
azon egyszerû tény, hogy az alapszerzõdésben az integrációs alapelvek „súlyos és
folyamatos megsértése” esetén jogosultak a tagállamok a fellépésre. Ilyenre azon-
ban nem került sor. Tehát a kérdést csak úgy lehet feltenni, hogy mit tegyen az unió
egy szélsõséges párt hatalomra kerülése esetén, milyen jogi és gyakorlati (politika)
eszközökkel válaszolhat erre az EU (Falkner 2001). 

Ami az uniós szankciók meghozatalát illeti, e tekintetben ritka támogató egység
mutatkozott a tagállamok kormányai, vezetõ politikai (alapvetõen az EP-ben a nép-
párti, illetve a szocialista frakciókhoz tartozó, de más „középutas”) erõi között. A
portugál elnökség által közvetített álláspontot tulajdonképpen csak a szélsõjobbol-
dali pártok kérdõjelezték meg, felsorakozva az osztrák elvbarátok mögé. A tagál-
lamok magatartását, mint jeleztük, támogatta a Bizottság is. A Tanács mint intéz-
mény nem léphetett fel. Hiszen a politikai kérdésekben alkalmazott egyhangúságra
– a feltétlen osztrák elutasítás miatt – aligha lehetett volna számítani. Márpedig,
mint jeleztük, a szerzõdéses jogok megsértésére nem lehetett hivatkozni, így az érin-
tett tagállamnak a döntéshozatali folyamatokból való kizárására sem kerülhetett sor.
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Maguk a szankciók súlyos (kül)politikai vereséget jelentettek Bécs számára, de ér-
demi hatásuk mérsékelt volt. Az osztrák diplomácia megtapasztalta a kedvezõtlen ér-
zületet, amint egyes osztrák állampolgárok és nemzetközi szervezetbeli pályázók is.
Más, mérhetõ veszteségek nem jelentkeztek.50 Viszont Európa-szerte azonnal fellán-
golt a szakemberek közötti vita, hogy az unió részérõl politikailag és jogilag indokolt
volt-e a fellépés. Polémia keletkezett önmagában a szankciók alkalmazása, majd kü-
lön az egyes szankciók jogi alátámasztottsága, indokoltsága, majd eredményessége
kapcsán is. Itt a nézetek nem a szélsõjobboldal megítélésében ütköztek, hanem az in-
tézkedések jogszerûségének elfogadásában vagy elutasításában. Az álláspontok rész-
letezésétõl eltekintve, összefoglalóan azt állapítjuk meg, hogy – miközben a szélsõsé-
ges jobboldalnak az osztrák kormányba engedését elutasították – a megfigyelõk több-
sége inkább bírálta, mint támogatta a szankciókat. Az elutasításban eltérõ magyará-
zatok szerepeltek, de a bírálatok a következõ fõbb pontok köré csoportosultak:

� hiányzott a jogi alap a tagállami fellépéshez, sõt, éppen a szankciók bizonyul-
hattak jogellenesnek
� egyrészt megfelelõ közösségi jogszabályok hiányában;
� másrészt a szankciók a tagállamok belügyeibe való beavatkozásként is ér-

telmezhetõk voltak;
� a szankciók olyan személyeket (állampolgárokat, tisztviselõket) érintettek, akik

nem voltak összekapcsolhatók az osztrák kormányzati politikával;
� az intézkedések inkább károkat okoztak, mint hasznot hoztak az uniónak

(Falkner 2001).
S valóban, a Bécs elleni fellépéssel a tagállamok bekormányozták magukat egy olyan
zsákutcába, amelybõl jószerivel csak farolva tudtak kikecmeregni. Az osztrák kor-
mány nem bomlott fel, noha kozmetikai változtatásokat – Haider visszavonulásával
– megélt. Az unió inkább veszített ausztriai népszerûségébõl, mint elismerést nyert
volna. Kiderült, hogy az EU-nak nincs olyan jogi és politikai eszköze, amellyel egy
ilyen ügyet érdemben és hatékonyan kezelni tudna.

Ezt a tagállamok is felmérték, és viszonylag gyorsan felállítottak egy „bölcsek ta-
nácsát”, amelynek feladatául szabták az ausztriai helyzet felmérését és javaslatok ki-
dolgozását. A Martti Ahtisaari, Jochen Frowein, Marcelino Oreja51 alkotta csoport
2008. szeptember 8-án tette közzé jelentését. Ebben nemcsak felmentette Ausztria
kormányát bármiféle antidemokratikus és emberi jogi jogsértés vádja alól, hanem
inkább elismerte annak ez irányú tevékenységét. Igaz, ugyanakkor a bölcsek elíté-
lõen nyilatkoztak az FPÖ nézeteirõl. Megállapították viszont, hogy a párt kormány-
ban mûködõ képviselõi követték az osztrák kormány demokratikus értékek és el-
vek mellett elkötelezett politikai vonalát. (Azt persze õk sem zárták ki, hogy a Sza-

EEUURRÓÓPPAAII  TTÜÜKKÖÖRR  22001100//44  · ÁÁPPRRIILLIISS3322

50 Falkner említ eseteket, amikor osztrák állampolgárok az unión belül „áldozatul estek” a Béccsel szem-
beni ellenszenvnek, de fizikai vagy más erõszakos fellépésre nem került sor. Azonban ezek is egyedi
esetek, és nem általános, megszervezett akciók voltak. Amint nem is mutatkozott törekvés arra, hogy
a kormányzati magatartás miatt a tagállamok a „vétlen” polgárokat próbálták volna büntetni.

51 Ahtisaari volt finn köztársasági elnök, a 2008. évi Béke Nobel-díj kitüntetettje. Jochen Frowein pro-
fesszor elismert emberjogi szakember, Marcelino Oreja spanyol politikus, volt külügyminiszter, az Eu-
rópai Bizottság egykori tagja.



badságpárt hatására e miniszterek eltérõ irányba is fordulhatnak.) Ami a „14-ek” ál-
tal foganatosított szankciókat illette, a bölcsek nem tartották feladatuknak azok jog-
szerûségét elemezni. Utaltak viszont arra, hogy a tagállamok fellépése – mint írták,
„kétségkívül” – ösztönözte az osztrák kormányt, hogy erõfeszítéseket tegyen a de-
mokratikus jogok még markánsabb érvényesítése terén. A jelentés szerint azonban
az intézkedések „további fenntartása nemkívánatos eredményekhez vezethet, ezért
véget kell azoknak vetni”. A három politikus javaslatokkal is élt, amelyek – a vizs-
gálati tapasztalatok fényében – az Európai Unió jogi és intézményi rendszerének
megerõsítését szorgalmazták.52 A tagállamok azonnal tudomásul vették a jelentés-
ben foglaltakat, a szankciókat visszavonták, az ügy pedig gyorsan lekerült a napi-
rendrõl.

A Haider-ügy egyik legfõbb tanulsága, hogy az Európai Unió, pontosabban annak
tagállamai gyorsan reagáltak egy olyan esetben, amikor szélsõséges erõk látszottak a
hatalom közelébe kerülni, illetve kerültek hatalomra. A kérdés hatékony kezelését
megakadályozta a kielégítõ jogi háttér és a megfelelõ eszközök hiánya, de a fellépés
gyorsasága és egyöntetûsége mégis komoly – kedvezõ – reakciót váltott ki Európa-
szerte. Míg az egyik oldalon valóban az EU gyengesége tûnt ki, addig a másikon tény-
legesen arra késztette a bécsi kormányt, hogy még körültekintõbben járjon el az alap-
vetõ jogok kérdésében, nehogy ürügyet teremtsen jogos kritikák megfogalmazására.

Az ügynek van még egy tanulsága, bár ez már túlmutatott Ausztrián. Jörg Haider
esete gyors és határozott lépésre késztette a többi 14 tagállamot. Ugyanez azon-
ban nem ismétlõdött meg akkor, amikor Silvio Berlusconi – 2001-ben, tehát ko-
rántsem túl sokkal az osztrák események után – partnerként kormányába hívta
Gianfranco Finit és Umberto Bossit, akiknek sem politikai múltja, sem nézetei nem-
igen különböztek Haiderétõl. Ráadásul visszatekintve azt kell megállapítani, hogy az
olaszok kevésbé maradtak meg a szavaknál, és például az illegális bevándorlókkal
szembeni fellépésükkel igencsak túlléptek az európai normákon.53

Egyszerû volna azt feltételezni, hogy az Európai Unióban a Haider-ügy és a szank-
ciók inkább kedvezõtlen, mint pozitív kihatása visszatartó erõvel bírt, és a tagor-
szágok szerettek volna egy újabb fiaskót elkerülni. Bizonyára ez is szerepet játszott.
Sokkalta erõteljesebben érvényesült azonban az, hogy Olaszország az integráció ne-
gyedik legnagyobb és legerõsebb tagja. Berlusconi személye ugyan kiválthat mosolyt
vagy éppen rosszallást, de Rómától európai ügyekben bajos eltekinteni. Schüssel kan-
cellár is utalt arra, hogy amennyiben Brüsszel (a tagállamok és a Bizottság) nem

AA  DDEEMMOOKKRRAATTIIKKUUSS  ÉÉRRTTÉÉKKEEKK  ÉÉSS  EELLVVEEKK  KKÖÖTTEELLMMEE  AAZZ  EEUU--BBAANN 3333

52 L. Report (of the three wise men) …
53 Amint az olasz kormány, legalábbis Berlusconi alatt, a késõbbiekben is gyakran áthágta az európai érté-

keket és szabályokat, mint ez történt 2008 júniusában is a romániai romák „összeírása” kapcsán. Erre
vonatkozóan lásd a European Roma Rights Centre anyagait: http://www.errc.org/Archivum_index.php.
Olaszország – és annak vezetõi – megítélését és súlyát tükrözi a 2009 októberében lezajlott EP-beli vita
is. Miután Berlusconi a sajtószabadságot veszélyeztetõ törvényjavaslatot terjesztett be az olasz parlament-
ben, számos EP-s frakció elítélõ nyilatkozat elfogadására nyújtott be javaslatot. A Néppárt azonban, amely-
hez Berlusconi is tartozik, korántsem nagy örömmel és feltétlen õszinteséggel, de felsorakozott az olasz
kormányfõ mögött, és meghiúsította az indítványt elfogadását. (L. Népszabadság, 2009. október 22. 9.
old. Itália az EP-ben átment a sajtószabadság vizsgáján.)



hagy fel a szankciókkal és a politikai kirekesztéssel, akkor leblokkolja az integráci-
ós folyamatokat, mindenekelõtt a döntéshozatalt.54 Az osztrák ellenállás azonban
sok területen kiiktatható lett volna. Nem úgy, mint az olaszoké. Berlusconi elidege-
nítése – noha Róma nem játszik olyan kiemelkedõ szerepet, mint súlya valóban in-
dokolná – talán éppen kiszámíthatatlansága nyomán komoly bizonytalansági ténye-
zõként jelentkezne. Röviden, itt is bebizonyosodott, hogy az egyenlõk között igen-
is vannak egyenlõbbek! 

TTaannuullssáággookk

Látszólag egyszerû összegezni a demokratikus értékek unión belüli kezelésének kér-
dését: az alapvetõ szabadságok és az emberi jogok nemcsak hogy beilleszkedtek a
közösségi jogrendszerbe, de az Európai Unióban annak végrehajtását mind a tagál-
lamoknál, mind a külsõ partnereknél számon is kérik. Azonban éppen a szlovák55,
az osztrák és az olasz példák igazolják, hogy ez a számonkérés korántsem helytõl,
idõtõl – és különösen szereplõtõl – független. Tehát nem lehet valamiféle általános
értékelést készíteni, amint aligha lehet a jövõre nézve valamiféle pontos uniós ma-
gatartást felvázolni. Legfeljebb az mondható bizonyosnak, hogy az Európai Unió és
annak tagországai akkor képesek és hajlandók is együttesen fellépni az elvek védel-
mében, amikor nem áll fenn a belsõ egység megtörésének veszélye, vagy legfeljebb
marginális módon. Minden más esetre vonatkozóan legfeljebb az feltételezhetõ, hogy
az ilyen közös fellépést akkor vállalják, ha … és itt már elbizonytalanodhatunk, mert
itt igazából akkor vállalkoznak erre, ha az integráció meghatározó politikai erõi és
szereplõi, azaz az intézmények és/vagy a meghatározó tagállamok számára az elfo-
gadható, azok érdekeit nem sérti. Ez, összességében, jó hír a szélsõséges vagy erõ-
teljesebben radikális erõk számára: bekerülésük a hatalomba még nem von automa-
tikusan negatív lépéseket maga után.

A helyzet azonban ennél bonyolultabb. Látnunk kell, hogy szélsõséges erõk megje-
lenésekor és/vagy hatalmi pozícióba kerülésekor az egyes szereplõk reakcióját a min-
denkori feltételek és érdekek határozzák meg. S ennyiben egy adott esetben a lehet-
séges válaszok majdhogynem kiszámíthatatlanok. Emellett korántsem mindegy, hogy
ekkor kik is az „érintettek”. Bizonyosra vehetõ, mert erre az integrációban számos
példát találunk, hogy miközben mind az intézmények, mind a tagországok nehezen
vállalják fel a konfrontációt egy „erõs” uniós tagállammal szemben, addig nagyobb a
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54 Erre Bécsnek, természetesen, mindenekelõtt az egyhangúságra alapozódó döntéseknél lett volna mód-
ja, hiszen a minõsített többségi szavazásnál ereje elenyészett volna a többiekhez képest. Másrészt,
egyértelmûen destruktív magatartással inkább ártott, mint használt volna önmagának. Olaszország
esetében azonban már korántsem ez volt a helyzet.

55 A demokratikus értékek kezelésének ellentmondásos jellegére említhetõ – az egyik legutóbbi – pél-
daként az, hogy 2009 decemberében az Európai Szocialista Párt visszafogadta soraiba Fico pártját
(Smer), noha az mindmáig együtt kormányoz Jan Slota radikális, szélsõségesen nacionalista pártjá-
val. Noha itt látszólag és „pusztán” pártpolitikai kérdésrõl van szó, az itt követett gyakorlat alka-
lomadtán az államközi és uniós kapcsolatokban is érvényesülhet.



késztetésük példát statuálni a „kisebb halak” rovására.56 A mértékek és értékek az
esetektõl függõen könnyen változhatnak. Ebben a tekintetben korántsem másodlagos,
hogy egy adott, konkrét ügyben elmarasztalható szereplõnek milyen a közösségi sú-
lya, milyen a viszonya többek közt a tagállamokkal és/vagy az intézményekkel.

Végül nem veszíthetjük szem elõl, hogy az eddigi példákban (osztrák, olasz vagy
akár Fico-i esetben) vitathatatlan és súlyos jogsértést a tagállamok nem érzékeltek.57

Ma megjósolhatatlan, hogy mit tennének, ha ilyenre sor kerülne. Látható, az uniós
jogban adottak az eszközök a fellépésre, de azok tényleges alkalmazására minden-
kor a napi politikai döntések függvényében lehet számítani. Ennyiben akár súlyos
következményei is lehetnek egy tagállam szélsõségek felé fordulásának. Vagy sem-
milyenek.
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Az idei csikorgó télen elmaradt az utóbbi években már-már menetrendszerûvé vált
orosz–ukrán „gázháború”, és zökkenõmentesen áramolhatott az Európai Unió orszá-
gaiba a szibériai földgáz. Az energiával kapcsolatos kérdések azonban korántsem ke-
rültek le az EU napirendjérõl. Mint fogyasztók rendszeresen kézhez vesszük a gáz- és
villanyszámlánkat, látjuk a bioüzemanyagok megjelenését a benzinkutakon, olvassuk
és halljuk a globális klímaváltozásról szóló híreket, vagy éppen azzal szembesülünk,
hogy szûkebb környezetünkben szélturbinákat, netán erõmûvet építenek. A politika
iránt kevéssé érdeklõdõ állampolgárok számára is hétköznapivá váltak az olyan kife-
jezések, mint az energiaellátás, az energiabiztonság vagy az energiapiaci liberalizáció.
Több tényezõ is közrejátszott abban, hogy az uniós energiapolitika fontosságát a fo-
gyasztók ma már közvetlenül, a saját bõrükön is érzik: a szénhidrogének világpiaci
árának drasztikus emelkedése, a hatalmas nemzetközi energiaipari monopóliumok tér-
nyerése és az egyre gyakoribb európai áramszolgáltatási kimaradások, hálózat-össze-
omlások mind hozzájárultak ahhoz, hogy megingott az energiaellátás biztonságába ve-
tett bizalom. De vajon milyen választ tud adni erre a kihívásra az EU? A Lisszaboni
Szerzõdés hatálybalépése új fejezetet nyit a közösségi energiapolitika történetében. A
szerzõdés egyrészt az EU és a tagállamok megosztott hatáskörébe sorolja az energia-
ügyet, másrészt kitûzi az uniós energiapolitika négy célját. Eszerint biztosítania kell
az energiapiac mûködését, garantálnia kell az ellátás biztonságát az unión belül, ösz-
tönöznie kell az energiahatékonyságot és -takarékosságot, valamint az új és megúju-
ló energiaforrások kifejlesztését, végül elõ kell mozdítania az energiahálózatok össze-
kapcsolását. A célok eléréséhez szükséges intézkedések azonban nem változtatnak
azon az alapelven, hogy minden tagállamnak szuverén joga választani a rendelkezés-
re álló energiaforrások között és meghatározni energiaellátásának általános szerkeze-
tét. Ha pedig valamely energiapolitikai intézkedés elsõdlegesen adózási természetû,
különleges jogalkotási eljárás keretében a Tanácsnak egyhangúan kell döntenie. Egyéb-
ként energiaügyekben rendes jogalkotási – régi nevén: együttdöntési – eljárással,
vagyis az Európai Parlament aktív közremûködésével születnek majd az uniós jogsza-
bályok. Említést érdemlõ újdonság a Lisszaboni Szerzõdés szolidaritási klauzulája is,
amelynek értelmében a Tanács „a gazdasági helyzetnek megfelelõ intézkedéseket hoz-
hat”, ha valamely tagállamban „súlyos nehézségek” merülnek fel az energiaellátásban.

KKiihhíívváássookk  ééss  vváállaasszzookk  aazz  eenneerrggiiaappoolliittiikkáábbaann

Tekintsük át elõbb az uniós energiapolitika elõtt álló kihívásokat, majd azokat az
eszközöket, amelyekkel választ adhatunk rájuk.
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HHEERRCCZZOOGG  EEDDIITT

Az uniós energiapolitika Lisszabon után

A szerzõ írásában felvázolja a közös energiapolitika kirajzolódó jövõbeni
irányait, amelyek évtizedekre meghatározzák Európa és Magyarország
energiapiacának, energiaellátásának és versenyképességének alakulását.



� Fokozatosan kimerülnek a fosszilis tüzelõanyag-készletek. Már hosszú ideje
tudjuk, hogy a hagyományos energiaforrások egyszer elapadnak, de egyrészt
újabb nyersanyag-lelõhelyek feltárásával, másrészt a kutatás-fejlesztési ered-
mények gyakorlati alkalmazásával egyelõre képesek vagyunk növelni a kiak-
názható tartalékokat.

� A környezeti kihívások, így elsõsorban a globális felmelegedés támasztotta „új
feltételek” megjelenése. Az emberiség ahhoz a határhoz érkezett, amikor visz-
szafordíthatatlanná válnak a civilizációs ártalmak okozta ökológiai változások,
ami tovább szûkíti a felhasználható energiaforrások körét.

� A demokrácia térnyerése nyomán az utóbbi két évtizedben hatalmas méretû
és népességû országok kapcsolódtak be soha nem látott ütemben a világgaz-
daság vérkeringésébe, élükön Kínával és Indiával. Joggal feltételezhetjük, hogy
hasonló ütemben fog nõni az energiafelhasználásuk. Több milliárd új fogyasz-
tó lép színre, a technológiai fejlõdés, a motorizáció terjedése Ázsia energia-
igényének robbanásszerû növekedésével jár, és az már most jelentõsen átren-
dezi az alkupozíciókat az energiahordozókért folyó globális geopolitikai ver-
sengésben.

� A világban demográfiai súlypont-áthelyezõdés megy végbe: az európai társa-
dalmak öregedése és a népesség csökkenése hosszú távon az EU mint ener-
gia-felvevõpiac globális leértékelõdését is maga után vonja.

� A digitális forradalom gazdasági hatásai szerteágazók. Az infokommunikációs
technológiák a szemünk láttára teljesen átformálták a világgazdaságot. A di-
gitális forradalom az energiahasználatban is paradigmaváltást hozott, mert
összehasonlíthatatlanul nagyobb a nemzetgazdaságok energiakitettsége, mint
akár néhány évtizede, egy komoly áramkimaradás ma sokkal nagyobb anyagi
és politikai károkat tud okozni, mint régen.

LLééppttéékkvváállttááss,,  úújj  ddiimmeennzziióókkkkaall

A világ energiapiacain tehát kínálati és keresleti oldalon is egymás hatását kölcsönö-
sen erõsítõ léptékváltás következett be, ami új dimenzióba helyezi az uniós energia-
politika eszközeit is.

Diverzifikálás. Az EU külsõ energiaforrásoktól való függése egyre növekszik.
Az elõrejelzések szerint 2030-ra Európa a felhasznált energia 65 százalékát lesz
kénytelen harmadik országokból importálni. A földgázellátásban ez a függõség
megközelíti majd a 85 százalékot. Törekedni kell a beszerzési források és a szál-
lítási útvonalak diverzifikálására, de kár lenne tagadni, hogy bármilyen hatékony-
nak is bizonyul a déli és a keleti szomszédságpolitika, az EU-nak korlátozott a
geopolitikai mozgástere. Hatalmas kiaknázatlan lehetõségek rejlenek viszont a
technológiai diverzifikálásban. A felhasználás terén kiváló példa a városi közúti
közlekedés átállítása elektromos erõforrásokra. A spanyol EU-elnökség lökést kí-
ván adni ennek a programnak, amely gyökeresen átalakíthatja az energiafogyasz-
tás szerkezetét.
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Nincs a média reflektorfényében, meglátásom szerint mégis legalább ennyire fon-
tos a meglévõ belsõ hálózati és erõmû-infrastruktúra modernizálása és bõvítése, az
energetikai technológiaváltás, valamint a hagyományos és az új energiaipar „békés
egymás mellett élése”.

Infrastruktúra és ellátásbiztonság. A liberalizált piac alapfeltétele az átviteli háló-
zatokhoz való szabad hozzáférés, ám eddig nem születtek intézményes garanciák
arra, hogy a 2004-ben hatályba lépett irányelvekben elõírt hálózatfejlesztési köte-
lezettség teljesüljön. A jogszabályok ugyan a korábbihoz képest hangsúlyosabban
deklarálták az ellátásbiztonság növelésének szükségességét, de a megvalósítást a tag-
államokra bízták. S valóban, az energetika alapkérdései csak tagállami keretek kö-
zött rendezhetõk; az ellátásbiztonság ugyanúgy tagállami kompetencia, mint a kri-
tikus infrastruktúra védelme. Ez a politikai adottság azonban piaci szempontból
fragmentálódáshoz vezet, ami sok esetben elviselhetetlen mértékû megtérülési koc-
kázatot jelent a potenciális befektetõk számára. Márpedig a villamos energia és a
földgáz belsõ piacának liberalizálását elindító 1996-os, illetve 1998-as direktívák el-
fogadásakor az árampiacon meglévõ kapacitástartalékok kimerülõben vannak, és
már most is idõrõl idõre mûködési zavarokat tapasztalhatunk. Hasonló veszély fe-
nyegetik a földgázpiacot is.

Az EU energiarendszerének teljes beruházási igényét mintegy 4000 milliárd
euróra becsülik a szakértõk. Ebbõl 900–100 milliárd eurót kellene erõmûvek épí-
tésére fordítani. A jelenleg mûködõ európai erõmûvek átlagéletkora 37 év. Nem elég
a mûszaki állapotuk és a gazdasági ellehetetlenülésük miatt leszerelendõ erõmûvek
pótlása, kínálati piacot kellene teremteni az energiaszektorban, ezért kiemelten fon-
tos az erõmûépítés, no meg a nemzeti piacokat összekapcsolni hivatott, szûkös vagy
nem is létezõ határkeresztezõ kapacitások fejlesztése. Csakhogy a hatvanas évek
erõmû-építési boomja óta az ideológiai és a politikai, valamint a megtérülési kocká-
zatok, továbbá az engedélyeztetési folyamatok bonyolultsága miatt az ágazat tõke-
vonzó képessége drámaian csökkent. Itt érdemes megemlíteni, hogy az atomener-
gia megítélése korántsem egységes az EU-ban, ám újabban több tagállam is felül-
vizsgálja korábbi elutasító politikáját.

Technológiaváltás és energiahatékonyság. Az energiahatékonyság három alappil-
lére: az energia hatékony elõállítása, az energia hatékony felhasználása és az ener-
giaveszteségek csökkentése. Mindehhez korszakos technológiaváltásra van szükség,
ami igen lassú folyamat. Az elsõ lépés, hogy a beruházások engedélyezésekor uniós
szinten érvényesüljön az elv: csak az adott pillanatban a legalacsonyabb károsanyag-
kibocsátással járó technológiát lehessen alkalmazni. Közben már ma azon kell törni
a fejünket, hogy miként tudjuk lerakni egy húsz–harminc év múlva esedékes mûsza-
ki forradalom alapjait. Minden ellentmondása és hibája ellenére, ebbe az irányba mu-
tat a tavaly õsszel jóváhagyott európai stratégiai energiatechnológiai terv (SET-terv).
Az EU ugyanis a 2007–2013-as költségvetési ciklus kutatási keretprogramjában csak
a töredékét költi energiakutatásokra annak, amibe a 2020-ra meghirdetett klíma-
védelmi célok megvalósítása kerül, alig 2,5 milliárd eurót a 700 milliárd eurós po-
tenciális költséghez képest, ráadásul ez a kis összegû támogatás is szétaprózott és
rosszul van összehangolva. A finanszírozás fõként az új technológiák demonstráci-
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ós és piaci bevezetési szakaszában hiányzik. A SET-tervben foglalt ipari kezdemé-
nyezések a közösségi támogatásokon túl a magán- és a közszféra összefogásával tíz
év alatt további 50 milliárd eurónyi befektetést mozgósítanak.

Hagyományos és megújuló energia. Úgy vélem, óriási jelentõsége van az uniós
energiapolitika jövõje szempontjából annak, hogy – az Európai Parlament munkájá-
nak is köszönhetõen – leomlottak a falak a szénalapú energiát termelõ, „történel-
mi” energiavállalatok és a dinamikusan növekvõ megújulóenergia-ipar között. A ko-
rábban még egymás létét is tagadó felek között már van párbeszéd, közös gondol-
kodás, sõt együttmûködés. Ez azon a belátáson alapul, hogy a hagyományos és a
megújuló energiatermelés, egy darabig egymást kiegészítve és támogatva, együtt-
élésre van kárhoztatva. E szemléletváltás nélkül lassabban válnának üzletileg nyere-
ségessé az olyan megoldások, mint például a decentralizált energiaellátás vagy a he-
lyi fenntarthatóenergia-közösségek kialakítása.

SSttrraattééggiiaaii  vveerrsseennyy  aazz  eenneerrggiiaappiiaaccookkéérrtt

Végezetül még két, gyakran elhanyagolt mozzanatra hívnám fel a figyelmet. Az egyik
a regionális energiastratégiák elõtérbe kerülése. Minél közelebb jutunk a valóban
egységes belsõ energiapiachoz, annál inkább visszaszorul a tagállamok szerepe, és
erõsödik a régióké, országcsoportoké. Ami hazánkat illeti, kiemelt energetikai cél-
jaink megvalósítása a közép-európai regionalitás keretében lenne optimális. Magyar-
országnak arra kell törekednie, hogy nettó energiatermelõvé váljon (ehhez szükség
lesz az új paksi reaktorblokkra), és egy, a villamosenergia-rendszer szabályozási
problémáit megoldó szivattyús-tározós erõmû megépítésével, jelentõs gáztározók ki-
alakításával erõs regionális pozícióra tegyen szert.

A sikeres uniós energiapolitika másik alapvetõ feltétele, hogy végsõ soron a fo-
gyasztót helyezze középpontba. A nyilvánosság biztosítása, az energetikai informá-
ciókhoz való szabad hozzáférés mellett az energiatakarékos fogyasztói tudat kiala-
kítása, fejlesztése, a fogyasztói szokások befolyásolása, az energiafogyasztás kultú-
rájának megváltoztatása az energiahatékonyság javulásának nem lebecsülendõ felté-
tele. El kell azonban ismerni, hogy az energiapiaci liberalizációra történõ felkészü-
lés során elért költségcsökkentések nem minden esetben éreztették hatásukat a fo-
gyasztók pénztárcáján. Félõ, hogy a 2008 végén elfogadott klímacsomag végrehaj-
tása további piactorzulásokhoz, a versenyképesség romlásához és a versenyképes
energiaáraktól való eltávolodáshoz vezet, aminek a fogyasztók lesznek szenvedõ ala-
nyai. Azok a fogyasztók, akiknek az energiához fûzõdõ alapvetõ és feltétel nélküli
jogát elsõként az Európai Parlament mondta ki a 2008 nyarán elfogadott Energia-
fogyasztói Chartában.

Az európai szintû, igazi versenyen alapuló villamosenergia- és földgázpiac meg-
teremtésének fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Az ilyen piac megfelelõ
jelzéseket ad a beruházási szükségletekrõl, tisztességes feltételeken alapuló hálóza-
ti hozzáférést kínál, hatékonyan ösztönzi mind a hálózatüzemeltetõket, mind az ener-
giatermelõket az energetikai infrastruktúra modernizálására és bõvítésére, és végül,
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de nem utolsósorban a szolgáltatók versenye révén védi a fogyasztókat. A nemrég
elfogadott ún. harmadik energiacsomag, amely a hálózati üzemeltetés és a termelé-
si-szolgáltatási tevékenység tényleges szétválasztását igyekezett megoldani több-ke-
vesebb sikerrel, újabb lépéssel visz közelebb a valódi belsõ energiapiachoz. Az új öt-
éves ciklus fõ feladata, hogy megõrizzük és reális tartalommal töltsük meg az EU
energiapolitikájának új kereteit. Minden megvalósuló energetikai beruházás egyszer-
re járul hozzá a foglalkoztatás növeléséhez és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésé-
hez.

�
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II..  AA  ggaazzddaassáággii  vváállssáágg  eellőőzzmméénnyyeeii  FFrraanncciiaaoorrsszzáággbbaann  

A francia gazdaság az elmúlt tíz évben lezajlott fejlõdésével kapcsolatban elmondha-
tó, hogy a 2001 és 2003 közötti stagnálás után az ország gazdasága – a többi fej-
lett országhoz hasonlóan – viszonylag lassúbb (éves szinten 0,5 százalékos) növe-
kedési pályára állt. A világgazdasági válság hatására a francia gazdaság 2008 negye-
dik negyedévében viszont közel 1,5 százalékkal esett vissza. 

Mivel az utóbbi évek gazdasági növekedésében az export és a beruházások he-
lyett a belsõ fogyasztás játszott meghatározó szerepet, ezért a külkereskedelmi mér-
leg mindvégig deficites maradt. 

A francia gazdaság negatívuma a költségvetés és az államháztartás helyzetének
alakulása. A 2001 és 2003 közötti „miniválság” után a költségvetési deficit több
egymást követõ évben átlépte az államháztartási hiányra vonatkozó 3 százalékos
maastrichti küszöbértéket. Franciaország ezzel megszegte az eurózóna tagállamai
által megkötött Stabilitási és Növekedési Egyezményt (SNE), ráadásul a költségve-
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DDOOMMOONNKKOOSS  EENNDDRREE

Gazdasági válság és válságkezelés
Franciaországban

A 2008 nyarán az Egyesült Államokban kibontakozó ingatlanpiaci, és az-
óta az európai reálgazdasági szféra más ágazatait is elérõ világgazdasá-
gi válság Franciaországot kevésbé érintette érzékenyen, mint az
euróövezet többi tagállamát. A francia gazdaság teljesítménye 2009 el-
sõ negyedévében mintegy 1,5 százalékkal esett vissza, ugyanakkor éves
szinten a gazdasági recesszió mértéke jóval kisebb volt (összességében
2,25 százalékos GDP-visszaesés), mint Németországban (7 százalékos
GDP-csökkenés), vagy Spanyolországban (4,1 százalékos GDP-csökke-
nés). 2009 harmadik negyedévében a François Fillon vezette kabinet ál-
tal meghirdetett gazdaságélénkítõ programoknak (plan de relance és
grande emprunt) és a hazai fogyasztás fellendülésének köszönhetõen a
francia gazdaság újból növekedési pályára állt és mintegy 0,3 százalék-
kal bõvült, a negyedik negyedévben pedig 0,6 százalékkal növekedett. A
kiterjedt és diverzifikált belsõ piac következtében a hazai kereslet alaku-
lása döntõ fontosságú tényezõ a francia gazdaság jövõbeli növekedése
szempontjából. A tanulmány fõ célja a világgazdasági válság Franciaor-
szágra vonatkozó hatásainak elemzése. A szerzõ vizsgálódásának közép-
pontjában a gazdasági recesszió elõzményeinek rövid áttekintése mellett
a Fillon-kormány által kezdeményezett gazdaságélénkítõ programok és
azok makrogazdasági következményeinek bemutatása áll. A francia gaz-
daság teljesítményének értékelése mellett azon kockázati tényezõket is
ismerteti, amelyek negatívan befolyásolják az ország világpiaci verseny-
képességének alakulását, ugyanakkor a francia kormány (Union Mouve-
ment pour la France, UMP) és az ellenzék (Partie Socialiste, PS) gazda-
ságpolitikájának értékelésével nem foglalkozik.



tés helyzete további romlást mutatott, ezért az Európai Bizottság megindította a túl-
zott deficit eljárást. Megjegyzendõ, hogy 2005-ben, az eurózóna tagországai közül
Franciaország ragaszkodott a legvehemensebben a SNE kritériumainak fellazításá-
hoz. Hosszas tárgyalások után Franciaország megegyezett az Európai Unió Gazda-
sági és Pénzügyminisztereinek Tanácsával, az ECOFIN-nel, így a 3 százalékos
maastrichti küszöbértéket végül némi idõbeli csúsztatással kellett csak elérnie. A fran-
ciák 2005-tõl betartották a stabilitási paktumot, de nyilvánvalóvá vált, hogy az ál-
lamháztartás hosszú távú egyensúlya nem volt fenntartható. 2007-ben a francia költ-
ségvetési deficit ismét a GDP 4,2 százalékát tette ki.

Az elõbbiek következményeként az államadósság a másik olyan terület, amely az
ezredforduló óta folyamatos növekedést mutat. Mértéke 2007-ben meghaladta a 60
százalékos küszöbértéket, elérve a GDP 63,8 százalékát. Az államadósság a gazda-
sági válság és a belsõ fogyasztást ösztönzõ gazdaságpolitikai intézkedések hatására
2009 harmadik negyedévében a bruttó nemzeti össztermék 75,8%-át tette ki. Az
ország eladósodottságának csökkentése érdekében a közkiadások lefaragása mellett
strukturális reformokra volt szükség. A szerkezeti reformok már 2005-tõl, a
Villepin-kormány idején megindultak, de igazi lendületet végül Nicolas Sarkozy 2007-
es hatalomra jutásától vettek.

A makrogazdasági mutatók közül az inflációs ráta, valamint – a 2005-tõl elindí-
tott munkaügyi reformoknak köszönhetõen – a munkanélküliségi ráta adott okot
derûlátásra. Az infláció a nyersanyagárak világpiacon bekövetkezett növekedése mi-
att 2007–2008-ban ideiglenesen 3 százalék fölé emelkedett, a 2008 második felé-
tõl kibontakozott gazdasági válság viszont rövid távon deflációt eredményezett. A
munkanélküliségi ráta (2008 elsõ negyedévében 7,1 százalék) a gazdasági recesszió
miatt tovább növekedett, és 2009 harmadik negyedévében elérte a 9,1, a negyedik
negyedévben pedig a 9,6 százalékot.1

IIII..  AA  ggaazzddaassáággii  vváállssáággrraa  aaddootttt  kkoorrmmáánnyyzzaattii  vváállaasszz

A világgazdasági válság Franciaországra vonatkozó következményeivel kapcsolato-
san elmondható, hogy a gazdasági visszaesés – éppenséggel a belsõ piacnak és a ha-
zai fogyasztásnak köszönhetõen – jóval kisebb mértékû (-1,5 százalékos GDP-csök-
kenés 2008 negyedik negyedévében) volt, mint az exportpiacoktól erõteljesebben
függõ Németországban. 

A francia gazdaság kedvezõ helyzete a következõ tényezõkkel magyarázható:
� Franciaország gazdasága kevésbé függ az exportpiacoktól és a külpiaci kon-

junktúra alakulásától. A statisztikai hivatal (Insee) adatai szerint a francia ház-
tartások fogyasztása 2009-ben mérsékelten, mintegy 0,7 százalékkal növeke-
dett. A belsõ kereslet pozitív alakulása kedvezõen befolyásolta az ország gaz-
dasági kilátásait.
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1 Lásd részletesebben: Somai Miklós: Franciaország. In: Globális válság: hatások, gazdaságpolitikai vá-
laszok és kilátások. MTA Világgazdasági Kutatóintézet, p. 26–37.



� Az ingatlanpiacon jóval kisebb mértékû volt a visszaesés, mint az Egyesült Ál-
lamokban, Nagy-Britanniában vagy Spanyolországban. Ingatlanpiaci „buborék”
csak Párizsban és környékén alakult ki, az ország többi részén nem volt visz-
szaesés az ingatlanpiaci árakban. 

� A növekvõ keresletnek köszönhetõen Franciaországban az ingatlanok árai
2009 harmadik negyedévében stabilizálódtak. Megjegyzendõ, hogy az ingat-
lanpiaci szektor összeomlását aktív kormányzati szerepvállalással és államilag
garantált szociális lakásépítési programmal sikerült megakadályozni. Emellett
nem elhanyagolható, hogy a francia lakosság és vállalati szektor nem adóso-
dott el olyan mértékben jelzálogalapú hitelekben, mint a spanyol vagy a brit
háztartások többsége.2

� A francia kormány a bankszektor támogatására már 2008 októberében világos
és határozott lépéseket tett. A Lehmann Brothers amerikai banktársaság össze-
omlását követõen a francia állam összesen 320 milliárd eurónyi garanciavállalást
helyezett kilátásba. A bankszektor pénzpiaci-gazdasági válsággal szembeni ellen-
állása azzal magyarázható, hogy a francia nagybankok (pl. Crédit Agricole, Société
Generale) alaptevékenysége betétgyûjtésre irányul, s csak annak bázisán nyújta-
nak hiteleket; a tisztán hitelezésre szakosodott kereskedelmi bankok pedig ke-
vésbé elterjedtek. A másik fontos tényezõ, hogy Franciaországban – szemben az
Egyesült Államokkal – igen szigorúak a prudenciális, pénzügyi felügyeleti szabá-
lyok, és a bankok kockázatvállalási hajlandósága alacsonynak mondható.

� A jobbközép kabinet által kezdeményezett, a hazai fogyasztást ösztönzõ gaz-
daságélénkítõ programok hozzájárultak a gazdasági visszaesés mérsékléséhez. 

A konkrét válságkezelõ intézkedések közül a legfontosabbak a következõek voltak:
� A bankszektor megmentése és a bankok újratõkésítése érdekében a francia

kormány 50,5 milliárd eurót mozgósított, amelybõl 10,5 milliárd eurónyi ál-
lami garancia mellett nyújtott gyorskölcsönt adott hat francia banknak. Ennek
az intézkedéssorozatnak az volt a célja, hogy a bankok és pénzintézetek újból
a nemzetközi pénzpiacokról finanszírozzák tevékenységüket, vagyis megõriz-
zék likviditásukat. A kormány 70 ezer euró értékben állt jót a betétekért, ami
összesen 320 milliárd eurónyi kötelezettségvállalást jelentett. A bankok által
nyújtott kölcsönökre vonatkozó állami garanciavállalást 2009. december 31.
elõtti kölcsönök esetében alkalmazzák, ötéves idõtartamra. A garanciavállalá-
si kötelezettség szerves részét képezi a kedvezményezett intézmények köte-
lezettségeit tartalmazó megállapodás, amely részletesen szabályozza a banki
díjszabás mértékét is. Az állami garanciavállalás célja a hitelezési rendszer új-
bóli beindítása, továbbá a pénzpiaci likviditás elõmozdítása volt.3
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2 Insee (Institut National de la Statistque et des études Économiques. Note de Conjoncture, Décembre
2009. In: http://www.insee.fr és Pourquoi la France s’en sort mieux que ses voisins européens.
L’Expansion, 2009. december 18-i szám. In: http://www.lexpansion.com/economie/actualite-economique/
pourquoi-la-france-s-en-sort-mieux-que-ses-voisins-europeens_215325.html

3 Crise financière: 360 milliards d’euros pour les banques françaises. In: L’Express, 2008. október 13-
i szám. In: http://www.lexpress.fr/actualite/economie/crise-financiere-360-milliards-d-euros-pour-les-
banques-françaises_589796.html



� Az ingatlanpiac drasztikus mértékû visszaesését államilag garantált szociális la-
kásépítési programmal sikerült megakadályozni. A gazdaságélénkítõ program-
nak köszönhetõen 2008-ban 800 millió eurót, 2009-ben pedig 550 millió
eurót fordítottak szociális lakások építésére. 2009-ben a francia állam 125
ezer új szociális lakás építését finanszírozta. Összességében véve 2009-ben kö-
zel 300 ezer új lakást építettek. Az inflációs ráta kedvezõ alakulása miatt az
új építésû lakásokra felvett hitelek törlesztõrészletei nem emelkedtek számot-
tevõ mértékben.4

� A francia gépjármûipar megmentése érdekében a kormány a nagy hazai autó-
gyárak (Renault, Peugeot–Citroën) számára állami segítséget nyújtott. A kor-
mány és az autóipar képviselõi között született megállapodás értelmében 6,5
milliárd euró részesedési kölcsönnel javítják a konstruktõrök pénzügyi helyze-
tét, amelyek további 250 millió euró értékben kaphatnak 6 százalékos ked-
vezményes kölcsönt iparági innováció elõmozdítására. Az autóipar beszállítói
részére 240 millió eurós állami támogatással garanciaalapot hoztak létre
kölcsöneik fedezetére.

� 2009-ben a nagy autógyártók, a Renault és a Peugeot–Citroën közel 3 milli-
árd eurónyi támogatást kapott a kabinettõl. A Renault emellett további 100
millió eurót költhet új elektromos gépjármûvének kifejlesztésére. Az állami tá-
mogatás nyújtásának elõfeltételét képezte, hogy mindkét autógyártó konszern
öt évig nem helyezi ki külföldre a termelését, továbbá kizárólag francia be-
szállítóktól szerzi be a szükséges alkatrészeket.

� A hazai kereslet 2009. második negyedévi fellendüléséhez hozzájárult a tíz-
évesnél idõsebb gépjármûvek cseréjét lehetõvé tevõ program (prime à la
casse) 5, amelynek köszönhetõen a Renault 2009. harmadik negyedévben kö-
zel 700 ezer (éves szinten 7,3 százalékos növekedés), a Peugeot pedig 851
ezer (éves szinten 7,1 százalékos növekedés) gépjármûvet adott el. A meghir-
detett program következtében a Renault konszern személygépkocsi-eladásai
2009. novemberben közel 32 százalékkal növekedtek.6

� 2008 októberében 22 milliárd euró összegû gyorssegélyt fogadtak el a kis-
és közepes vállalkozások megsegítése érdekében. Ezek közé sorolható az „éves
átalányadó” (IFA, impot forfaitaire annuelle) 2011-ig történõ fokozatos, vala-
mint az iparûzési adó (taxe professionnelle) 2010-ben történõ eltörlése.7
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4 Les voeux économiques de Sarkozy, infos et intox. In: L’Expansion, 2010. január 6-i szám. In:
http://www.lexpansion.com/economie/actualite-economique/les-voeux-economiques-de-sarkozy-infos-
et-intox_223474.html 

5 A program keretében a kevéssé szennyezõ (<160gr CO2 /km) új autók vásárlói helyett 1000 eurót
az állam fizet, amennyiben a vásárló tízévesnél öregebb autóját a roncstelepre viszi.  

6 Renault voit sa part de marché progresser un peu en 2009. Le Figaro, 2010. január 14-i szám. 
In: http://www.lefigaro.fr/societes/2010/01/14/04015-20100114ARTFIG00424-renault-voit-sa-part-
de-marche-progresser-un-peu-en-2009-.php

7 Az átalányadót mindazon üzleti vállalkozások fizetik, amelyek üzleti forgalma elér egy bizonyos kü-
szöbértéket, értelemszerûen azok is, amelyek nem jelentenek nyereséget. A küszöbérték fölött sávos
adózás kezdõdik. Az iparûzési adó a helyi önkormányzatok egyik legfontosabb adóbevétele. Mértéke
a cég adott helységben található ingatlanjainak piaci értékétõl függ.



� 2008 decemberében felállították az FSI-t (Társadalmi Beruházási Alapot), ame-
lyet az állam és a szociális partnerek közösen finanszíroznak és felügyelnek.
Az alapból 2,5 milliárd euró áll rendelkezésre a munkahelyek védelmére, va-
lamint a szakképzés irányainak befolyásolására. Ide tartozik, hogy a tíznél ke-
vesebb embert foglalkoztató munkaadók új munkavállaló felvétele esetén men-
tesülnek az õket terhelõ járulékok megfizetése alól, és a kormányzat kiter-
jeszti egy sor, már létezõ munkahelyteremtõ intézkedés hatályát.

A leginkább veszélyeztetett rétegek számára további intézkedéseket hoztak, ame-
lyek a következõek voltak:

� 2009-ben kétharmaddal csökkent a legalsó sávban adózók családi jövedelem-
adója: ez az 5,5 százalékos kulccsal adózóknál átlagosan évi 200, a 14 száza-
lékos kulcsba tartozók legalsó szegmensében pedig évi 130 euró megtakarí-
tást jelentett. Az intézkedés közel 6 millió adófizetõt érintett.8

� 2009. január 1-jétõl 3 százalékkal emelték a családi pótlék összegét. Ennek
megfelelõen 2009-ben egy kétgyermekes család havonta összesen 123 euró
gyermektámogatást kapott. 

� A kormány 2009. április 1-jétõl az öregséginyugdíj-minimum összegét közel
6,9 százalékkal növelte.9

� 150 euró egyszeri összeget fizettek ki 3 millió, iskoláskorú gyermeket neve-
lõ szegény családnak.

A gazdasági válságkezelés szerves részét képezte a Nicolas Sarkozy elnök által 2009
decemberében meghirdetett „Nagy kölcsön” (Le grand emprunt) elnevezésû prog-
ramcsomag. A beruházásokat és a kutatás-fejlesztést elõtérbe helyezõ intézkedés-
csomag célja a francia gazdaság versenyképességének javítása és felkészítése a jövõ
kihívásaira. Az elkövetkezõ idõszakban a francia állam összesen 35 milliárd euró ér-
tékû beruházásokat kíván megvalósítani a következõ területeken:

� A program legfõbb kedvezményezettjei közé tartozik a felsõoktatás, beleért-
ve az egyetemeken belüli kutatás-fejlesztési és innovációs központokat, ame-
lyek kulcsfontosságúak a francia gazdaság jövõbeli versenyképességének ala-
kulása szempontjából. A francia egyetemek és fõiskolák összesen 11 milliárd
euró támogatást kapnak új egyetemi campusok építésére, valamint kutatás-
fejlesztésre. A szakképzés támogatására pedig közel 500 millió euró forrás
jut. 

� A nagy ipari vállalatok és a kutatás-fejlesztési központok együttmûködését
szolgáló társaságok további 3,5 milliárd euróra számíthatnak. Kiemelt priori-
tásként kezeli a kormány a biotechnológiát és az egészségügyet (a két terület
összesen 2,5 milliárd euró összeget kap), valamint a kis- és közepes vállala-
tok megsegítését (6,5 milliárd euró támogatás). 
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8 Impot sur le revenue: 6 millions de foyers exonérés. Le Figaro, 2009. április 20-i szám.
In: http://www.lefigaro.fr/impots/2009/04/20/05003-20090420ARTFIG00333-impot-sur-le-revenu-
6-millions-de-foyers-exoneres-.php

9 Tout ce qui change pour les particuliers en 2009. Le Figaro, 2008. december 31-i szám.   
In: http://www.lefigaro.fr/patrimoine/2009/01/01/05001-20090101ARTFIG00005-tout-ce-qui-change-
pour-les-particuliers-en-.php



� A megújuló energiaforrásokra a közeljövõben 5 milliárd eurót biztosítanak.
Különösen fontos, hogy Franciaország a megújuló energiaforrások elterjesz-
tése mellett negyedik generációs atomerõmûvek építését is erõteljesen szor-
galmazza annak érdekében, hogy nukleáris téren vezetõ szerepre tegyen szert. 

� Az elektronikus alapú gazdaság megteremtésére közel 4,5 milliárd eurót, a
nemzeti kulturális örökség (múzeumok, könyvtárak anyagainak) digitalizálá-
sára pedig 750 millió eurót fordítanak.10

Az állam által kezdeményezett beruházások finanszírozásába a magánbefektetõk is
szeretnének bekapcsolódni. A magánberuházások elsõsorban a francia gazdaság
kulcsiparágaira, a személygépkocsi- és a repülõgépiparra, a vasúti és közlekedési be-
rendezések gyártására, valamint a biotechnológiára koncentrálódnának. 

Megjegyzendõ, hogy az állami beruházások pénzügyi alapját az állam közvetlen
és közvetett adóbevételei képezik. A francia elnök ugyanakkor megjegyezte, hogy a
meghirdetett program nem irányulhat a közigazgatás folyó kiadásainak fedezésére.
A beruházások számára biztosított pénzügyi alapok felett pedig szigorú felügyeletet
gyakorolnak Alain Juppé és Michel Rocard vezetésével. A beruházási projektek álta-
lános biztosává a köztársasági elnök René Ricolt nevezte ki.11

A tekintélyes nemzetközi gazdasági szervezet, az OECD ugyanakkor bírálta a ki-
látásba helyezett újabb gazdaságélénkítõ csomagot, mivel Franciaország költségve-
tési hiánya már tavaly elérte a bruttó nemzeti össztermék 8 százalékát, az állam-
adósság pedig a GDP 75,8 százalékát. Az OECD szerint a további gazdaságösztön-
zõ programok egyáltalán nem szolgálják a francia államháztartás rendbetételét, a
fiskális konszolidációt. 

A francia elnök ugyanakkor azon a véleményen van, hogy a francia gazdaság jö-
võbeli versenyképessége szempontjából döntõ fontosságú a magasabb hozzáadott
értékû iparágak támogatása. 

Hangsúlyoznunk kell, hogy Nicolas Sarkozy és a jobbközép kormány gazdaságpoli-
tikai koncepciójában továbbra is az aktív állami szerepvállalást ösztönzõ irányvonal ér-
vényesül. Ezen gazdaságpolitika döntõen a belsõ fogyasztásra és a hazai stratégiai ipar-
ágak állami segítséggel történõ megvédésére épül. Úgy gondolom, hogy ezek a gazda-
ságpolitikai elképzelések a világgazdaság interdependens viszonyai és globalizálódása
miatt meglehetõsen anakronisztikusnak tekinthetõk. Pozitív hatással lehet a jövõbeli
gazdasági fejlõdésre a „hanyatló” iparágak támogatása helyett a felsõoktatás, a kuta-
tás-fejlesztés és az innovációs tevékenység elõmozdítása. Természetesen fontos szem-
pont, hogy a beruházások az állami és a magánszektor együttmûködésének keretében
valósuljanak meg. 
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10 Le grand emprunt fait la part belle à la recherce. Le Figaro, 2009. december 14-i szám. In:
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2009/12/14/04016-20091214ARTFIG0439-le-grand-emprunt-fait-
la-part-belle-a-la-recherche-.php. 

12 Grand emprunt: Sarkozy valide les orientations de la commission. Les Echos, 2009. november 20-i
szám. In: http://www.lesechoes.fr/info/france/300391181.htm 



IIIIII..  AA  ffrraanncciiaa  ggaazzddaassáágg  tteelljjeessííttmméénnyyéénneekk  éérrttéékkeellééssee

A kormányzat által meghozott gazdaságélénkítõ intézkedések ellenére Franciaország
sem vonhatta ki magát a világgazdasági válság hatásai alól. A pénzügyi szektorban
bekövetkezett bizalomvesztés hatását a francia bankoknak nyújtott állami garancia-
vállalás sem tudta kiküszöbölni.

Franciaországban a gazdasági recesszió 2008 negyedik és 2009 elsõ negyedé-
vében érte el a mélypontját, ekkor a bruttó nemzeti össztermék közel 1,5 százalék-
kal csökkent. Ugyanakkor a gazdaságélénkítõ programoknak és a hazai fogyasztás
fellendülésének köszönhetõen a francia gazdaság 2009. második negyedévben 0,3
százalékkal növekedett. A kedvezõ növekedési adatokban szerepet játszott az is, hogy
az idõs gépjármûvek cseréjét szolgáló program fellendítette a francia gépjármûipari
exportot. A vonatkozó naptári idõszakban az ipari termelés 0,4 százalékponttal emel-
kedett, a feldolgozóipari tevékenység pedig stabilizálódott. Az export közel 1 száza-
lékkal bõvült az elõzõ negyedévi 1,7 százalékos visszaesést követõen. 2009. harma-
dik negyedévben pedig 2,3 százalékos volt az exportnövekedés. Megjegyzendõ, hogy
az import 2009 második negyedévéhez képest, amikor a visszaesés mértéke 7,1 szá-
zalékos volt, 2009 harmadik negyedévében 1 százalékkal lett nagyobb. A külkeres-
kedelmi mérleg hiánya 2009 decemberéhez képest 2010. januárban a hazai export
fellendülésének (közel 2,2 százalékos növekedés) és a kedvezõ világpiaci körülmé-
nyeknek köszönhetõen 4,155 milliárd euróról 3,681 milliárd euróra csökkent.12

A francia GDP közel 80 százalékát a hazai fogyasztás biztosítja, ezért ennek ala-
kulása döntõ mértékben meghatározza a jövõbeni növekedési kilátásokat.           

A fogyasztói árszínvonal mindvégig stabil maradt, a háztartások fogyasztása
2009. második negyedévben mérsékelt ütemben, 0,3 százalékkal emelkedett. A ház-
tartások bruttó bevételei az elõzõ negyedévi 1,1 százalékos visszaesés után a har-
madik negyedévben 0,8 százalékponttal növekedtek. A vállalati beruházások viszont
0,7 százalékkal csökkentek. 

A francia gazdaság kedvezõ növekedési adatai ellenére elmondható, hogy a brut-
tó nemzeti össztermék 2009-ben közel 2,25 százalékkal esett vissza a gazdasági
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Forrás: Insee. Note de Conjoncture, Décembre 2009. http://www.insee.fr
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12 La France sort de la récession, sans euphorie. L’Expansion, 2009. augusztus 13-i szám. 
In: http://www.lexpansion.com/economie/actualite-economique/la-france-sort-de-la-recession-sans-
euphorie_194248.html és France: 3,7Mds euro de déficit commercial. In: Le Figaro, 2010. március
9-i szám. In: http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/03/09/01011-20100309FILWWW00326-france-
37mds-de-deficit-commercial.php 



recessziót megelõzõ évhez képest. Franciaország gazdasága ugyan 2009. második
és harmadik, valamint negyedik negyedévben (0,6 százalékos) mérsékelt fellendü-
lést mutatott, azonban számos olyan kockázati tényezõ van, amely veszélyeztetheti
a megindult konjunktúrát. Ezek a következõk:

� Az alacsony foglalkoztatás és a munkanélküliségi ráta további növekedése.
� Az elégtelen verseny az áru- és a szolgáltatáspiacokon a túlzott állami diri-

gizmus miatt.
� Az innovációs és oktatási terület alacsony hatékonysága.
� A jövedelmek jelentõs központosítása.
� A hazai tõkéjû vállalatok gyenge versenyképessége.
� A gazdaságösztönzõ programok következtében megnövekedett államháztar-

tási hiány és a növekvõ eladósodottság. 
A francia gazdaság egyik legneuralgikusabb pontja a munkanélküliségi ráta (taux de
chomage) alakulása. A gazdasági recesszió és a külföldi kereslet visszaesésének ha-
tására a foglalkoztatottak száma már 2008. második negyedévben közel 90 ezer
fõvel csökkent.

A munkanélküliség terén megjegyzendõ, hogy Franciaországban a foglalkoztatot-
tak arányának visszaesése jóval kisebb mértékû volt, mint például Nagy-Britanniá-
ban vagy Spanyolországban.

2009 elsõ hat hónapjában Franciaországban elsõsorban a válság által érintett fel-
dolgozóipari szektorban közel 271 300 állás szûnt meg. A munkanélküliségi ráta
2009 második negyedévében a korábbi 7,1 százalékról 9,4 százalékra nõtt. Különö-
sen aggasztó, hogy a 15–24 éves fiatalok esetében a nagyvárosokban a munkanél-
küliségi ráta elérte a 23,4 százalékot. A kormányzat által elfogadott gazdaságélén-
kítõ csomag a munkaerõpiacon még nem érzékelteti a hatását, jóllehet 2009. har-
madik negyedévben mérsékelt ütemben nõtt (5500 fõvel) az állástalanok száma.
2009 szeptemberében a 25 évesnél fiatalabb munkanélküliek aránya csupán 0,1 szá-
zalékponttal emelkedett. 2009. harmadik negyedévben a Munkaügyi Hivatal által
meghirdetett szakképzési programokra jelentkezõk száma pedig elérte a 140 ezret.13
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13 Le taux de chomage est resté stable, à 9,1 %. Le Figaro, 2009. december 4-i szám.
In: http://www.lefigaro.fr/emploi/2009/12/04/01010-20091204ARTFIG00353-le-taux-de-chomage-
est-reste-stable-a-91-.php 

Forrás: Insee. Note de Conjoncture, Décembre 2009. http://www.insee.fr
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A Statisztikai Hivatal által 2009 decemberében közzétett jelentés szerint 2010
elsõ negyedévében tovább folytatódik a munkaerõ-piaci helyzet romlása, amely a vi-
lággazdasági recesszió miatt a magasabb hozzáadott értéket elõállító iparágakban
végrehajtott leépítésekkel és a gyenge külföldi kereslettel magyarázható. 2009 ne-
gyedik negyedévében a munkanélküliségi ráta az elõzõ negyedévhez képest 0,5 szá-
zalékkal emelkedett, és elérte a 9,6 százalékot. Az Insee 2010 elsõ negyedévére a
városokban 9,8 százalékos, vidéken pedig 10,2 százalékos munkanélküliséggel szá-
mol. 

A francia gazdasági miniszter asszony, Christine Lagarde szerint 2010 elsõ ne-
gyedévében a munkanélküliség növekedésével kell számolni (50 ezer fõ), és érdemi
javulásra csak 2010 második negyedévében kerülhet sor, amikor a gazdasági növe-
kedés lehetõvé teszi új munkahelyek létrehozását. Az OECD szerint az állástalanok
számának csökkenésére csak 2011-ben lehet számítani.14

A munkanélküliség elleni küzdelem hatékony eszközei lehetnek a Munkaügyi Hi-
vatal által meghirdetett különbözõ szakképzési programok, valamint a határozatlan
idejû szerzõdések. Hangsúlyoznunk kell, hogy pótlólagos munkahelyek teremtésé-
hez legalább 3 százalékos gazdasági növekedésre lenne szükség Franciaországban,
ami az elõbb említett strukturális problémák (hazai vállalatok gyenge versenyképes-
sége, vállalati szektor alacsony beruházási hajlandósága, magas államháztartási hi-
ány) miatt a közeljövõben nem fog bekövetkezni. 

A francia gazdaság másik kockázati tényezõje közé tartozik a belsõ fogyasztást
és beruházásokat elõsegítõ gazdaságélénkítõ programok hatására megnövekedett ál-
lamháztartási hiány (GDP 8,2 százaléka) és az államadósság (bruttó nemzeti össz-
termék 75,8 százaléka).

A 3. ábrából megállapíthatjuk, hogy Franciaország államadóssága (beleértve a tár-
sadalombiztosítást, az állam és a helyi önkormányzatokét) 2009. harmadik negyed-
évben jóval meghaladta a Stabilitás és Növekedési Egyezmény által elõírt 60 száza-
lékos küszöbértéket. Az ország eladósodottsága a vonatkozó naptári idõszakban
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14 Lagarde prévoit l’arrêt des destructions d’emplois au 2e semestre 2010. Le Monde, 2010. január 5-i
szám. In : http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/01/05/lagarde-prevoit-l-arret-des-destructions-
d-emplois-au-2e-semestre-2010_1287517_3224.html

Forrás: Insee. http://www.insee.fr
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29,4 milliárd euróval növekedett, és elérte az 1457 milliárd eurót. A dinamikusan
gyarapodó adósságállomány a gazdaságélénkítõ programokkal, a munkanélküliség
emelkedése miatt megnövekedett szociális kiadásokkal magyarázható. 2010-re a
francia kormány számításai alapján az államadósság 1600 milliárd euró körül alakul
(GDP 84 százaléka). Franciaország ezért 2010-ben 188 milliárd euró értékû állam-
kötvény kibocsátására vállalt kötelezettséget, amely 23 milliárd euróval több, mint
2009-ben.15 A francia államkötvények egyharmadát a francia befektetõk, további
kétharmadát az eurózóna tagországai és a nemzetközi pénzpiacok birtokolják. Az
államadósság alakulásánál két tényezõt kell figyelembe venni: az egyik az euró-
övezeten belüli irányadó kamatráta alakulása, a másik pedig a hitelminõsítõ intéze-
tek adósságkockázati besorolása. A Francia Államadósság-kezelõ Központ (L’Agence
France Trésor, AFT) igazgatója, Philippe Mills meglehetõsen optimista a francia ál-
lampapírok nemzetközi pénzpiacokon való értékesítésével kapcsolatosan. A hosszú
lejáratú (30 éves) kölcsönök után fizetendõ kamatráta 4,2 százalékra tehetõ, ezért
a francia állam tovább folytatja az államkötvények nemzetközi pénzpiacokon való ér-
tékesítését. A hosszú lejáratú, alacsony kamatozású kölcsönök iránt erõteljes keres-
let mutatkozott a nyugdíjalapok és a biztosítótársaságok részérõl. 

A nemzetközi hitelminõsítõ intézetek közül a Fitch Ratings 2009 decemberében
közzétett jelentésében figyelmeztette Nagy-Britanniát, Franciaországot és Spanyol-
országot, hogy az elkövetkezõ idõszakban költségvetési kiadásaikat és adósságállo-
mányukat csökkentve konszolidációs programot hajtsanak végre. Franciaország je-
lenlegi adósságkockázati besorolása AAA, amely a legjobb kategóriának számít. A hi-
telminõsítõ intézet szerint amennyiben az említett országok nem teszik meg a szük-
séges lépéseket államháztartási hiányuk és államadósságuk lefaragására, akkor adós-
ságkockázati besorolásuk lerontásával kell számolni.16

Nicolas Sarkozy és jobbközép kormányának válságkezelõ intézkedései alapján el-
mondható, hogy a gazdasági válságra Franciaország nem a beruházásokat és a ha-
zai fogyasztást drasztikusan visszafogó, neoliberális gazdaságpolitikával kíván vála-
szolni. Ez ugyanis csak elmélyítené a gazdasági recessziót, és tovább növelné a nor-
mális társadalmi létbõl kirekesztettek számát. Ehelyett a francia elnök a közpénzek
okos elköltésében hisz. Szerinte az államháztartási deficit három részbõl áll:

� A rossz (strukturális) deficitbõl, a rossz célok érdekében, a hatékonysági kri-
tériumok mellõzésével, pazarlóan elköltött pénzekbõl, amelyek arányát min-
den eszközzel csökkenteni kell. 

� A válsággal összefüggõ (konjunkturális) deficitbõl, amely abból ered, hogy a
foglalkoztatási szint és általában a gazdasági tevékenység visszaesése révén a
tervezettnél kevesebb adó folyik be a költségvetésbe, miközben a szociális ki-
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15 La France est endettée de près de 1500 milliards d’euros. Le Monde, 2009. december 30-i szám. In:
http://www.lemonde.fr/economie/article/2009/12/30/la-france-est-endettee-de-pres-de-1-500-
milliards-d-euros_1285920_3234.html

16 La France vole vers un endettement record. In: Le Figaro, 2009. december 22-i szám. In:
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2009/12/23/04016-20091223ARTFIG00006-la-france-vole-
vers-un-endettement-record-.php



adások nõnek. Ez a deficit szociális pufferként szolgál, segít elviselhetõbbé ten-
ni a gazdasági válság szociális szférát is érintõ következményeit, ezért nem
kell vele foglalkozni. A gazdasági fellendüléssel majd eltûnik, illetve a hiány a
befolyó többletbevételekbõl visszapótolható.

� Végül meg kell említeni az elnök által a jövõ érdekében szorgalmazott beru-
házásokat, amelyek a humán tõke, a kutatás-fejlesztés és a környezetvédelem
területét érintik. Ezen prioritások elõmozdítása érdekében a kormány társa-
dalmi konzultációt indított a gazdaság, a kultúra, a tudomány és az oktatás
képviselõivel.

A francia elnök és a jobbközép kabinet gazdaságpolitikai felfogása alapján megálla-
píthatjuk, hogy a gazdasági válságot semmi esetre sem a kisemberek, a szegények,
a gyengék és az iskolából idõ elõtt kikerülõk rovására igyekeznek megoldani, mert
úgy gondolják, hogy egy ilyen politika csak rövid távon hozhat megtakarítást, hosz-
szú távon azonban könnyen zsákutcának bizonyulhat. E hozzáállás a gazdasági ver-
senyképesség fogalmának újraértelmezését jelenti, mivel azt hangsúlyozza, hogy a
fenntartható gazdasági fejlõdés elképzelhetetlen a humán tényezõ felemelkedése nél-
kül.17

Véleményem szerint a francia elnök és a kormány a versenyképesség újraértel-
mezésére, valamint a nemzetközi pénzügyi rendszer megreformálására vonatkozó
elképzelései nemcsak az Európai Unió más tagállamai, hanem Magyarország számá-
ra is fontos tanulságokkal szolgálhatnak. Magyar szempontból különösen fontos a
humán tõke gazdasági növekedésben játszott szerepe, továbbá az ország verseny-
képességét meghatározó „kulcsiparágakba” – mint például felsõoktatás, egészség-
ügy, környezetvédelem és biotechnológia – történõ befektetés.

IIVV..  ÖÖsssszzeeffooggllaallááss

Franciaországot a 2008 második negyedévében elkezdõdött pénzügyi-gazdasági vál-
ság kisebb mértékben érintette, mint például a külkereskedelemre erõteljesen rá-
utalt német vagy brit gazdaságot. A francia bruttó nemzeti össztermék 2008 má-
sodik negyedévében ugyan 1,5 százalékkal visszaesett, de a jobbközép kormány ál-
tal kezdeményezett, a hazai fogyasztást ösztönzõ gazdaságélénkítõ programoknak
köszönhetõen 2009 második és harmadik negyedévében 0,3 százalékkal, 2009. ne-
gyedik negyedévben pedig 0,6 százalékkal növekedett. A biztató adatok a hazai fo-
gyasztás fellendülésével, a francia bank- és ingatlanpiaci szektor nagyfokú stabilitá-
sával magyarázhatók. Emellett fontos szempontként kell számításba venni azt a
tényt, hogy a francia gazdaság kisebb mértékben függ a külpiaci konjunktúra ala-
kulásától, mint Németország gazdasága. 

A munkanélküliség, a növekvõ költségvetési hiány és az államadósság olyan struk-
turális problémák, amelyeket a hatalmon lévõ jobbközép kormánynak mindenkép-
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17 Somai Miklós [2009]: Franciaország. In: Globális válság: hatások, gazdaságpolitikai válaszok és kilá-
tások. MTA Világgazdasági Kutatóintézet, p. 26–37.



pen kezelnie kell. Sarkozy elnök és a jobbközép kormány ugyanakkor mereven el-
zárkózik az adók emelésén alapuló, a belsõ keresletet (fogyasztást) és beruházáso-
kat visszafogó neoliberális gazdaságpolitikától, mivel az ilyen válságkezelési megol-
dások csak tovább mélyítenék a recessziót.

A gazdasági válság kezelésében a fõ hangsúly a francia versenyképességet meg-
határozó területekre, így a gépkocsigyártásra, a kutatás-fejlesztésre, a felsõoktatás-
ra, az egészségügyre, valamint a környezetvédelemre (megújuló energiaforrások)
helyezõdik. Fontos törekvés a humán tényezõ és a gazdasági növekedés kérdéskö-
rének szoros összekapcsolása.

�
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11..  AA  kkoohhéézziióóss  ppoolliittiikkaa  kkiiaallaakkuulláássaa

Az Európai Unió egyik fontos prioritása, hogy minél nagyobb mértékû gazdasági és
szociális kohéziót tudjon megvalósítani. A nemzetközi gazdasági fejlõdés második vi-
lágháború utáni idõszakában tapasztalt nagy mértéke ellenére a jövedelmek, a gaz-
dasági lehetõségek és az aktivitás egyenlõtlen eloszlása regionális, nemzeti és nem-
zetközi szinten még ma is központi elméleti és gyakorlati problémát jelent a dön-
téshozók számára. Az említett idõszak gyors növekedése mellett is kétségtelenül
megállapítható, hogy egyes országok vagy régiók nem tudtak olyan ütemben növe-
kedni, mint a többiek. (Bradley et al. 2005) A kohéziós politika nagyságrendje az
integráció fejlõdésével párhuzamosan változott, a kohézió erõsítése és a fejlettség-
beli különbségek felszámolása érdekében elköltött összegek relatív értéken több mint
megduplázódtak az 1980-as évek vége óta, ezáltal a fejlesztéspolitika az ezredfor-
dulóra a második legjelentõsebb politikává vált az EU-n belül (Rodriguez–Fratesi
2002). Mostanra az Európai Unió egyik legnagyobb kiadási tétele a közös költség-
vetésen belül a kohéziós politika, kb. 36 százalékos súllyal. 1989 elõtt a kohéziós
politika kevésbé volt strukturált, és jóval kisebb összegek felett diszponált. Az iga-
zi fellendülést ezen a területen a pénzügyi perspektívák intézménye hozta meg (Sapir
et al. 2003), vagyis a többéves tervezési idõszakokra szóló útmutatók rendszere,
amelyek keretében a Delors I. csomag az 1989 és 1993, a Delors II. csomag az
1994 és 1999, az Agenda 2000 pedig a 2000 és 2006 közötti idõszakot határoz-
ta meg. Jól érzékelhetõen folyamatosan nõtt a tervezési idõszak hossza egyik évti-
zedrõl a másikra.

Az utóbbi években megfigyelhetõ, hogy az unió közös költségvetésérõl folytatott
viták egyre inkább az érdeklõdés középpontjába kerülnek, ugyanakkor a költségve-
tés nagysága valójában meglehetõsen alacsony: mindössze az EU bruttó nemzeti jö-
vedelmének (GNI) 1 százalékát teszi ki. Ha figyelembe vesszük, hogy az integráció
horizontálisan és vertikálisan is folyamatosan terjeszkedik, akkor mindez egyre na-
gyobb forrásokat igényel a növekvõ feladatok és az egyre nagyobb fejlettségbeli kü-
lönbségek megjelenése miatt. A közös költségvetés legfontosabb funkciói közé tar-
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LLÓÓRRÁÁNNDD  BBAALLÁÁZZSS

Az Európai Unió kohéziós politikájának
értékelése

A XX. század közepére nyilvánvalóvá vált, hogy a gazdaságban jelentõs
regionális egyenlõtlenségek léteznek, és ezek komoly társadalmi-politikai
veszélyeket rejthetnek magukban. Az egyes térségeket eltérõ mértékben
érintõ gazdasági növekedés még a legkevésbé fejlett országokban is te-
rületi egyenlõtlenségeket okozott. Mindezek alapján szükség van olyan
eszközökre, amelyek képesek az egyenlõtlenségeket csökkenteni.

A kutatás elkészítését támogatta az Oktatási és Kulturális Minisztérium Deák Ferenc-ösztöndíja.



tozik kiadási oldalon a közös és a közösségi politikák támogatása. Ezek közül is a
kohézió elõsegítése és a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózásának erõsítése komoly
jelentõséggel bír. A költségvetés bevételi oldalának központi problémája a valódi sa-
ját források hiánya, illetve elégtelen nagyságrendje. Az EU költségvetése alapvetõen
az egyes tagországok GDP-jének függvénye, de mozgásterét jelentõs mértékben be-
folyásolják a nemzeti költségvetések. (Kengyel 2008) A konkrét adatok kapcsán egy-
értelmûen kijelenthetõ, hogy a regionális politika a közösségi költségvetés szerke-
zete alapján is egyre fontosabb területté vált (lásd táblázat). A költségvetés szerke-
zetének elemzése alapján jól látható az agrárpolitika domináns szerepe a kiadási ol-
dalon. Ugyanakkor megállapítható, hogy a regionális politika egyre nagyobb forrá-
sokhoz jut mind relatív, mind abszolút értékben nézve. 

A kohéziós politika alakulását az elmúlt évtizedekben négy tényezõ befolyásolta
jelentõs mértékben (Bradley 2005): 

� A folyamatos bõvítések miatti magas fokú és növekvõ heterogenitás megjele-
nése a Közösségen belül Írország 1973-as, Görögország 1981-es, valamint
Portugália és Spanyolország 1986-os csatlakozása miatt.

� A jelentkezõ külsõ és belsõ kihívások (egységes belsõ piac, gazdasági és mo-
netáris unió stb.), amelyek sokkal nagyobb problémákat, feladatokat okoz-
tak azoknak a régióknak és tagországoknak, amelyek nem voltak olyan fej-
lettek.

� Bár minden tagországnak volt saját regionális politikája is, a legnagyobb for-
rásokkal az EU-szintû (azaz közösségi) regionális politika rendelkezett, amely-
nek célja a kevésbé fejlett tagállamok és régiók felzárkóztatása volt. Ennek a
tevékenységnek a forrásai folyamatosan növekedtek a tervezési periódusok so-
rán (1989–1993, 1994–1999 és 2000–2006).

� Végül az új közgazdasági elméletek megjelenése, fejlõdése is jelentõs hatást
gyakorolt a kohéziós politikára: leginkább az új kereskedelmi és növekedési
elméletek, amelyeket Helpman, Krugman, Barro, Sala-i-Martin dolgozott ki az
1980-as évek közepén, és az új gazdaságföldrajz, amely Fujita, Krugman és
Venables munkásságának hatására fejlõdött ki az 1990-es években.
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11998899––11999933 11999944––11999999 22000000––22000066 22000077––22001133

1. Agrárpolitika 58 48 46 42

2. Strukturális mûveletek 
(regionális politika) 22 33 33 36

3. Belsõ politikák 4 6 6 10

4. Külsõ akciók 5 7 9 6

5. Adminisztráció 9 5 5 6

Pénzügyi tartalékok 2 1 1 –

Forrás: Kengyel Á. (2008): Az európai integrációs folyamat és a közös költségvetés dilemmái. In: Euró-
pai Tükör XII. évf. /7. szám, 35 o.



22..  AA  kkoohhéézziióóss  ppoolliittiikkaa  ccééllrreennddsszzeerree

Az Európai Közösség Alapító Szerzõdésében már szerepel az a célkitûzés, miszerint
a közösségi politika mérsékelni szeretné a nagymértékû területi különbségeket. (Hor-
váth 2001a) Az egyik legfõbb alapelv az EK megalakítása, illetve az Egységes Eu-
rópai Okmány és a Maastrichti Szerzõdés aláírása óta, hogy a különbözõ EU-régiók
fejlettségi színvonalában megmutatkozó egyenlõtlenségeket csökkenteni szükséges.
Tehát az integrációval szemben támasztott egyik legfontosabb követelmény, hogy
hathatósan növelje a gazdasági és társadalmi kohéziót. (Ezcurra et al. 2007) A
2000–2006-os programozási idõszak kohéziós programjainak értékelését vállalja fel
az Európai Bizottság 2006-ban (magyar nyelven 2007-ben) megjelent „Negyedik je-
lentés a gazdasági és társadalmi kohézióról. Gyarapodó régiók, növekvõ Európa” cí-
mû dokumentuma. Ennek elõszavában is megjelenik az az uniós cél, miszerint a ko-
héziós politikának a lehetõ legjobban elõ kell segítenie a konvergencia1 megszilárdí-
tását. (Commission of the European Communities 2007) Az EU mûködésének re-
formját elõkészítõ úgynevezett Sapir-jelentés2 (Sapir et al. 2003) is kiemeli, hogy
az unió legfontosabb céljai közé tartozik a fenntartható gazdasági növekedés bizto-
sítása és a társadalmi kohézió megvalósítása, illetve az újonnan csatlakozó államok-
ban az életszínvonal gyors emelése. Az EU szempontjából azért is van fontos szere-
pe a kohéziós politikának, mert a területi egyenlõtlenségek kiegyenlítésével képes
lehet megelõzni a tömeges és kezelhetetlen munkaerõmozgásokat a periférián elhe-
lyezkedõ országokból a fejlettebb országok irányába. (Horváth 2001b) Ez utóbbi
hatás az EU fejlettebb államai részérõl megmutatkozó munkaerõpiac-nyitási „féle-
lem” esetén különösen fontossá is válhat.  

33..  AAzz  eeddddiiggii  eerreeddmméénnyyeekk  aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióóbbaann  aa  kkoonnvveerrggeenncciiaa  
ééss  aa  kkoohhéézziióóss  ppoolliittiikkaa  tteerrüülleettéénn  

A területi egyenlõtlenségek az EU országai között és az országokon belül a külön-
bözõ területi szinteken megfigyelhetõ sikeres felzárkózások ellenére is fennmarad-
tak az elmúlt évtizedekben (Csaba 2006; Dezséri 2007). Számos esetben, miköz-
ben egy ország az EU-átlaghoz éppen felzárkózott a gazdasági fejlettség tekinteté-
ben, addig egyes régiói elmaradtak a nemzeti és az uniós átlagtól (Petrakos et al.
2005). Ezeket a folyamatokat leginkább az adott térség jellemzõi befolyásolják, ezek
közül is leginkább a gazdasági és szerkezeti sajátosságok, a földrajzi helyzet és ezek
mellett a regionális, nemzeti és uniós politikák, beavatkozások. (Bradley et al. 2005)
Továbbá különbözõ vizsgálatok eredményei alapján kijelenthetõ (Petrakos et al.
2005), hogy a déli országok felzárkózása leginkább a fõvárosi térségeik és a turisz-
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1 A konvergencia jelentése ezen a szakterületen a jövedelmi különbségek csökkenése és annak tenden-
ciája (Molle, 2007).

2 Az André Sapir (2003) nevével fémjelzett tanulmány, amely az Európai Bizottság felkérésére készült,
az EU USA-tól való lemaradásának vizsgálata és a megfelelõ megoldások felvázolása érdekében szin-
tén számos szempontból foglalkozott a regionális politikával.



tikai területeik fejlõdésének köszönhetõ, ezzel párhuzamosan viszont, éppen ezen
tendenciák miatt, az adott országokon belüli egyenlõtlenségek növekedtek. 

Az elméleti és empirikus elemzések tanulmányozása alapján megállapítható, hogy
a konvergencia és a divergencia – különbözõ intenzitással és más-más területi szin-
teken – egyaránt felfedezhetõ az Európai Unióban. Általában a konvergencia meg-
figyelhetõ az EU tagállamai között (különbözõ rátákkal), a divergencia inkább egyes
országokon belül jellemzõ. Éppen ezért nagyon fontos a sikerhez és a sikertelenség-
hez vezetõ beavatkozások megértése annak érdekében, hogy az EU-25 országaira
vonatkozó kohéziós és fejlesztéspolitikai kérdésekre megfelelõ válaszokat lehessen
keresni. (Bradley et al. 2005) Amennyiben tehát bizonyítható, hogy a konvergencia
nyilvánvaló az Európai Unió egyes területi szintjein, akkor fontos lenne megvizsgál-
ni azt is, hogy vajon ez mennyiben köszönhetõ a kohéziós politikának. 

44..  AAzz  EEUU  kkoohhéézziióóss  ppoolliittiikkáájjáánnaakk  hhaattáássoossssáággaa

A konvergencia megvalósulása – akár régiós, akár tagállami szinten – pozitív ered-
mény, de önmagában nem megfelelõ bizonyíték a kohéziós politika hatásosságára
és hatékonyságára. A dilemmát az jelenti, hogy vajon ehhez a felzárkózáshoz meny-
nyiben tudtak hozzájárulni az EU strukturális alapjai és a Kohéziós Alap. (MNB 2006)
Ez a terület a szakirodalomban nagyon közkedvelt, számos elméleti fejtegetés és
empirikus tanulmány született már ebben a témában. 

44..11..  AAzz  EEuurróóppaaii  BBiizzoottttssáágg  hhiivvaattaallooss  áálllláássppoonnttjjaa::  aa  nneeggyyeeddiikk  kkoohhéézziióóss  jjeelleennttééss

A negyedik kohéziós jelentésben makrogazdasági modellek segítségével számszerû-
sítik a kohéziós politika konkrét hozzájárulását a gazdasági növekedéshez, vagyis
próbálják kimutatni annak nettó hatását. A jelentés szerint a makromodellek azért
alkalmazhatók erre a feladatra, mivel képesek a hatások hosszú távú becslését is el-
végezni. A három alkalmazott modell (HERMIN, EcoMod, QUEST) következtetései
alapján kijelenthetõ, hogy a kohéziós politika nemcsak a vizsgált idõszakban, de azon
túl is képes lehet fellendíteni a GDP növekedését; vagyis például a 15 (új és régi)
kohéziós országban történõ beavatkozások mind pozitív hatással járnak majd, egyes
országokban (Bulgária, Lettország, Litvánia, Szlovákia) összességében a tervezési
idõszak végére akár 15 százalékkal is magasabb lehet majd a GDP, mint amekkora
a beavatkozások nélkül lett volna. (Commission of the European Communities 2007)
Ugyanakkor a modellek eredményeinek figyelembevételekor azt is szükséges kiemel-
ni, hogy ezek a növekedési adatok leginkább a támogatások ideális hasznosulása ese-
tén érvényesek, a konkrétan megjelenõ hatások általában kisebb mértékûek.3 Mind-
ezek alapján érthetõ, hogy az Európai Bizottság alapvetõen indokoltnak tartja a ko-
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3 A modellekkel kapcsolatban problémaként merül fel, hogy nem a valóságot tükrözõ feltételrendszerben
dolgoznak, mivel azt feltételezik, hogy hatékony és eredményes a pénzgazdálkodás, illetve optimális
a beruházáskiválasztás. (Commission of the European Communities 2007)



héziós politikát, annak eszközrendszerét hatásosnak véli, így a felzárkózási folya-
matokat, vagyis a konvergenciát saját politikájának eredményeként ismeri el. 

44..22..  EElleemmzzőőii  ((aazz  EEuurróóppaaii  BBiizzoottttssáággttóóll  ffüüggggeettlleenn))  vvéélleemméénnyyeekk  aa  kkoohhéézziióóss  ppoolliittiikkaa  
ssiikkeerreessssééggéérrőőll

Az Európai Unióban 1988 óta tapasztalható tekintélyes forrástranszfer az elmara-
dottabb tagállamok és régiók részére. Az ezek hatásáról szóló elemzések egy részé-
nek tanulmányozása alapján megállapítható, hogy a strukturális alapoknak pozitív
szignifikáns hatása van a régiók növekedésére, és így hozzájárulnak a jövedelemben
és a termelékenységben megmutatkozó különbségek csökkentéséhez; továbbá az
1988-as reform még eredményesebbé tette a regionális politikát (Bachtler 2008;
Cappelen et al. 2003). Mindez jórészt annak köszönhetõ, hogy az alacsonyabb egy
fõre jutó jövedelemmel, magasabb munkanélküliségi rátával, jelentõsebb mezõgaz-
dasági szektorral rendelkezõ, periférikus helyzetben lévõ és strukturális problémák-
kal küszködõ régiók nagyobb támogatásokat kaptak az elmúlt években – összhang-
ban az Európai Bizottság célkitûzéseivel. (Bouvet 2003) Tehát sikerült a támogatá-
sokat a megfelelõ térségekbe összpontosítani, koncentrálni. 

Egyes kutatók megvizsgálták, hogy miként lehetséges növelni az elmaradott régi-
ók termelékenységét a kohéziós politika eszközeivel. Úgy vélték, hogy fontos feladat
a termelési környezet, az emberi erõforrás, az infrastruktúra fejlesztése és az inno-
váció elõsegítése, mivel ezek azok a régióspecifikus tényezõk, amelyek komoly ha-
tást gyakorolhatnak a termelékenység növekedésére. Mindezek megerõsítik a rele-
vanciáját az EU elsõ és harmadik célkitûzésének. Ugyanakkor empirikus kutatások
alapján azt is megállapították, hogy az adott régiók gazdasági szerkezete (ipar, szol-
gáltatások aránya stb.) nem befolyásolja igazán a termelékenység alakulását és ezen
keresztül az egy fõre jutó jövedelem változását. Éppen ezért a második célkitûzést
nem tartják igazán fontosnak. Továbbá kimutatták azt is, hogy nem jó megoldás az
egységes intézkedések, beavatkozások alkalmazása minden elmaradott régióban, sok-
kal inkább szükséges egyedi jellegzetességek alapján kialakított fejlesztési politikák
megvalósítása. (Ezcurra et al. 2007) Ez utóbbit támogatja a Kohéziós Alap. 

Összességében megállapítható, hogy a fejlesztési pénzek szerény pozitív hatást gya-
koroltak a gazdasági bõvülésre azáltal, hogy növelték a teljes tényezõ termelékenységet
és a foglalkoztatottsági rátát a célterületeken (Bouvet 2003). Az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap a beruházásokat leginkább az alacsony jövedelmû térségekben élénkítette. 

Érdekes, hogy a regionális támogatások gazdasági hatásai sokkal inkább kimu-
tathatók azokban a térségekben, amelyek fejlettebbek. Mindez azt jelenti, hogy a
fejlesztéspolitika eredményességét komolyan befolyásolja a támogatásokat fogadó
régió abszorpciós képessége, vagyis a támogatások sokszor azokban a térségekben
a legkevésbé hatásosak, ahol leginkább szükség lenne rájuk. Ez megkérdõjelezi a ko-
héziós országok számára makromodellekkel készített (optimista) becslések érvényes-
ségét. A legfejletlenebb régiókban a növekedést leginkább a kedvezõtlen gazdasági
szerkezet és a K+F-kapacitások hiánya gátolja. Így ahhoz, hogy a források a leg-
eredményesebben hasznosuljanak, olyan kiegészítõ politikákat kell megvalósítani,
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amelyek a helyi környezet befogadóképességét, forrásabszorpciós képességét növe-
lik, mint például a struktúra átalakítása és a K+F-re való alkalmasság erõsítése.
(Cappelen et al. 2003) Így a gazdaságpolitika támogató szerepe a kohéziós orszá-
gok esetén is releváns.

Az ebben a részben bemutatott eredményeket alátámasztják azok a szimulációk
is, amelyeket általános egyensúlyi modellekkel végeztek. Ugyanakkor ezen hatások
felvázolása még nem jelenti a kohéziós politika eredményességének teljes körû ki-
mutatását, mivel számos olyan területen is pozitív folyamatokat indított el, amelyek
nem számszerûsíthetõk. 

44..33..  AA  kkoohhéézziióóss  ppoolliittiikkaa  ffeellzzáárrkkóózzttaattáássttóóll  ffüüggggeettlleenn  hhaasszznnoossssáággaa

A kohéziós politika keretein belül kezdetben az EU az elmaradott országoknak cso-
portosított át forrásokat, annak érdekében, hogy segítse felzárkózásukat a fejlet-
tebbekhez. Ennek egyik oka az is, hogy a fejlettebb országok jóval többet profitál-
nak az egységes piacból, illetve a munkaerõ, a tõke, az áruk és a szolgáltatások sza-
bad mozgásából. Az újonnan csatlakozó államoknak nyújtott támogatások új vásár-
lókat és új piacokat is teremtenek a fejlettebb országok vállalatainak. A új demok-
ráciák megszilárdítása, a jólét növelése ráadásul képes lehet megfékezni az EU-n be-
lüli (túlzott) migrációt is. (Economist 2007) Mindezek a tényezõk igazolják a kohé-
ziós politika létjogosultságát. 

Érdemes azt is megvizsgálni, hogy az Európai Unió által kezdeményezett nemzeti
fejlesztési tervezés, programozás milyen szerepet játszott az egyes tagországokban.
Mindenképpen kijelenthetõ, hogy ezek az elõírások sokkal szigorúbb, precízebb és
nyíltabb monitoringot és értékelést kívántak meg, és a felzárkózó országokban mind-
ez a közpolitikai értékelések kultúrájának szintjét is emelte. Korábban nem volt jel-
lemzõ, hogy hasonló értékeléseket végezzenek fejlesztési programok után, ezáltal nem
volt lehetséges a programok eredményességének nemzetközi összehasonlítása sem.
Ugyancsak fontos szempont, hogy a kohéziós politika eredményes felhasználásában
érdekelt országok olyan értékelési módszertant és eszközöket fejlesztettek ki, és azok
empirikus kutatási eredményeit hasznosították, amelyeket leginkább az új növekedé-
si elmélet és az új gazdaságföldrajz befolyásolt. (Bradley et al. 2005) A kohéziós po-
litika rákényszerítette a tagállamokat a hosszú távú tervezésre (Palócz 2005), amely-
nek során együtt kellett mûködniük az Európai Bizottsággal. A strukturális alapok elõ-
zetes, köztes és utólagos értékelésének szükségessége hozzájárult számos közgazda-
sági elemzés megszületéséhez. Az értékelés nagyon fontos szerepet játszik a progra-
mozási folyamatban, mivel azt hivatott kideríteni, hogy vajon a fejlesztési programok
elérték-e kitûzött céljaikat, emellett megpróbálja felderíteni a beavatkozások és az
eredmények közötti ok-okozati viszonyrendszert. (Bradley 2005) Ezek a hatások,
eredmények nehezen számszerûsíthetõk, de mégis jelentõsek a tagországok számára. 

A kohéziós politika jóvoltából számos további területen elõrelépés következett be
az Európai Unióban (Trón 2008):

� a növekedés szempontjából stabilitást eredményezett a többéves tervezés be-
vezetése;
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� olyan költségvetési források állnak rendelkezésre a kohéziós politika jóvoltá-
ból, amelyeket az adott tagország költségvetése nem biztos, hogy nehezebb
(recessziós) idõkben is biztosítani tudna;

� a fizikai infrastruktúra és az emberi erõforrás fejlesztése – vagyis a kohéziós
politika célterületei – az a két tényezõ, amely leginkább elõsegítheti a növe-
kedést;

� számos tapasztalat összegyûlt az elmúlt évtizedek során, ami segítheti az egy-
más példájából történõ tanulást a fejlesztéspolitika területén;

� az EU által megkövetelt adminisztrációs elõírások betartása sok országban ja-
vította a közpolitika minõségét, csökkentette a korrupciót, a végrehajtási rend-
szer fejlõdött;

� más uniós politikák megvalósításában is tevékenyen közremûködik a kohézi-
ós politika.

Így megállapítható, hogy számos minõségi változást okozott a kohéziós politika a
több évre szóló tervezési rendszer, a partnerség, a monitoring és az értékelés te-
rületén egy tanulási folyamaton keresztül, valamint elõsegítette az addicionális for-
rások „becsatornázását” a gazdasági fejlesztésekbe (Bachtler 2008). Ezek a ténye-
zõk jelentõs mértékben tovább erõsítik az európai integrációt.

44..44..  EElleemmzzőőii  ((aazz  EEuurróóppaaii  BBiizzoottttssáággttóóll  ffüüggggeettlleenn))  vvéélleemméénnyyeekk  aa  kkoohhéézziióóss  ppoolliittiikkaa  ffeellzzáárr--
kkóózzttaattáássbbaann  jjááttsszzootttt  ssiikkeerrtteelleennssééggéérrőőll

A kohéziós politika egyes kutatók véleménye szerint az elmúlt ötven évben sikertele-
nül próbálta meg átrendezni a gazdasági aktivitás és jólét területi elhelyezkedését
(Bougas 2001; Hurst et al. 2000; Puga 2002). Mindez annak fényében történt így,
hogy folyamatosan nõttek a rendelkezésére álló források. A sikertelenség oka két
irányból közelíthetõ meg: egyrészt elképzelhetõ, hogy a kohéziós politikára szánt esz-
közök nem voltak elégségesek a piaci erõk befolyásolására, eltérítésére; másrészt le-
hetséges, hogy a forrásokat nem a legmegfelelõbb módon (hatékonyság, hatásosság,
eredményesség) használták fel az Európai Unióban, vagyis olyan projekteket támogat-
tak, amelyek nem járultak hozzá bizonyíthatóan az egyenlõtlenségek csökkentéséhez.
Valószínûleg mindkét megközelítés helyes, mivel az integráció önmagában nagyobb
erõvel hatott a fejletlen régiókra, mint a fejlesztési támogatások; illetve számos olyan
esetet lehet bemutatni, amelynél kiderült, hogy az elsõ célkitûzéshez tartozó régiók-
ban nem megfelelõen használták fel a forrásokat (például Görögországban). Ehhez
kapcsolódik a közlekedési infrastruktúra bõvítésének példája is, amely alapvetõen hasz-
nos fejlesztés (Gyõrffy 2008), ugyanakkor a periférikus régiók helyzetét legtöbbször
negatív irányba befolyásolja, mindezek miatt kérdéses, hogy ezeknek a projekteknek
a nemzeti vagy EU-szintû regionális politikában van-e a helyük, mivel ténylegesen nem
csökkentik az egyenlõtlenségeket. (Martin 1999; Petrakos et al. 2005) Tehát a he-
lyes cél (felzárkóztatás) érdekében nem biztos, hogy minden esetben a megfelelõ esz-
közöket használták fel, és hogy ezek nagyságrendje elegendõ volt. 

Az EU fejlesztési politikájának hatásosságát az elsõ célkitûzés alá tartozó térségek
támogatása kapcsán is elemezni szükséges, mivel ez a terület kapja a legjelentõsebb
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támogatást. Több szempontból is bizonyítható, hogy az uniónak nem sikerült az emlí-
tett célokat megvalósítania. Egyrészt a korábban az elsõ célkitûzés alá tartozó régiók
nem tudtak olyan fejlõdést felmutatni, amely miatt kiléphettek volna a támogatottak
körébõl. Másrészt bizonyítható a konvergencia hiánya az európai uniós régiók szintjén
a strukturális alapok reformja óta. Bár nemzeti szinten csökkentek a különbségek, kö-
szönhetõen az ír és a portugál növekedésnek a kilencvenes években, a regionális szint-
re leginkább a stabilitás és a konvergencia hiánya a jellemzõ. Számos tényezõ állhat
mindezek hátterében, többek között a regionális fejlesztési stratégiák kiegyensúlyozat-
lansága. Ezekben a térségekben átlagosan a támogatások felét az infrastruktúra fej-
lesztésére és környezetvédelemre, egynegyedét üzleti szolgáltatások fejlesztésére köl-
tötték. Ugyanakkor kimutatható, hogy e fejlesztési irányoknak elhanyagolható hatásuk
van a regionális növekedésre akár az egész uniót nézzük, akár csak az elsõ célkitû-
zéshez sorolt régiókat. Az egyedüli olyan terület, ahol középtávon is pozitív eredmények
mutathatók fel, az az emberi tõke és az oktatás fejlesztése, ugyanakkor erre jelenleg
az EU-ban a fejlesztési összegek mindössze egynyolcadát költik. Mindezek alapján meg-
állapítható, hogy kiegyensúlyozott és régióspecifikus fejlesztéspolitikára van szükség,
amennyiben a fenntarthatóság fontosabb szempont a jövedelemtámogatásoknál.
(Rodriguez–Fratesi 2002) Talán az egyik legfontosabb fejlesztési prioritásnak tehát az
emberi erõforrás tekinthetõ.

Számos további tanulmányban (például Ederveen et al. 2003) bizonyítják be azt,
hogy a strukturális alapok támogatásai semmilyen hatást sem gyakorolnak a gazda-
sági növekedésre. Egy tanulmányban (Boldrin–Canova 2001) 185 NUTS II. régió 1980
és 1996 közötti adatainak elemzése után arra a következtetésre jutottak a szerzõk,
hogy a támogatások nem bõvítik a kevésbé fejlett régiók kapacitásait, csupán
jövedelem-redisztribúciónak minõsíthetõk. Mindezt azzal magyarázzák, hogy minimá-
lis egy fõre jutó jövedelemkonvergenciát tudtak kimutatni a vizsgált idõszakban az eu-
rópai régiók között. Sõt bizonyítják, hogy a támogatások statisztikailag szignifikán-
san negatív hatást gyakoroltak az adott régió növekedési rátájára és felzárkózására.
Mindezek az elemzések komoly kritikát jelentenek az Európai Bizottság számára. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy számos tanulmányban negatív kritika jele-
nik meg, mivel egyes elemzõk a kohéziós politika korlátozott hatásait tudják csak ki-
mutatni a regionális különbségek és a hosszú távú növekedés vonatkozásában. Mind-
ez részben a fejlesztési források felhasználásának (beruházási döntések, menedzs-
ment és megvalósítás), továbbá a külsõ tényezõk befolyásoló hatásának (államigaz-
gatási környezet, nyitottság a kereskedelem és a beruházások szempontjából) tud-
ható be. (Bachtler 2008) A konvergencia támogatásának sikertelensége mellett még
számos más indokot is felhoznak az elemzõk a kohéziós politikával szemben.

44..55..  ÁÁllttaalláánnooss  kkrriittiikkáákk  aa  kkoohhéézziióóss  ppoolliittiikkáávvaall  sszzeemmbbeenn

A kohéziós politika egyik komoly problémája, hogy hatalmas összegeket áramoltat
az EU-n belül. A fejlett tagállamok befizetik hozzájárulásukat a közös költségvetés-
be, amelybõl késõbb visszakapják a pénz egy részét a kohéziós politikára, fejletlen
régióik (Kelet-Németország, Dél-Olaszország) felzárkóztatása érdekében. Éppen
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ezért Hollandia, Svédország és Nagy-Britannia, amelyek szintén kaptak/kapnak mini-
mális felzárkóztatási forrásokat Brüsszeltõl, azt javasolták, hogy a fejlett országok
maguk finanszírozzák nemzeti felzárkóztatási programjaikat, és ezek forrásait ne
utalják át az EU-nak, ahonnan késõbb azt visszakapják. Ezt a javaslatot a közös költ-
ségvetésrõl folyó tárgyalások során elvetették, sõt megjelentek a célkitûzések között
olyanok (versenyképesség és foglalkoztatottság, illetve határon átnyúló együttmûkö-
dések), amelyek keretein belül több mint 50 milliárd euró jut az unió gazdag orszá-
gainak. A Bizottság természetesen konkrét indokokkal védi álláspontját: a kohéziós
politika támogatásaiból létrejövõ beruházások képesek mindenhol megjeleníteni, lát-
hatóvá tenni az EU létezését, a fejlettebb országok polgárainak is látniuk kell a ko-
héziós politika eredményeit, hogy ne gondolják azt, mindez csak a jövedelem-újrael-
osztást szolgálja. Az EU regionális politikáért felelõs biztosa szerint sokszor egyedül
a kohéziós politika képes bizonyítani az unió létezését még a fõvárosoktól távoli tér-
ségekben is. (Economist 2007) Ezáltal közelebb hozza az uniós állampolgárokhoz az
EU-t, és olyan szituációt teremt, amelyben az egyes állampolgárok és szervezetek
közvetlen kapcsolatba kerülnek az uniós intézményekkel (Hall et al. 2001).

Számos más negatív hatással is jár(hat) a kohéziós politika az egyes országok és
régiók szintjén (Bachtler 2008; Trón 2008; Váradi 2006; Váradi 2007):

� a stabilitás miatt kialakult egyfajta rugalmatlanság (és túlzott komplexitás),
ami nem segíti a versenyképesség erõsítését;

� a fejlesztések elosztását végzõ intézményrendszer (bürokrácia) kiépítése, fenn-
tartása már önmagában is komoly forrásokat emészt fel, és így terheket ró
minden egyes tagállamra;

� sokszor megkérdõjelezhetõ az eredményeket értékelõ jelentések objektivitá-
sa, mivel nagyon komoly nyomás nehezedik a döntéshozók részérõl az érté-
kelõkre a megfelelõ sikerek felmutatása érdekében. 

55..  JJaavvaassllaattookk  aa  kkoohhéézziióóss  ppoolliittiikkaa  ttoovváábbbbffeejjlleesszzttéésséérree

A kohéziós politika lehetséges reformjánál számos politikai szempont is elõkerül: a
27 tagú Európai Unió fejlettebb tagállamai is részesedni szeretnének bizonyos prog-
ramokból, így forrásokat kötnek le, és a kevésbé fejlett régiók számára kevesebb
fejlesztési pénz marad a közösségi költségvetésben. Mindezek mellett támogatási
verseny is megfigyelhetõ az igazán elmaradott régiók vállalkozói és a hasonlóan prob-
lémákkal küszködõ, szerkezetváltási válságban lévõ, de viszonylag gazdag, jó inf-
rastruktúrával ellátott régiók vállalkozói között. A legfejletlenebbeknek folyamato-
san bizonyítaniuk kell, hogy a felhasznált forrásokat a termelékenység és a foglal-
koztatottság növelésére tudják felhasználni. Ez igen komoly kihívás számukra, mi-
vel periférikus helyzetük, gyenge infrastrukturális hátterük, alacsony népsûrûségük
miatt nem túl vonzók a befektetõk számára. (Bocsor et al. 2000) Jól érzékelhetõ,
hogy számos érdekkonfliktus merül fel ezen a területen is az Európai Unióban.

A konkrét javaslatok között megjelenik az is, hogy a közös költségvetést a ko-
hézió elõsegítése érdekében szükséges lenne bizonyos szempontok szerint módosí-
tani. A határ menti együttmûködésekre fordított források nagyságát érdemes lenne
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növelni, így elõsegítve a természetes gazdasági és kulturális térségek fejlesztési prog-
ramjait. A második célkitûzésnél, a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás”-
nál elegendõ lenne csak a foglalkoztatás erõsítését támogatni, így meg lehetne szün-
tetni a viszonylag fejlett régiók szerkezetváltásának közösségi forrásokból való se-
gítését. A kohéziós politika negyedik célkitûzése lehetne a közös agrárpolitika vidék-
fejlesztési támogatása, amelyet így könnyebben össze lehetne hangolni más forrá-
sokkal, és együtt komplex módon lehetne ezekkel is regionális fejlesztési célokat
szolgálni a vidékfejlesztés célterületein. (Kengyel 2008) 

A kohéziós politika jövõjérõl intenzív vita alakult ki az elmúlt idõszakban. Az Eu-
rópai Bizottság „Ötödik helyzetjelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról” c. do-
kumentuma számol be errõl. A kedvezményezettek közül a vita hozzászólói szerint
érdemes lenne továbbra is kiemelni a leginkább elmaradott térségeket, de emellett
szükség van arra is, hogy a kohéziós politika az EU teljes területét lefedje. A véle-
ménynyilvánítók szerint a területi együttmûködések a kohéziós politika igazán fon-
tos részei, itt valóban megmutatkozik a politika hozzáadott értéke. Kompromisszum
mutatkozik olyan szempontból, hogy a kohéziós politikának a versenyképességet kell
szem elõtt tartania, aktív munkaerõ-piaci politikákra van szükség a szociális piac-
gazdaság fenntartása érdekében, továbbá fontos figyelembe venni a fenntartható
fejlõdést is. Egyre fontosabb lesz a politika irányítása terén a stratégiai szemlélet
erõsítése. (Commission of the European Communities 2008a) Mindezek alapján kör-
vonalazódik a kohéziós politika jövõje, miközben radikálisan új irányok nem jelen-
nek meg. 

A 2008-ban kiadott zöld könyv (Commission of the European Communities
2008b) további egyeztetést kezdeményezett a kohéziós politika területén, illetve a
területi kohézió fogalmát állítja a középpontba. A dokumentum szerint a területi ko-
héziónak biztosítania kell, hogy az EU összes területe harmonikusan tudjon fejlõd-
ni. Az integrált megközelítés szerint a területi kohézió képes összekapcsolni a gaz-
dasági hatékonyságot, a társadalmi kohéziót és az ökológiai egyensúlyt. A javasolt
megoldások három központi fogalom köré csoportosíthatók: egyrészt a koncentrá-
ció, vagyis a túlzott és káros koncentráció megakadályozása, a szolgáltatásokhoz va-
ló hozzáférést elõsegítõ városi koncentráció támogatása; másrészt az összekapcso-
lás, vagyis a meglévõ távolságok áthidalása, így biztosítva mindenki számára a szol-
gáltatásokhoz való hozzáférést; harmadrészt az együttmûködés, amely különbözõ
szintek között valósulhat meg, akár szomszédos hatóságok, országok között is. A
megvitatandó kérdések között felmerül a mérhetõség, az értékelhetõség fontossá-
ga is, vagyis ki kell fejleszteni olyan mutatószámokat, amelyek képesek leírni a te-
rületi kohéziót. Ezek lehetnek például a humán fejlettség, a fenntarthatóság, a sé-
rülékenység és a szolgáltatások elérhetõségének indikátorai. Ezek a javaslatok a ha-
tásosság értékelésénél felmerült kritikákra is választ és megoldásokat nyújthatnak,
ezért biztosíthatják a kohéziós politika fejlõdését. 

Az Európai Bizottság hatodik helyzetjelentése (Commission of the European
Communities 2009) a kreativitást és az innovációt tárgyalja, mint amelyek képesek
elõsegíteni az EU fejlõdését, növekedését. Ezeknek a tényezõknek nagyon erõs re-
gionális dimenziójuk van. A jelentés fõ célja, hogy e két tényezõ szempontjából fon-
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tos eszközöket mutasson be. A kreativitás erõsítése érdekében fontos lehet a helyi
tehetségek fejlesztése az oktatás és a képzés segítségével, továbbá a tehetségek von-
zása más térségekbõl, mindezeket szervesen kiegészíti a tolerancia fontossága, a
diszkrimináció elleni harc. Az innovációval kapcsolatban kiemeli a dokumentum, hogy
nagy jelentõsége van az új vállalkozások létrehozását megkönnyítõ intézkedéseknek
és a vállalkozástan oktatásának. Emellett a meglévõ cégekben erõsítendõ innováci-
ós tevékenység lehet a másik megoldás, amely viszont jelentõs koncentrációt mutat
regionálisan és szektorálisan is. 

Összességében ezen irányok alapján a kohéziós politika várhatóan választ tud ad-
ni azokra a kihívásokra, amelyek a 2000-es évek elején felmerültek. A hatásosság
értékelésénél alkalmazott szempontok több esetben is megjelentek az Európai Bi-
zottság legújabb dokumentumaiban. Ugyanakkor továbbra is kérdéses, hogy a meg-
lévõ centrum–periféria-viszonyrendszerben mekkora hatásfoka lehet ennek a típu-
sú redisztribúciónak a fejlesztések területén a piaci erõkhöz képest. 
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Ha az elmúlt száz év történelmét vizsgáljuk, láthatjuk, hogy a „nemzeti kisebbség”
vagy „etnikai kisebbség” megnevezést tulajdonképpen ott is használták, ahol csak a
népcsoport kifejezés állhatott volna. Nehézséget okoz annak bizonyítása, hogy a nem-
zeti kisebbség kifejezést az elsõ világháború végén az államvezetõk választották vol-
na azzal a szándékkal, hogy a kisebbséget már a kifejezés révén is diszkriminálják.
Ez ellen irányult az a törekvés, amely a kisebbségvédelem létrehozását tûzte ki cé-
lul, még ha csak néhány államban, bizonyos kisebbségek számára öltött is ez for-
mát késõbb a kisebbségvédelmi szerzõdésekben. A kisebbségvédelemnek ugyanis
tompítania kellett a kisebbség szóval együtt járó hátrányos pozíciót. A gyõztes ha-
talmak szintúgy, mint az új államok kormányai, az általuk uralt nemzeti államokban
élõ kisebbségekben a számszerû kisebbséget látták, melyeket – csekélyebb számuk
– révén valamennyi fontos, õket érintõ kérdésben leszavazták, még ha ez a kisebb-
ség, mint pl. a szudétanémetek, az összállam etnikai többségéhez tartozott is.1

Amikor az elsõ világháború óta oly gyakran beszélünk nemzeti kisebbségrõl, a „nem-
zeti” szó, amelyet többszörösen is különféleképpen értelmeznek, és épp elégszer vonat-
koztatnak az államra (Nemzeti Kutatási Tanács, nemzeti törvényhozás, Nemzeti Bank,
nemzeti ipar stb.), már kezdettõl fogva etnikai jelentéstartalommal bír, azaz etnikai
nemzetre vonatkozót, kultúrnemzetet jelent. A népjogi szerzõdésekben néha a követ-
kezõ kifejezésben tûnik fel: „minorités de race, de langue et de religion”. Tehát az ENSZ
jogi forrásaiban, nem úgy, mint ma, „origine ethnique” -rõl (etnikai eredetrõl) van szó.
Nem hagyhatjuk mindazonáltal figyelmen kívül, hogy a rassz (race) akkoriban nem csak,
és elsõsorban egyáltalán nem azt jelentette, amit késõbb Hitler és elõdei fajelméletének
romboló hatására ezalatt értettek, hanem az etnikai közösséget, azaz a népet. A „nyelv”
szó és a „nyelvi” kifejezés inkább tartalmaznak etnikai komponenst, jóllehet különbsé-
get kell tenni tisztán nyelvi nép és kultúrnép között. A kisebbség, mint még manapság
is, egyúttal valami kisebbséghez tartozót jelentett, nem ritkán akár még az alacsonyabb
értékkel bíró, alacsonyabb rendû jelentéstartalom is társult hozzá. A nemzetiségi konf-
liktus okai a kisebbség ezen értelmezésében is kereshetõk.

6677

DDÖÖMMŐŐKK  CCSSIILLLLAA

A kisebbségtől a népcsoportig

Jelen publikáció fõ törekvése a népcsoport jelentésének vizsgálata, illetve
hogy ezt milyen módon definiáljuk. Miképpen jutunk el egy szám szerinti
kisebbség õt megilletõ jogától a népcsoportig és annak védelméig? A
felvetõdõ kérdések igen sokrétûek. Elegendõ lehet-e az egyes ember
védelme az emberi jogokat és az alapvetõ szabadságjogokat érintõ
nemzetközi és államok közötti határozatok tekintetében, abból a
szempontból, hogy az etnikai közösséget is megõrizze? Amennyiben
meghatároztuk a népcsoportot, már nem lesz nehéz azon utakat
megmutatni, amelyek a régi stílusú kisebbségi jogtól a modern
népcsoportjogig vezetnek.

1 Hermann Raschhofer, Die Sudetenfrage, München (Isar Verlag) 1953.



Mivel a „kisebbség” kifejezés alatt ezen felül valamely abszolút mechanisztikusat,
tehát különálló, egyes egységek összességét értették, valami megszámlálhatót, a ki-
sebbségi jog pedig háttérbe került, a nemzeti államok arra törekedtek, hogy a ki-
sebbségekhez tartozók számának csökkentésével megfosszák õket érvényesülési, és
többnyire fennmaradási jogaiktól is. Azáltal hogy pl. az egykori csehszlovák kisebb-
ségi törvény, illetve kisebbségvédelmi törvény a kisebbségek jogait ahhoz a feltétel-
hez kötötte, hogy a kisebbségi nyelvet beszélõknek a közigazgatási körzetben, ille-
tõleg a településen élõ lakosság 20 százalékát kellett kitenniük, az állam megpró-
bálta úgy meghúzni a közigazgatási határokat, hogy ez az arányszám a 20 százalék
alá essen. Az egyes személyek összeszámolása nagy általánosságban jelentõs hátrá-
nyokat jelent a kisebbségek számára. Bizonyos, hogy az 1919-es ún. párizsi szer-
zõdések a kisebbségvédelmet kizárólag az egyes közigazgatási körzetekben élõ ki-
sebbség viszonylag magas száma esetén („proportion considérable”) irányozták elõ,
és nyelvüknek hivatali nyelvnek kellett lennie, de a vita afelõl, hogy hol kezdõdik ez
a viszonylag magas szám, soha nem ült el. Ez azt mutatja, hogy az egy kisebbség-
hez tartozók összeszámlálása a kisebbséget nem csoportnak, nem közösségnek, ha-
nem csak egyes személyek összeadásának tekinti, amely létszámot ügyes manipulá-
cióval csökkenteni lehet, úgy, hogy õket semmilyen jogok ne illessék meg. Nem min-
den ország olyan nagyvonalú, mint Finnország, ahol szintén tartanak számlálásokat,
de a svéd néphez tartozók csökkenése esetén törvényi úton egyszerûen lejjebb vi-
szik a népcsoporthoz tartozók számára vonatkozó küszöböt.

Érthetõ tehát, hogy már korábban is megkísérelték, hogy a kisebbséget ne szám-
egységek összeadásaként definiálják, mivel a kisebbség mindig a szám törvényéhez
köthetõ, és ki van téve annak a veszélynek, hogy a kevesebb joggal rendelkezõ sze-
mélyekkel azonosítsák. Erre kínált lehetõséget a régi osztrák alkotmányban (Állami
Törvénykönyv XIX. cikkely) elõforduló „néptörzsek” kifejezés és a közhasználatú
„nemzetiség” kifejezés, amely a magyar törvényi cikkelyben (1968/XLIV)2 is szere-
pel. Ez utóbbi a nemzetiségek egyenlõségérõl szól, amely alatt nemcsak a nemzet-
államban élõ teljes népeket (pl. a szlovákokat) értettek, hanem a néphez tartozó
népcsoportokat is, mint pl. a románokat vagy a németeket. Ha az elsõ világháború
nem az Osztrák–Magyar Monarchia szétdarabolásának jegyében folyt volna, abban
az értelemben, hogy az állítólagos „népek börtönébõl” kiszabadítsák a nemzetisége-
ket, a nemzetközileg mindenképp ismert nemzetiség kifejezést az egy vagy több nép
által vezetett államban valószínûleg népre vagy népcsoportra cserélték volna, és a
kisebbségi jog helyett nemzetiségi jogról beszéltek volna.

A nemzeti kisebbségek mint „egységek” azonban már idejekorán érvényesíteni akar-
ták ezt az „ens sociale” szellemében, így kialakult a „népcsoport” kifejezés, amellyel
arra utaltak, hogy a nemzeti kisebbségek (nem szükségszerûen nyelvi kisebbségek is)
csoportok, tehát szociológiai értelemben elkülönült közösségek voltak, amelyek ismer-
tetõjegye a „nép” szóban, annak etnikai értelmezésében rejlik. A kisebbség szó tehát
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ebben már nem fordul elõ, hallgatólagosan azonban elképzelhetõ, hogy a népcsoport
egy olyan államban él, amelyet egy másik nép vagy annak részei vezetnek és uralnak.
Másik lehetõség az ún. nemzetiségi állam, amely több más népbõl vagy népcsoport-
ból áll, úgy, hogy a népcsoport vagy egy számszerû kisebbséget tesz ki (relatív több-
ség esetén is), vagy gyakorlatilag úgy kezelik, mintha a lakosságon belül kisebbség-
ben lenne. A tõsgyökeres, elkülönült etnikai kisebbségre vonatkozó „népcsoport” meg-
jelölés már a második világháborút megelõzõen is széles körben elterjedt, mint ahogy
már korábban pl. a „Nemzet és állam” folyóiratban is elõfordult.3

A „népcsoport” kifejezés minden valószínûséggel a német népelméletben szere-
pelt, és a második világháború után a németen kívül más nyelvben is elterjedt. A ki-
fejezés több jogi rendelkezésbe is bekerült, így pl. az egykori olasz–jugoszláv triesti
szabályozásról szóló 1954-es Londoni Memorandumba és az 1975-ös osimoi utód-
szerzõdésbe, ahol az olasz szövegben csak „gruppo etnico” áll, ezenkívül az 1969-
es úgynevezett mûveleti naptárral kiegészített dél-tiroli csomagba, az 1976-os új
osztrák népcsoport-törvénybe, az 1980-as új, a népcsoportok autonómiájáról szóló
törvénybe. Az irányadó szakirodalom is egyre inkább a „népcsoport” megjelölést
használja, és ez nem kizárólag a német nyelvben, hanem az olasz (gruppo etnico),
a francia (ethnie, illetve groupe ethnique), az angol (ethnic group), a spanyol (grúpo
etnico) és az orosz nyelvben is megjelenik (etnicskájá gruppa vagy obstsznoszt). A
mérvadó szerzõk száma, akikrõl itt szó van, az utóbbi évtizedekben oly mértékben
megnõtt, hogy most csupán néhány nevet említek.4

Ide tartozik a müncheni Nemzetközi Intézet az Emberi jogokért és Regionaliz-
musért (Intereg) szisztematikus definíciós munkája is, amennyiben 1978-ban kidol-
gozta az Európai Jegyzõkönyvben5 az etnikai kisebbségek és csoportok védelmérõl
szóló ENSZ-Konvenció tervezetét, amely kiegészült az Európa Tanács államainak
regionalizálásról szóló, az Intereg által készített nemzetközi megállapodásával, ame-
lyet 1981-ben Dülmenben fogadtak el, és bár a regionalizáció nem feltétlenül jelen-
ti a népcsoportok jogrendjét, mégis eszmei összefüggésben áll az elõbbiekben em-
lített mindkét megállapodástervezettel, amelyekkel az ENSZ, illetõleg az Európa Ta-
nács és az Európai Parlament is foglalkozott, továbbá amelyeket már a nemzetkö-
zi jogirodalom is kommentált.6

A felvetõdõ kérdések igen sokrétûek. Elsõként kínálkozik az individuális védelem
kérdése. Elegendõ lehet-e az egyes ember védelme az emberi jogokat és az alapve-
tõ szabadságjogokat érintõ nemzetközi és államok közötti határozatok tekintetében,
abból a szempontból, hogy az etnikai közösséget is megõrizze? 
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3 Rudolf Michaelsen, Der Europäische Nationalitätenkongreß, phil. Diss. Mainz Egyetem 1980, Könyv-
kiadás tervezve Frankfurt/Bern (Peter Lang); Arnold Weingärtner, Die Geschichte der Zeitschrift
"Nation und Staat", Bécs (Braumüller) 1979.

4 Ernest Petric, Guy Héraud, Obieta Chalbaud, Rudolf Grulich, Yvo Peeters, Felix Ermacora, Francesco
Capotorti.

5 Theodor Veiter, Das österreichische Volksgruppenrecht seit dem Volksgruppengesetz von 1976, Wien
(Braumüller) 1976, 133-156 o.

6 Regionalismus-Charta, kiadva Jens Gabbe cikkében a Dülmenben megrendezett regionalizmus
konferenciáról, München (INTEREG) 1983.



Felmerül továbbá a kérdés, hogy elegendõk-e csak a fennmaradási jogok, ame-
lyeket a népcsoportokat érintõ modern törvényekben már több helyen rögzítettek,
vagy hogy az érvényesülési jogokat nem kell-e biztosítani, amelyekkel összefüggés-
ben a „megengedõ és támogató” nemzetiségi jog közötti különbséget a késõbbiek
során még részletesen vizsgálni kell. Amennyiben a rendszerint egyébként is gyen-
ge és asszimiláció által fenyegetett kisebbségi etnikai közösségeknek nem biztosít-
ják a jogi lehetõséget érvényesülésükre és kibontakozásukra (pl. hagyományõrzõ mú-
zeumok, képzõmûvészeti galériák, saját színház létrehozása révén – az állam pénz-
ügyi támogatásával –, amatõr színjátszó csoportok megalakulásával, kiadók alapítá-
sával, saját, a népcsoporthoz tartozók közremûködésével mûködtetett televízió- és
rádióadások sugárzási lehetõségének megteremtésével), akkor csak a fennmaradási
jog nem elégséges (a népcsoport nyelvét szabadon használhassa a privát és családi
életben, elemi oktatás anyanyelven, illetve az anyanyelv oktatása stb.).

Ugyancsak vizsgálandó, hogy a parlamentáris, liberális demokrácia tisztán formai
egyenlõsége és egyenjogúsága elegendõ-e ahhoz, hogy etnikai kisebbségi közössé-
geket megõrizzen, vagy hogy nem szükséges-e az ún. materiális (lényegi) egyenjo-
gúság. Azt is vizsgálni kell továbbá (jelen publikációnak és majd folytatásának ez a
fõ törekvése), hogy tulajdonképpen mi a népcsoport, milyen módon definiáljuk és
hogy jutunk el egy szám szerinti kisebbség õt megilletõ jogától a népcsoportig és
annak védelméig. Amennyiben meghatároztuk a népcsoportot, már nem lesz nehéz
megmutatni azon utakat, amelyek a régi stílusú kisebbségi jogtól a modern népcso-
portjogig vezetnek.

11..  EElleeggeennddőő--ee  aazz  iinnddiivviidduuáálliiss  vvééddeelleemm??

A Népszövetség-éra kisebbségvédelme lényegében individuális védelmen alapult. Ál-
talánosságban nem a csoportot mint elkülönített etnikai közösséget védték, amely
– a gyarapodástól vagy csökkenéstõl függetlenül – egyes tagokból áll, hanem a nem-
zeti kisebbség egyes tagjai védelmét kellett megteremteni a nyelvi, a faji vagy a né-
pi hovatartozásuk miatt õket érõ hátrányos bánásmóddal szemben. Ez a védelem a
vallási kisebbségekre is vonatkozott, azonban a vallási kisebbségre nem mint „ens
sociale”, egy megszilárdult, állandó egységre kell tekinteni,7 mivel bárki kiléphet egy
vallási közösségbõl, és átléphet egy másikba. Egy népbõl nem lehet „kilépni”, a nem-
zetiségi hovatartozást nem lehet váltogatni, mivel a nép fogalmához objektív krité-
riumok is tartoznak. Nagyon helyénvaló, hogy az Európai Népcsoportok Föderalis-
ta Uniója, amelyben annak idején etnikai kisebbségek (népcsoportok) jelentõs szá-
ma találta meg Európában csúcsszervezetét és képviseletét, arra határozta el ma-
gát, hogy ezekben az alapelvekben egyértelmûen rögzítsék: a népcsoporthoz való
tartozás vállalása szabadon választható és nem felülvizsgálható. Ehhez hasonló meg-
fogalmazással találkozunk az AIDLCM (Association Internationale pour la Défense
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7 Joachem Blaschke, Dirk Gerdes „Das eigenständige Volk”, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft) 1965.



des Langues et Cultures Menacées) Chartájának az alapelvek igen fontos, az etnikai
csoportok államok közötti és nemzetközi védelmével kapcsolatos megállapításaiban,
amelyek tulajdonképpen a nemzetközileg is ismert népcsoportjog-oktatótól és nép-
jogásztól, Guy Héraud-tól származnak.8 Néhány szerzõ, mint pl. a társadalompoliti-
kai baloldalról ismert Reiner Elkar és Dirk Gerdes9 azonban felléptek a két utóbb
említett alapelvvel és konvenciós elvvel szemben. 

Az osztrák törvénykönyv 1976. július 7-i, 396/1976 számú, az Ausztriában élõ
népcsoportok jogállásáról szóló törvénye (népcsoport törvény) a következõket
mondja 1. § 3. bekezdésében: „Valamely népcsoporthoz való tartozás szabadon vál-
lalható. A népcsoport tagjai nem szenvedhetnek hátrányt az õket megilletõ jogok
gyakorlása vagy nem gyakorlása során. Senki sem kötelezhetõ arra, hogy bizonyít-
sa a népcsoporthoz való tartozását.” 

Elviekben tehát a ma érvényes államok közötti és nemzetközi kisebbségi jog alap-
ján senki sem sorolható akarata ellenére egy bizonyos néphez vagy népcsoporthoz
vagy etnikai kisebbséghez, azaz az egy bizonyos néphez való tartozás jogi vélelmét
nem kell törvényileg rögzíteni. Ez megfelel annak, amit Capotorti a nemzeti, etni-
kai, nyelvi és vallási kisebbségek védelmérõl írt terjedelmes ENSZ-beszámolójában,
amelyet mint állami gyakorlatot és a késõbbi rendelkezések alapelveként is kiemelt.
A nemzetiségi jog és az etnoszociológia területén fõként azért van alapvetõ jelentõ-
sége a néphez való tartozás beismerésének, sõt egy nyelv anyanyelvként, illetve be-
szélt nyelvként való megjelölése ellenõrizhetõségének, hogy az elmúlt idõkben oly
gyakran elõforduló, az egyes ember lelkéért folytatott úgynevezett harcból végül ne
legyen társadalmi harc, amely bizonyos körülmények között kizárhatja az adott la-
kosságon vagy államon belüli nyelvi csoportok együttélését. Hogy kellenek-e, szük-
ségesek-e egyáltalán a nyelvi vagy népi hovatartozást firtató számlálások, ez nagy
általánosságban kétségbe vonható. Joggal képviselte a Karintiában élõ szlovén nép-
csoport a végérvényes etnikai békerendezésért folytatott tevékenysége során az úgy-
nevezett „Ortstafelkommission”10 (helységtábla-bizottság) azt a véleményt, amely
szerint Karintiában mindenki egészen pontosan tudja, hol élnek a szlovének (a nem-
zeti szocialista Harmadik Birodalomnak sikerült megtalálnia és kitelepítenie õket), és
a kitelepített szlovének által lakott terület (ma vegyes nyelvû terület, 1918-ig
Szlovén-Karintia) senki számára nem maradt ismeretlen körülzártságában. Ilyen
megfontolásokból sok kisebbségi területen egyáltalán nem tartanak nyelvi számlálá-
sokat, pl. se Németországban, se Dániában, se Olaszországban, kivéve néhány tar-
tományt, ahol az ilyen nyelvi számlálások az autonóm státus megszerzése miatt szük-
ségesek stb.. Más államokban, méghozzá a több népet és etnikai közösséget magá-
ban foglaló nemzeti államokban (mint pl. Svájcban, Graubünden Kanton11 kivételé-
vel, vagy pl. Belgiumban) az ún. nyelvterületi és területiség elve él. A nyelvterületi
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8 A „Charte des droits des Communautés ethniques minoritaires et des minorités linguistiques” szövege,
1976. 7. 27-én St Vincent/Chatillonban megkötve, in "Europa Ethnica", Wien, 1977. évf. 34. o.

9 Dirk Gerdes, Aufstand der Provinz, Regionalismus in Westeuropa, Frankfurt/M (Campus) 1980.
10 Theodor Veiter, Die Kärntner Ortstafelkomission, Wien (Braumüller) 1980.
11 Rudolf Viletta, Grundlagen des Sprachenrechts. Mit besonderer Berücksichtigung des Rechts der

Gemeinden des Kantons Graubünden, Zürich (Schulthess Polygraphischer Verlag)



elvnek is, mint ezt Kloss12 találóan megfogalmazta, megvannak a maga hátrányai,
amennyiben a fennálló etnikai területhatárokat bizonyos mértékben véglegessé te-
szi, rögzíti (Versteinerungstheorie).

Ezen elv az államok közötti, elsõsorban az egy adott nyelv iskolai és közéletben
történõ elismeréséért folytatott küzdelmet már eleve megakadályozza és megnehe-
zíti, miközben vélhetõen nem jelentéktelen igazságtalanságok is történhetnek.13 Ez-
zel szemben áll az objektív ismertetõjegyek elve, amelyet Európában csak viszonylag
kevés népcsoporttól követelnek meg jogaik megállapítása céljából, a legtartósabban
bizonyára a Karintiában élõ szlovének esetében, akik minden bizonnyal attól tarta-
nak, hogy a karintiai németek és az asszimilálódottak (az úgynevezett „vendek”, aki-
ket a karintiai német többség a nemzetiségüket vállaló kisebbség elleni harc eszkö-
zeként talált ki) társadalompolitikai nyomására sarokba fogják szorítani õket, ugyan-
is sokan közülük nem merik magukat a nyelv- és népcsoporthoz tartozónak vallani,
azaz vállalni nyelvi és etnikai hovatartozásukat. Ez a konfliktus gyakorlatilag megold-
hatatlan, hiszen a kis létszámú, szórványtelepülésen élõ etnikai kisebbség számára
szinte lehetetlen, hogy szembeszálljon egy többségi nép vagy egy etnikai és nyelvi ki-
sebbség nyomásával, fõként ott, ahol a célzott vegyülés révén még a „Volkstod durch
Unterwanderung” (a vegyülés, beolvadás általi néphalál) is megjelenik.14

Objektív ismérvek rögzítésével azonban nem lehet mesterségesen életben tarta-
ni egy népcsoportot vagy nyelvi kisebbséget. Ha valakinek például – mint ahogy ez
a német–szláv nyelvterületi határokon gyakran elõfordult –  a szláv vezetékneve mint
objektív ismertetõjegy megvan (de a következõ generáció már régen elveszítette va-
lamennyi szellemi, kulturális kötõdését korábbi népéhez), abszurd lenne, ha az ille-
tõt csupán neve miatt számítanák be egy etnikai közösségbe, amelyhez õ már nem
tartozik vagy nem akar tartozni. Éppen a fanatikus német nacionalistáknak volt az
egykori „régi Ausztriában” nagyon gyakran tipikus cseh, szlovén, horvát neve, a na-
cionalista olaszoknak szintúgy, és fordítva is. Mindig akadtak cseh, szlovén és hor-
vát stb. nacionalista politikusok, akik vezetékneve német, illetve olasz volt.

Arról sem feledkezhetünk meg, hogy a családnevek megváltoztatása (elég gyak-
ran akár a keresztneveké is) igen nagy számban önkéntes alapon történt15, mint
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12 Heinz Kloss, Grundfragen der Ethnopolitik im 20. Jahrhundert, Wien (Braumüller) és Bad Godesberg
(Wiss. Buchgesellschaft) 1969.

13 A nyelvterületiség elve (territorialitás elv) alapján Genfben a százezeres lélekszámú svájci németek és
a létszámukat tekintve szintén jelentõs francia németek és a tessiniek Zürichben, valamint a Tessin
Kantonban élõ svájci németek nem létesíthetnek magán általános iskolákat, amelyben saját nyelvükön
tanítanak (az egyetlen kivételt Tessin Kantonban lévõ Bosco/Gurin község jelenti). Peter Schäppi, Der
Schutz sprachlicher und konfessioneller Minderheiten im Recht von Bund und Kantonen. Das Problem
des Minderheitenschutzes, Zürich (Schulthess Polygraphischer Verlag) 1971.

14 Theodor Veiter, Volkstod durch Unterwanderung, in: Europa Ethnica, Különkiadás, Wien 1958. Azóta
létezik ez a kifejezés mint kisebbségpolitikai címszó, amelyet ma pl. a Dél-Tirolban élõ nyelvi olaszok
saját helyzetükre használnak.

15 Karintiában a szláv nevû asszimilálódott lakosok gyakran tettek szert német névre, mint például Kreuzl-
ra változtatták a Kricek vezetéknevet. A késõbbi ENSZ-fõtitkár, Kurt Waldheim édesapját, mint Bécsben
élõ cseh lakost még Vaclaveknek hívták, aki nevét Waldheimre változtatta. Ezek azok a jelenségek, ame-
lyeket a kisebbségpolitikai szakirodalomban "Reaktion des Blutas"-nek (a vér reakciójának) neveznek.



pl. Magyarországon 1938-ig, részint 1945-ig. Amikor a második világháború vé-
gét követõ évben a nemzetközi kisebbségvédelem szintje a nullán állt, elõtérbe ke-
rült az emberi jogok és alap szabadságjogok védelme. Az emberi jogok minden va-
lószínûség szerint, alapkoncepciójukat tekintve individuális jogok, jóllehet az Euró-
pai Emberi Jogi Egyezmény értelmében individuális jogokat ért sérelem esetén jo-
gi személynek is jogában áll panaszt emelni az Európai Emberi Jogi Bizottságnál. 
A jogi személyeket azonban ebben az esetben magánszemélyként kell értékelni. Más
kérelmezõk panasztételre való jogosultságát, akik államuk jogrendje szerint, amely-
nek állampolgárai, jogi személyiséggel rendelkeznek, kizárják. Az 1948. december
10-i Általános Nyilatkozat és a két emberi jogi világdokumentum, valamint az Eu-
rópai Konvenció is lényegében individuális jognak minõsíti az emberi jogokat.16

A kisebbségvédelem ettõl fogva nem maradt figyelmen kívül, beillesztették az
emberi jogok és alapvetõ szabadságjogok (államon belül: alapjogok) védelmébe,
mivel az ENSZ nem tudta elhatározni magát egy, az emberi jogokkal szakító álta-
lános kisebbségvédelemre,17 miközben egyre inkább az emberi jogok biztosításá-
ért szálltak síkra, és ennek érdekében nyilvánították az 1968-as évet az emberi
jogok világévének, és hívták össze Teheránban az Emberi Jogi Világkonferenciát,
amely jelentõs lépéseket hozott a kisebbségvédelem szempontjából is. A népcso-
port védelme azonban még sokáig nem került elõtérbe, csak 1979 óta (Capototri-
beszámoló) számított ismert célnak, elsõsorban az 1974-es, az etnikai, nyelvi és
egyéb kisebbségek (emberi jogi) védelmérõl Ohridban megtartott ENSZ-szeminá-
rium óta.

Az individuális kisebbségvédelem mindazonáltal csupán az általános alapjogok és
szabadságjogok gyakorlásának védelmét jelentette és jelenti. Biztosítja az anyanyelv
mint más egyéb nyelv individuális használatát a privát és családi életben, a közélet-
ben többnyire már nem. Bár a nyelv a társadalom kommunikációs eszköze – emiatt
aztán a csoport ismérveihez tartozik –, ez a felfogás nem elegendõ ahhoz, hogy egy
etnikai csoport számára védelmi és fejlõdési jogokat adjon. Az individuális kisebb-
ségvédelem biztosítja az etnikai vagy nyelvi hovatartozás miatti üldözéssel szembe-
ni védelmet, garantálja pl. a kisebbség egyes tagjai számára az egyenjogúságot a bí-
róságokon és más hivatalok elõtt, közhivatalok elérhetõségét és sok mást, amelyek
az alapjogok és szabadságjogok katalógusában szerepelnek. 

Többnyire az alkotmányokban is benne foglaltatik, hogy valamennyi állampolgárt,
a népjogi szerzõdésekben pedig, hogy valamennyi embert hajszínre, etnikai szárma-
zására (ethnic origin) vagy nyelvre való tekintet nélkül egyaránt megilletik az embe-
ri és szabadságjogok. Ezeknek a megfogalmazásoknak a második világháborút kö-
vetõ idõszakban újjáéledõ faji megkülönböztetés elleni küzdelem vetett véget. Téve-
dés lenne azt hinni, hogy ennek az individuális emberi jogi védelemnek, amely
expressis verbis az etnikai vagy nyelvi származásukat vállalók diszkriminálásával
szembeni védelmet is magában foglalja, ne lenne nagy jelentõsége a népcsoportok
fennmaradása szempontjából. A nem helyénvaló alapmagatartásból indul ki, vagyis
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16 Johannes Schwartländer, Menschenrechte und Demokratie, Kehl/Straßburg (N. P. Engel) 1981.
17 Felix Ermacora, Nationalitätenkonflikt und Volksgruppenrecht im 20. Jahrhundert, 2 kötet, München 1979.



az egyes ember diszkriminálásának tiltásából. Ez az individuális védelem ott már nem
lehet elegendõ, ahol az etnikai csoport fennmaradásáról van szó. Bizonyos esetben
ugyan elegendõ lehet az emberi jogok jegyzéke alapján járó individuális védelem, ab-
ban az esetben tehát, amikor nem egy népcsoportot, hanem valójában csak egy nem-
zeti kisebbséget kell megvédeni. Ugyanakkor a bevándorolt kisebbségek is elérhet-
nek bizonyos idõ elteltével egy elkülönült társadalmi struktúrát. Ezzel kapcsolatban
említhetõ meg azon Bécsben élõ csehek példája, akik ma ugyan számszerûleg igen
erõsen megfogyatkoztak, illetve akik közül relatíve kevés bécsi állampolgár vallja
magát csehnek, de még most is népcsoportnak mondják magukat, népcsoportként
lépnek fel, és eszerint kapják a népcsoportokra vonatkozó törvény alapján nekik já-
ró támogatást. Ha – Héraud vagy akár más szerzõk nézete szerint – a bevándorló
országban élõ népcsoportoknál három generációval (régebbi számítási modellek alap-
ján tehát 90 éve) számolunk a népcsoport tartós meggyökerezésének elõfeltétele-
ként, akkor a Bécsben élõ csehek mindenképpen etnikai csoportnak minõsülnek, és
mint olyan, megilleti õket a védelem.18

Az individuális emberi jog védelme tehát bizonyára elegendõ ahhoz, hogy a pusz-
tán szám szerinti kisebbséget megvédje a hátrányos megkülönböztetéstõl, azonban
nem eredményez csoportvédelmet, és ezért azon népcsoportokat, amelyek csak szám
szerinti kisebbségek, nem óvja meg a beolvasztástól (fõként nem a társadalmilag irá-
nyított beolvasztástól) és az asszimilációtól. Ezenkívül a kisebbség szóban csaknem
mindig benne rejlik az alacsonyabbrendûség is, amennyiben a csoportkarakter jogi-
lag nincs elismerve. Majd csak a késõbb kiadott emberi jogi doktrína eredményezi
az etnikai csoportok jogainak elismerését.

22..  AAzz  eeggyyeennllőősséégg  eellvvee

Kétségkívül már az is nagy elõrelépés volt fõként a nemzetközi kisebbségvédelem
rendszere területén, hogy a nemzeti kisebbségek tagjai (ezek többnyire népcsopor-
tok is voltak) egyenlõk voltak az államban élõ többségi néppel szemben a polgári jo-
gok gyakorlásában. Mintaként szolgál a lengyel kisebbségvédelmi szerzõdés, amely
az I. fejezetében kimondja:19 „A lengyel állampolgárok, akik valamely etnikai, vallá-
si vagy nyelvi kisebbséghez tartoznak, ugyanabban a bánásmódban részesülnek és
ugyanazok a jogok és gyakorlati jogok illetik meg õket, mint a többi lengyel állam-
polgárt. Ugyanazon jogokat élveznek különösen a tekintetben, hogy saját költségü-
kön karitatív, vallási vagy szociális intézményeket, iskolákat és egyéb oktatási intéz-
ményeket létesítsenek, vezessenek és ellenõrizzenek, és élhetnek azon jogukkal, hogy
ott saját nyelvüket használhassák és vallásukat gyakorolhassák.”

Ahogyan ebbõl is kitûnik – a többi kisebbségvédelmi szerzõdés is ugyanezt
mondja ki –, a szerzõdés teljes individuális egyenjogúságot garantál, de nem töb-
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18 Heinz Tichy, Ethnische Gruppen in der Budeshauptstadt Wien, Wien 1982 
19 Alessandro Pizzorusso, Le minoranze, II. kötet, 605. o.



bet. Egy további rendelkezés rögzíti az állampolgárság fejében az ius soli-t,20 a
nemzeti kisebbség tagjaira vonatkoztatva is.

22..11..  FFoorrmmáálliiss  ((„„mmeeggeennggeeddőő””))  nneemmzzeettiissééggii  jjooggookk

A formális és materiális egyenlõség közötti különbségtétel az etnikai és nemzetiségi
kisebbségek jogai területén döntõ jelentõségû. Heinz Kloss dolgozta ki a német nyelv-
területre az ún. megengedõ és támogató nemzetiségi és nyelvi jog közötti különbsé-
get, és bár ma már csak ritkán idézik ezt a fajta megkülönböztetést, mégis fontos
szerepet játszik.21 A megengedõ vagy „tûrõ” nemzetiségi jog vagy nyelvjog esetében
az állam csak bizonyos tûrést garantál a népcsoportnak vagy nyelvcsoportnak. Csak
olyan messzire megy, hogy a kisebbség az állam aktív cselekvése révén ne legyen hát-
rányosan megkülönböztetve vagy üldözve. A Capotorti-beszámoló, és ezáltal egyút-
tal az ENSZ is, a népcsoport létezésének el nem ismerését az állam részérõl irrele-
vánsnak tekinti a népcsoport védelmének megsegítése szempontjából. A végleges,
1979-es Capotorti-beszámolóban, amely a „kisebbség” fogalmát vizsgálja, a követ-
kezõ áll: „Egy csoport csak akkor lehet kisebbség, ha azt az ország, amelyhez tarto-
zik, törvénykezésében megemlíti vagy annak közvéleménye mint olyat említi.”

Ez a nemzetiségi jog többnyire csupán egy korlátozott nyelvi jog, abban az érte-
lemben, hogy a kisebbségi nyelvet a személyes szférában, otthon, telefonban, levél-
ben, egyébiránt az utcán és nyilvános helyen is lehet és szabad használni, az üzle-
tek, vendéglõk és középületek feliratain azonban már nem. Ez a tûrés ezáltal bizo-
nyos körülmények között aligha alkalmas arra, hogy egy nyelvi csoportot, ráadásul
egy népcsoportot megõrizzen, jóllehet egy kisebbségi nyelv használatának teljes ti-
lalmával összevetve a kisebbséget bizonyos mértékig figyelembe veszi. Kloss a tû-
rendõ, megengedõ nemzetiségi jogok második körét írja körül, amely (mint tûren-
dõ nyelvi jog) a népcsoport vagy nemzeti kisebbség magánjogi szervezeteire és in-
tézményeire kihat. A népcsoport számára megengedett, hogy saját pártot alapítson,
amennyiben az illetõ államban egyáltalán vannak vagy lehetnek pártok, néhány ál-
lamban saját, nyelvükön megjelenõ újságjuk is lehet. 

Ezekhez a kezdeményezésekhez kapcsolódnak a hitelszövetkezetek és más tár-
saságok, pl. a Karintiában élõ szlovének kiépítettek egy virágzó saját szövetkezeti
rendszert – tették ezt már azóta, amióta a Raiffeisen-társaságok és a Schultze-
Delitzsch rendszer fennállnak –, amelyek nagymértékben hozzájárultak a népcsoport
megmaradásához.22 A hagyományõrzõ egyesületek is ide sorolhatók. A liberális de-
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20 A „ius soli" szerint az, aki egy adott állami felségterületen született, automatikusan megkapja ennek
az államnak az állampolgárságát, Nyugat-Európa legtöbb államában ezzel szemben a „ius san-
guinis” érvényes. Ennek alapján az állampolgárságot származás alapján adják meg, figyelmen kívül
hagyva a születési helyet, általában az apa származása alapján, házasságon kívül születetteknél az anya
származása alapján. A férfi és nõ házassági jogban érvényesülõ egyenjogúságának megvalósítása során
ezek a kritériumok elmosódnak.

21 Heinz Kloss, Grundfragen der Ethnopolitik im 20. Jahrhundert, Wien und Bad Godesberg 1969.
22 Valentin Podgorc, Die Kärntner Slowenen in Geschichte und Gegenwart, Klagenfurt (Koroški Slovenec)

1937; Theodor Veiter, Die slowenische Volksgruppe in Kärnten, Wien (Reinhold) 1936;



mokráciával rendelkezõ államokban általában a népcsoportok is alapíthatnak olyan
egyesületeket, amelyeknek szinte korlátlan variációja lehet, az iskolai klubtól az ének-
karig, és ott használhatják saját nyelvüket. Az integrális nemzeti államban természe-
tesen a kulturális egyesületek is tiltva vannak. A tûrõ vagy megengedõ nemzetiségi
jog harmadik körét a saját nyelv magániskolában történõ ápolásának joga képezi. Ez
a jog a Népszövetség-érában lényegében a kisebbségi jog alapját képezte.23

A nyelvterületi elvet érvényesítõ államok a nyelvterületen kívül általában nem tû-
rik el az adott nyelvterületen élõ nemzetiségi nyelvcsoport nyelvének privát iskolá-
ban történõ oktatását sem. Amennyiben a nyelvi kisebbségeknek jogukban áll – mint
ahogy ez tulajdonképpen általános –, hogy saját iskoláikat anyanyelvükön mint ok-
tatási nyelven vezessék, és ezen a nyelven oktassanak benne, és elég erõsek ahhoz,
hogy ezt finanszírozni tudják (pl. a cseh Komensky iskolák Bécsben), a tûrõ nemze-
tiségi jog ezen módja esetleg elõnyös is lehet a népcsoport megmaradása szempont-
jából, mert az iskolában képviselt eszmeiségre, szellemi hozzáállásra az iskolát fi-
nanszírozó állam nem gyakorolhat hatást. A tûrõ nemzetiségi joghoz tartozik egy
népcsoport saját anyanyelvén történõ vallásgyakorlásának és istentiszteleteinek elfo-
gadása, legyen szó akár ugyanazon vallásról vagy felekezetrõl, mint a többségi né-
pé, vagy sem. Nem ritkán ez a fajta nemzetiségi jog az, amely látszólag nem tarto-
zik a népcsoportjoghoz, azonban mégis átsegíti a népcsoportot az üldöztetés és
diszkrimináció idõszakain. Ilyen volt pl. Dél-Tirolban a katolikus egyház papjaival az
egyetlen olyan eltûrt intézmény a fasiszta uralom alatt, amelynek keretei között leg-
alább a sekrestyén vagy a plébánián tartott vallásoktatás német nyelven zajlott.

22..22..  MMaatteerriiáálliiss  eeggyyeennjjooggúússáágg  ((ttáámmooggaattóó  nneemmzzeettiissééggii  jjoogg))

Mivel a tûrõ nemzetiségi jog tulajdonképpen csak a valódi nemzeti kisebbségek eseté-
ben jött számításba (ezáltal ez nem volt elegendõ a népcsoport fennmaradásához és
érvényesüléséhez), így mindig is cél volt a nemzetiségek (népcsoportok) támogatásá-
nak elérése. Kloss ezt támogató nemzetiségi jognak nevezi, amikor is lényegében a tá-
mogató nyelvi jogot határolja körül.24 Ennek oka vélhetõen abban rejlik, hogy milyen
döntõ szerepet játszik a nyelv a népcsoport fennmaradása és fejlõdése szempontjából,
sok esetben azonban mégis kevésnek bizonyul. Túl kevés például akkor, amikor a nép-
csoport vagy a nép túlnyomórészt (már) nem használja saját nyelvét, és ennek hasz-
nálata visszaszorul, korlátozódik, illetve vegyül egy másik nyelvvel, mint pl. Írország-
ban vagy Bretagne-ban, de akár Walesben is, ahol ez a folyamat egyre inkább megfi-
gyelhetõ. A támogató nemzetiségi jognak tehát szükségszerûen az anyagi támogatás-
ra is ki kell terjednie, amely révén a népcsoportok (nem csak az egyes tagok) az állam
kulturális büdzséjének méltányos hányadából részesülnek, mint ahogy ezt az Osztrák
Államszerzõdés 7. cikkelyében a szlovének és a horvátok számára biztosítja (ez a tá-
mogatás nagyjából meg is valósul). Ha abból indulunk ki, hogy a népcsoportok fenn-
maradásra méltók, számukra támogató nemzetiségi jogot kell biztosítani.
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23 Paul Rühlmann, Das Schulrecht der europäischen Minderheiten, 5. kötet, Berlin (Stilke) 1930-1937.
24 Heinz Kloss, lásd fönt (Ethnopolitik), 122. o., 269. o. 



Kloss kapcsán feltehetõ a kérdés, hogy egy ilyen támogatás a támogatott csoport
akarata ellenére vagy akaratából valósul meg. A kérdés nem vetõdik fel a tûrõ nem-
zetiségi jognál, ott ugyanis a csoport saját maga, illetve tagjai döntenek arról, hogy
pl. használják-e anyanyelvüket otthonukban vagy a családban, vagy hogy alapítsa-
nak-e saját egyesületeket, adjanak-e ki nyelvükön újságot központi támogatás igény-
bevétele nélkül, vagy akarnak-e magániskolát létesíteni. A támogató nemzetiségi jog-
nál mindig felmerül az ellenvetés, fõként csak az asszimilálódott kisebbség részérõl
(tehát azoknál, akik a többségi nép többé vagy kevésbé erõs nyomására abba bele-
olvadnak, tehát nem csak integrálódni akarnak),25 emellett az állam részérõl is, amely
szerint a népcsoportot vagy annak számos tagját egyáltalán nem akarja támogatni.
Ennek kapcsán felvetõdik a kérdés, hogy az asszimilációs folyamatban részt vevõk,
tehát egy etnikai vagy nyelvi kisebbség azon tagjai, akik sem annak megmaradását,
sem fejlõdését nem akarják, hanem arra törekszenek, hogy a többségi népbe bele-
olvadjanak, tarthatnak-e igényt az állami támogatási eszközökre. Ezáltal kérdéses
az is, hogy az asszimilálódó népcsoporttagoknak egyáltalán jogukban állhat-e a nép-
csoport szót magukra használni. A beolvadni szándékozó, asszimilálódó népcsoport-
tagokról az államnak és a többségi népnek, amely valóban fair módon lép fel a nép-
csoportokkal szemben, nem kell gondoskodnia, nincs legitimációjuk arra, hogy a nép-
csoport érdekében szóljanak, mert az, aki elhagyta azt a társadalmi csoportot, ez-
által az etnikai csoportot is, amelyhez tartozott, már nem képviselheti azt 

Ezen gondolatmenet eredménye, hogy egy államnak és egy népnek, amely nép-
csoportjait ténylegesen támogatni akarja, nem szabad arra hivatkozva ezt elmulasz-
tania, hogy a népcsoport elutasítja ezt a fajta támogatást, sokkal inkább a népcso-
port támogatására kell törekedni, függetlenül a népcsoport kinyilvánított vagy ki
nem nyilvánított szándékától. Ezenkívül mindig felmerül annak kérdése is, hogy ki
jogosult arra, hogy a népcsoport nevében szándéknyilatkozatot tegyen, kivéve, ha
léteznek ilyen csúcsszervezetek, politikai pártok, reprezentatív szervezetek stb.. 
A támogató nemzetiségi jog tekintetében példaértékûnek számít Svájc, amely példá-
ul a francia és az olasz nyelvcsoportok számára több képviselõ akkreditálását tette
lehetõvé a parlamentbe és sok más szervezetbe, mint ahogy az számszerûsíthetõ
nagyságából következõen relatíve adódna, és az anyagi támogatás valamennyi elkép-
zelhetõ eszközével megpróbálta feltartóztatni a rétoromán nyelv társadalmilag elõ-
idézett, semmiféleképpen sem célzott hátrányos megkülönböztetése révén bekövet-
kezõ hanyatlását, visszafejlõdését.26
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25 Alapvetõ különbség van integráció és asszimiláció között. Az asszimilációnál elvész úgy az egyén, mint
a nép vagy népcsoport (etnikai) identitása, miközben az anyanyelv használatának korlátozása, csök-
kenése is lejátszódik. Ez a folyamat elsõsorban mesterségesen szervezett. Pl. Magyarországon 1868
óta és a Horthy-rezsimig és 1945-ig történt valamennyi nem magyar nép és népcsoport (horvátok,
németek, románok, szlovákok, szerbek, szlovének) célzott asszimilációja a kényszerû névváltoztatá-
sok révén (a nem magyar kereszt- és vezetékneveket magyar vagy magyarosan hangzó nevekre kel-
lett cserélni); vö. még Emil Brix, Die Umgangssprachen in Altösterreichischen zwischen Agitation und
Assimilation, Wien-Köln-Graz (Böhlau) 1982.

26 Werner Catrina, Die Rätoromanen zwischen Resignation und Aufbruch, Zürich (Orell Füssli) 1983.



22..33..  MMaatteerriiáálliiss  ééss  ffoorrmmáálliiss  eeggyyeennllőősséégg

Az emberi jogok korában és ennek – a diktatórikus államokban és totalitárius rezsi-
mekben – néha csak üres szólamként való hangoztatása idején semmi kétség sincs
afelõl, hogy a népcsoportok és nyelvi közösségek tagjai számára formális egyenlõ-
séget és egyenlõ bánásmódot kell biztosítani. Ez az egyenlõség a liberális demokrá-
ciában intézményesült. Ennek a demokráciának négy fõ ismérve a népszuverenitás,
az egyenlõség, a szabadság és a jogállamiság. A népcsoport és a nyelvi kisebbség
tagjainak formális egyenlõsége, az adott állam más állampolgáraival szemben bizo-
nyára azért is magától értetõdõ, mivel akár az úgynevezett nyugati államok, akár a
keleti blokk államainak, a Kínai Népköztársaságnak és a harmadik világ államainak
egybehangzó véleménye szerint nem létezik se alacsonyabb rendû nép, se alacso-
nyabb rendû nyelv. Amennyiben léteznek alacsonyabb rendû nyelvek, akkor ezek
csak tönkretett nyelvek lehetnek, vagyis olyan nyelvek, amelyekbe idegen nyelvi ele-
mek mint jövevényszavak kerültek be igen nagy számban, úgy, hogy az adott nyelv
bizonyos fokú elferdülése következik be, ilyenkor nagyon gyakran amerikanizmu-
sokról és anglicizmusokról van szó. A munkanyelvek (working languages), valamint
a francia nyelv használatát a hajdanán Franciaországhoz tartozó fekete-afrikai álla-
mokban, vagy az angol nyelv használatát Afrika egyes államaiban és Indiában jelen
esetben nem kell vizsgálni, mert ezeknél csak segédnyelvekrõl van szó. 

A nyelvjárások (dialektusok) semmiképpen sem elferdülései egy nyelvnek és egy
nyelvcsoportnak, mivel a nyelvjárás általában idõben már az irodalmi nyelv elõtt
létezett. Figyelni kell tehát arra, hogy az irodalmi nyelvet a nyelvjárás nem ferdíti
el. Az, hogy az eszperantó nyelv semmiféle, sem formai, sem materiális azonossá-
gi elv alapján védelemre nem szoruló nyelv, a nép, nemzetiség és népcsoport ki-
fejezésbõl és lényegébõl adódik, mert se eszperantó nép, se egy ilyen mesterséges
nyelvet beszélõ nyelvcsoport nem létezik. Az eszperantó nyelv csupán egy, a nem-
zetközi segédeszközök tekintetében ugyan nagyon értékes kisegítõ nyelvnek te-
kinthetõ. 

Elegendõ-e azonban a törvény által garantált egyenlõség a szabad demokráciá-
ban ahhoz, hogy biztosítsa a megmaradás védelmét és a kibontakozási, érvényesü-
lési lehetõségeket? A mindenki megelégedésére szolgáló nemzetiségi jogot nyújtó
klasszikus államban, a régi Ausztriában (1867–1914), az 1867-es, az állampolgá-
rok általános jogairól szóló alaptörvényben az egyenlõség elve az alkotmány egyik
alappillére volt, olyan alkotmányi garanciákkal, amelyek ennek az alapelvnek az al-
kotmánybíróság elõtti és közigazgatási bíróság elõtti érvényesülését tartalmazták. A
régi Ausztriában fõként az alaptörvény 19. cikkelyét alkalmazták, amely egy kimon-
dottan védelmi cikkely a nemzetiségek javára, amely a nemzetiségeket nemcsak egyé-
nileg, hanem csoportként is védte. Ezáltal a Legfelsõbb Közjogi Bíróság joggyakor-
latának az egyenlõségi tételeket materiális egyenjogúságként kellett értelmeznie, va-
gyis az etnikai csoport mint olyan védelmeként. A nyelvek, a nép- és nyelvcsopor-
tok tagjainak teljesen hasonló formai egyenlõségét figyelhetjük meg Belgiumban, az
Åland-szigeteken, bizonyos mértékben Finnország szárazföldi területén is, az oszt-
rák népcsoport törvényben, továbbá Dél-Tirolban.
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A polgárok törvény elõtti egyenlõsége egyébként, amely pusztán formai egyen-
lõség és egyenjogúság, a népcsoportoknak és nagyon gyakran azok tagjai számára
is csak csekély mértékben segít etnikai hovatartozásukat illetõen. Ha egy népcsoport
például, amely a népcsoportot igenlõk számát tekintve nem jelentõs, pártot alapít,
amely legjobb esetben is majd csak egy vagy két képviselõt küld a központi parla-
mentbe, ezt a fajta egyenlõséget csak kis mértékben élvezi a demokráciában érvé-
nyes többségi elv tekintetében, a többség tehát a kisebbségi képviselõk valamennyi
indítványát leszavazhatja. Így a kisebbségpolitikai kérdésekben tett indítványokat is,
sõt még kisebbségellenes törvényt is hozhat. A föderalizáció és regionalizáció azon-
ban ezzel ellenkezõ irányban hat. Amennyiben a népcsoport a regionális parlament-
ben szintén kisebbségben van, úgy a szám szerinti gyenge képviselete itt is csak cse-
kély eredményt hoz. A parlamentek ügyrendje gyakran egyáltalán nem engedi meg,
hogy a kis töredékcsoportok indítványokat tegyenek. Ez még a nemzetállamoknál is
nehézkesnek bizonyul. Ha például a népszavazásra vagy megkérdezésre vonatkozó
indítványok törvényjavaslataihoz a szavazati joggal rendelkezõ polgárok vagy képvi-
selõk aláírásának bizonyos minimuma szükséges, egy relatíve gyenge népcsoport so-
ha nem lesz abban a helyzetben, hogy ilyen indítványt tegyen. 

A formai egyenlõséget biztosító valamennyi szabályozásról általánosságban el-
mondható, hogy a népcsoportvédelem területén nem bizonyulnak elegendõnek akkor,
amikor a képviseleti arány, vagyis a számszerûségi reláció játszik szerepet. Egy nyel-
vi kisebbséggel vagy etnikai kisebbséggel szembeni, az államban élõ népcsoportta-
gok százalékaránya alapján járó egyenlõ bánásmód az állami rádióban gyakorlatilag
semmire sem vezetne, hiszen akkor valójában csak az adott népcsoport kis százalé-
ka vagy töredéke érvényesülne az állami rádióban vagy televízióban. Ha a magasabb
tisztséget betöltõ tisztviselõt az etnikai képviseleti arány alapján neveznék ki, a nép-
csoport azonban olyan kis létszámú, hogy ilyen mandátumot csak igen kis mérték-
ben kaphatna, ennek a pusztán formai egyenjogúságnak semmilyen gyakorlati hasz-
na nem lenne. A kisebbségek iskolázási jogában megmutatkozó nehézség – azaz a
formális egyenjogúság tényleges támogatássá alakítása – a tankönyv kapcsán válik
érzékelhetõvé. Ha a többségi népnek például 500, saját nyelvén oktató magasabb
fokú iskolája van, a népcsoportnak azonban csak egy vagy kettõ, akkor a tankönyv
a népcsoport számára sokkal többe fog kerülni. Többnyire egyáltalán nincs olyan
helyzetben, hogy – a formai egyenlõség ellenére – elõteremtse ennek költségeit.

Ezzel szemben a népcsoport materiális egyenjogúsága valamennyi lehetõséget
megadja ahhoz, hogy védelmüket és érvényesülésüket valóban biztosítsák. A mate-
riális egyenjogúság csak látszólag sérti az alkotmányos jogban rögzített törvény elõt-
ti egyenlõséget, mert ez a minden körülmények közötti gyengébb fél számára teszi
lehetõvé, hogy az erõs többséggel szemben legalább egy bizonyos fokig azonos jo-
gok illessék meg, anélkül, hogy a demokratikus többségi elv akadályt jelentene. Par-
lamenti szinten ez például a számszerûleg nem túl jelentõsnek számító kisebbségi
csoport vétója révén minden olyan kérdésben megtörténhet, amely a népcsoport
fennmaradása és megõrzése szempontjából fontos. A százalékos küszöb népcsoport
javára történõ megszüntetése, amely nélkül a népcsoport nem tudna képviselõt kül-
deni a parlamentbe, már önmagában is igen nagy jelentõséggel bír. A materiális
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egyenlõség esetét példázza a svájci alkotmányos gyakorlat, amennyiben a kormány-
ban (szövetségi tanács) a francia és az olasz nyelvcsoportok is állandóan képviselve
vannak. A Svájcban élõ rétoromán nyelv- és népcsoportokat ilyen jellegû jog nem il-
leti meg az alkotmányos gyakorlatban.

Szinte lehetetlen a materiális egyenjogúság számos lehetõségét (és gyakran szük-
ségszerûségeit is) leírni. Olyan heterogén területeket ölel fel, mint például: a hegy-
ség- és folyóneveket, helységtáblákat és egyéb topográfiai feliratokat, a népcsoport
népzenéjét a zeneiskolák tananyagaként, a közigazgatási nyelvet, modern iskolák lé-
tesítését, amelyekben kisebbségi nyelven folyik az oktatás, a magukat népcsoport-
hoz tartozónak vallók termékeinek megvásárlását állami beszerzéseknél, a népcso-
portok nagyobb mértékû figyelembevételét az ösztöndíjak, állami kitüntetések és
gyógyüdülések odaítélésekor. A materiális egyenlõség esetében a népcsoport relatí-
ve több támogatást kap kulturális feladatai megvalósításához, mint amennyi a nép-
csoporthoz tartozók száma szerint járna neki. A materiális egyenlõség elve tehát ki-
egészül az elõzõekben már tárgyalt támogató nemzetiségi joggal és fõként az alap-
vetõ jogok biztosításával. A csoportjogok nélkül azonban nem lenne elképzelhetõ a
materiális egyenlõség. Ez nem azt jelenti, hogy a népcsoportot jogi személyiségként
kell elismerni, a materiális egyenlõség esetében az etnikai csoport kezdettõl fogva
egyenjogú. Vizsgálódásom további tárgyát, a demokrácia és az egyelõségi elv a nép-
csoportvédelem vonatkozásában, valamint a nép mint „ens sociale” (a nép mint kö-
zösség), illetve a „népcsoport fogalma” témakörök képezik egy további publikáció
keretében.

�
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11..  BBeevveezzeettééss

Az egyes államok szuverenitásából eredõen minden ország maga alkotja jogszabá-
lyait és alakítja ki ezáltal a saját jogrendjét. Régi vágya azonban az embernek, hogy
megismerje a világot; közelebbi vagy távolabbi országokba látogasson, idegen kul-
túrákat fedezzen fel, vagy csupán kereskedjen, a megélhetés reményében munkát
vállaljon. A vendégjog évezredes hagyománya alapján a távolról jött idegen megbe-
csülésben részesült, persze csak a békés szándékkal érkezõ. A kereskedelmi-gazda-
sági kapcsolatok mellett a személyes kapcsolatok is „átléphetik” az országhatárokat,
olyan jogviszonyok keletkezését eredményezve, amelyeknél felmerül az alkalmazan-
dó nemzeti jog kérdése. E problémára igen hatékony megoldást kínál a nemzetkö-
zi jogegységesítés lehetõsége: a nemzetközi egyezmények alkotása, vagyis a nem-
zetközi magánjogi tényállások közvetlen szabályozása.  

Az ilyen szabályozáshoz azonban az szükséges, hogy az egyes államok, jogal-
kotói szuverenitásukat valamely kérdésben feladva, megkíséreljék jogrendszereik
kollíziójának feloldását két vagy – még ideálisabb esetben – többoldalú nemzetkö-
zi szerzõdések, egyezmények alkotása útján. A nemzetközi magánjogi tényállások
közvetlen szabályozása azonban eddig még csak részeredményeket hozott; az egyes
államok szuverenitásából eredõen a magánjogi viszonyok nemzetközi megállapo-
dások keretében való szabályozása sem a felmerülõ kollíziós problémákat, sem a
létezõ államok számát tekintve nem volt és nem is lehetett teljes, és jelenleg sem
az. Ezért e nemzetközi magánjogi tényállások kollíziós normákkal való közvetett
rendezésének továbbra is nagy szerepe van. (A kollíziós szabályok döntõ többsé-
ge tehát a nemzeti jogalkotás terméke, de a tárgya nemzetközi, mivel az általuk
szabályozott életviszonyok külföldi elemet tartalmaznak.) A kollíziós szabályok ad-
nak eligazítást abban, hogy a külföldi elemet tartalmazó magánjogi viszonyokban1
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Az iszlám jog szerinti talâk török
közrendbe ütközésének esetei I.

A személyek mobilitásának fellendülése folytán egyre gyakoribbak a
külföldiek között létrejött családi jogviszonyból eredõ jogviták, amelyek
során nehézséget okozhat annak eldöntése, hogy az alkalmazandó
külföldi jog szabályai megfelelnek-e a fórum ország közrendjének. Az
utóbbi években különösen az iszlám jog egyes elõírásainak alkalmazása
okozott problémát a bíróságok számára. A jelen tanulmány elsõ része
azt a kérdést vizsgálja, hogy az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó,
többségében iszlám vallású Törökországban az iszlám jog szerint a
házasság megszûnését eredményezõ talâk hol helyezhetõ el a török
jogrendben, és milyen jogelméleti nézetek léteznek ezzel kapcsolatban.

1 A magánjogi viszonyok fogalmát tágabb értelemben használva e viszonyok közé tartoznak a polgári,
a családi és a munkaviszonyok is (vö. Mádl–Vékás, 2004, 40. o.).



a konkrét esetben melyik állam jogát kell alkalmazni. A jogrendszerek kollíziójának
feloldása után azonban ki kell választani az irányadó jogrendszerbõl azt a tárgyi
szabályt, amelynek alkalmazásával a felmerült jogi probléma megoldható. Úgy tû-
nik, hogy e ponton elérkeztünk a célhoz; kiválasztottuk az alkalmazandó jogrend-
szert, az idegen jogi környezetben való eligazodás korántsem egyszerû feladatát
sikeresen végrehajtva megtaláltuk a konkrét tényállásra alkalmazandó jogszabályt,
és már csak meg kell hozni, az adott tényállásra megfelelõen alkalmazva, a dön-
tést. Az adott ügyben eljáró hatóság (legtöbbször ez a hatóság a bíróság) tagja
azonban e ponton váratlan problémába ütközhet: olyan külföldi normával találkoz-
hat, amely a lex fori alapvetõ értékrendjével összeegyeztethetetlennek bizonyul.2

Az ilyen külföldi norma alkalmazásával szemben a nemzeti jogrendszer védekezõ
magatartást vesz fel: a nemzeti közrend védelmére meghatározott tartalmú, fel-
tétlen alkalmazást kívánó imperatív természetû szabályokat vagy generálklauzula
jellegû szabályt (közrendi záradékot) alkot. Az imperatív norma és a közrendi zá-
radék közötti különbség kifejtése túlmutat e tanulmány célján, mindenesetre az
imperatív norma a közrendi szempontok mellett más szerepet is betölt, míg a köz-
rendi záradék funkciója alapvetõen az, hogy megakadályozza az olyan külföldi nor-
ma alkalmazását, amely a fórum szerinti ország közrendjébe ütközik.3 Szükséges
azonban annak hangsúlyozása, hogy a fórum ország közrendjének védelme csu-
pán a közrendbe ütközõ norma konkrét tényállásra való alkalmazását akadályoz-
hatja meg, de ennél tovább nem terjedhet, nem fogalmazhat meg a kérdéses ide-
gen normával szembeni általános értékítéletet, mert ez a másik jogrendszer diszk-
riminációjának minõsülne.4

E tanulmány megírására egy Magyarországon 2006-ban publikált német bírósági
jogeset indított. A jogeset szerint az afgán állampolgárságú felek házasságát a férj
talâk, vagyis bírósági eljáráson kívül tett, egyoldalú eltaszító nyilatkozat útján szün-
tette meg. Az afgán jog egyébként megengedi a talâk gyakorlását, és ahhoz a házas-
ság megszûnésének jogkövetkezményét fûzi. A férj azonban eredménytelenül próbál-
ta elismertetni az egyoldalú eltaszítást tartalmazó nyilatkozatot a német bíróság elõtt,
mert ezt a kérelmet a német bíróság arra hivatkozással utasította el, hogy a házas-
ság felbontását Németországban csak bírósági ítélettel lehet kimondani. Ezt követõ-
en a férj a házasság felbontása iránt is benyújtotta a keresetet. A férj az eljárás alatt
megkapta a német állampolgárságot, de ennek ellenére a német EGBGB5 14. és 17.
§-a, valamint a 4. § alapján az ügyre irányadó jog továbbra is az afgán jog maradt.
Az afgán jog szerint pedig a talâk a házasságot bírósági eljárás nélkül is megszünte-
ti, vagyis nincs szükség bírósági eljárásra, sõt a talâkkal kapcsolatos nyilatkozat írás-
ba foglalására sem; a házasság a férj egyoldalú, szóbeli nyilatkozata folytán megszû-
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2 Vö. Raffai, 2007, 142. o.
3 Lásd errõl bõvebben Burián–Czigler–Kecskés–Vörös, 2010, 128–134., Mádl–Vékás, 2004, 120–121.,

o.; Raffai, 2007, 142–143. o.
4 Vö. Mádl–Vékás, 2004, 121. o.; Raffai, 2007, 142–143. o.
5 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (a Polgári Törvénykönyv bevezetésérõl szóló

törvény).



nik, és ehhez nem kell a feleség hozzájárulása. A német jog azonban nem fogadja el
a házasság bírósági eljáráson kívüli megszüntetését („magánfelbontás”), mert Német-
országban a házasságot csak a bíróság bonthatja fel. Az ismertetett ügyben tehát ab-
ban a jogkérdésben kellett állást foglalni, hogy a házasság talâk alapján történõ meg-
szüntetése a német közrend sérelmével járna-e, más szóval, a külföldi jog adott nor-
májának alkalmazása beleütközik-e a német jog alapvetõ értékrendjébe.6

Az idézett jogeset jól szemlélteti azt a nehézséget, amelyet egyes esetekben a kül-
földi jog alkalmazása okozhat, különösen, ha a fórum országa és annak az országnak
a jogrendje között, amelynek a jogát kell alkalmazni, jelentõs eltérések mutatkoznak.
A bemutatott esetre gondolva ezért tanulságos lehet megismerni azt, hogy az iszlám
jog szerinti talâkkal kapcsolatban milyen jogelméleti vélemények alakultak ki, valamint
a joggyakorlatban milyen döntések születtek egy olyan országban, a Török Köztársa-
ságban, amelyben a lakosság majdnem teljes egésze iszlám vallású, de az iszlám már
nem államvallás, ami miatt az iszlám jogrend helyett világi jogrend alakult ki. Ezért a
következõkben a török jogtudományban kialakult nézetek, valamint jogesetek bemu-
tatására teszek kísérletet. Ahhoz azonban, hogy a közrendbe ütközés szóban forgó
problémájával kapcsolatban teljesebb képet alkothassunk, nem felesleges az iszlám jog
kérdéses intézményének, valamint – törökországi jogelméleti nézetekrõl és joggyakor-
latról lévén szó – a török jogtörténet témához kapcsolódó fontosabb állomásainak, va-
lamint a ma hatályos török jog vonatkozó rendelkezéseinek vázlatos ismertetése sem.

22..  AA  hháázzaassssáágg  ttaallââkk  úúttjjáánn  ttöörrttéénnőő  mmeeggsszzüünntteettééssee  
aazz  iisszzlláámm  jjoogg  sszzeerriinntt

A talâk arab eredetû szó, eredeti jelentése: valamilyen kötést feloldani.7 A török Isz-
lám Enciklopédia így magyarázza a talâk iszlám jogban betöltött szerepét: „a talâk
az iszlám jogban a férfi számára lehetõséget ad arra, hogy a házassági életközösség-
nek egyoldalú nyilatkozattal véget vessen”.8 Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy a sze-
kularizált, de szinte száz százalékban iszlám vallású Törökországban a talâknak mi-
lyen jelentéstartalmat tulajdonít a közfelfogás, akkor erre a legmegfelelõbb választ a
Török Nyelvi Társaság által kiadott, a török nyelvben ma használt török és idegen
eredetû szavak értelmezése tárgyában készített Török Értelmezõ Szótárban (Türkçe
Sözlük) találjuk meg. A Türkçe Sözlük szerint a talâk szó régies kifejezés; az iszlám
vallásban a házasság felbontásának módját jelenti. A Talâk-i Selâse alapján, vagyis ha
a férj már három alkalommal talâk útján eltaszította a feleségét, vagy egy alkalom-
mal, de háromszor egymás után megismételte azt a nyilatkozatát, hogy a feleségét
el akarja taszítani, akkor a házasság véglegesen megszûnik.9 A világi jogászok szá-
mára készített török Jogi Szótár a talâk intézményét az iszlám jog szerinti válásként

AAZZ  IISSZZLLÁÁMM  JJOOGG  SSZZEERRIINNTTII  TTAALLÂÂKK  TTÖÖRRÖÖKK  KKÖÖZZRREENNDDBBEE  ÜÜTTKKÖÖZZÉÉSSÉÉNNEEKK  EESSEETTEEII  II.. 8833

6 Unberath–Raffai, 2006, 42–45. o.
7 Ruhi, 2002, 1.
8 Islam Ansiklopedisi, 1966, 863. o.
9 Türkçe Sözlük, 1988, 1408. o.



aposztrofálja.10 Egy újabb, 2006-ban készített kiadásban a szerzõ ehhez hozzáfûz-
te, hogy Talâk-i Selâse („hármas válás”) a talâknak az a változata, amely vagy úgy
jön létre, hogy a férj már megelõzõleg kétszer talâk útján eltaszította a feleségét, és
most harmadszor is eltaszítja (vagyis már három alkalommal gyakorolta a talâkot),
vagy egyazon alkalommal ugyan, de háromszor egymás után kijelenti, hogy elválik a
feleségétõl. Mindkét formának ugyanaz a jogkövetkezménye: már csak az ún. hülle
– újabb házasság – után élhet újra együtt az eltaszított feleségével.11

A talâk tehát az iszlám jog egyik, és igen sajátos jogintézménye. E jogintézmény
lényege igazán akkor érthetõ meg, ha megismerjük a házasság létrejöttének iszlám
jog szerinti, úgyszintén sajátos szabályait.

Az iszlám jog házassággal kapcsolatos szabályai visszanyúlnak a történelmi múltba,
ezért a vizsgálódást a jogtörténészek véleményével érdemes kezdeni. Üçok, Mumcu és
Bozkurt török jogtörténészek elõrebocsátják, hogy rendes körülmények között a nõk
és a férfiak aránya egy adott társadalmi közösségben nagyjából egyenlõ. A házasság
természetes módjának ennélfogva a monogámia minõsül. Korábbi korokban azonban
különbözõ okokból (legtöbbször háború, szerencsétlen kimenetelû vadászat miatt) elõ-
fordult, hogy a férfiak száma megfogyatkozott, és emiatt a nõk eltartása veszélybe ke-
rült. Emellett egyes népeknél a házasságot nem a leendõ házasfelek megállapodása hoz-
za létre, hanem a házassági szerzõdést a nõsülni kívánó férfi a leány apjával, a nõ gyám-
jával kötötte meg, a nõnek pedig ebbe rendszerint nem volt beleszólása, nem kérték
a beleegyezését. Az arab törzseknél az iszlám vallás kialakulása elõtt a legelterjedtebb
szokás az volt, hogy a házasodni kívánó férfi a nõ apjával vagy gyámjával tárgyalt, és
vele kötötte meg a házassági szerzõdést, míg a nõ beleegyezésére nem volt szükség a
házasság létrejöttéhez. Az iszlám kialakulásakor a házasságkötésnek ez a leggyakoribb
és, úgymond, legegyszerûbb formája vált vallási normává, de kiegészült néhány, a nõk
érdekeinek védelmét szolgáló rendelkezéssel is. A hivatkozott jogtörténészek a nõk vé-
delmét szolgáló intézkedésekre példaként említik, hogy a feleségek megengedett szá-
ma négyre korlátozódott, és a Koránban kinyilvánításra került az is, hogy egy feleség
az ajánlatos. (Egyébként a Korán ez utóbbi rendelkezését az említett jogtörténészek
akként értelmezik, hogy alapvetõen az iszlám jog is a monogámiát tekinti a házasság
fõ formájának.) Üçok, Mumcu és Bozkurt az iszlám jog nõket védõ rendelkezései kö-
zött tartják számon azt is, hogy az apa vagy a gyám a nõt a beleegyezése nélkül már
nem adhatta férjhez. Továbbá megemlítik, hogy átalakult a férj által a leány apjának
adott „ajándék”, vagy pontosabban vételár szerepe is; az iszlám jog szerint a férj által
a házasságkötéskor adott „ajándékot” (Mehr) a feleség kapja, és az a feleség különva-
gyona lesz.12 A Mehr értéke vagy a házasságkötéskor, szerzõdésben kerül meghatáro-
zásra (Mehr-i Müsemma), vagy szerzõdéses kikötés hiányában olyan értékû vagyontár-
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10 Yilmaz, 1985, 689. o. 
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12 A Mehr jellegzetességeinek ismertetésénél Üçok, Mumcu és Bozkurt „az értékes dolog” (degerli birs,ey)

szófordulatot használják, ezzel érzékeltetve, hogy a Mehr (a török nyelvben mehir) más, mint a jegyes
vagy a házastárs által adott, szokásos mértékû ajándék. Mivel a nõnek, és nem az apjának vagy a
gyámnak adják, ezért nem azonos az iszlám vallásra áttérés elõtt szokásban volt, a lány apjának
(családjának) fizetett vételárral (menyasszonypénz, „fejpénz” stb.).



gyat kell adni, amilyet a hasonló társadalmi helyzetben lévõ nõk szoktak kapni (Mehr-
i Misl). A férj az említett „ajándékot” a házasság megkötésekor adja át, de szokás az
is, hogy a házasságkötéskor csak a Mehr fele, vagy egyharmada kerül átadásra, míg a
fennmaradó részt a feleség késõbb, vagy éppenséggel a házasság felbontásakor kapja
meg. Az iszlám jog szerint a házasság egyébként sem hoz létre vagyonközösséget a
férj és a feleség között. A különvagyonba kerülõ Mehr-t a feleség a saját akarata sze-
rint használhatja fel; rendszerint megõrzi arra az esetre, ha a férj meghalna vagy talâk
útján elválna tõle. Éppen ezért a Mehr értékének nagy jelentõsége van, hiszen például
válás esetén a nõ számára a megélhetéshez szükséges anyagi biztonságot jelenti.

A házasság fennállása alatt a háztartási kiadások teljes egészében a férjet terhe-
lik. A férj köteles a felesége számára a feleség társadalmi helyzetéhez illõ megélhe-
tést biztosítani, mert ha nem, akkor a feleség kérheti a házasság felbontását. Az
említett szabályokból következik, hogy a férj feleségül vehet a társadalmi helyzeté-
nél alacsonyabb társadalmi helyzetben lévõ nõt, de a nõ nem házasodhat össze a ná-
lánál alacsonyabb társadalmi helyzetben lévõ férfivel.13

Üçok, Mumcu és Bozkurt jogtörténészek kifejtik azt is, hogy az iszlám jogban a
házasság érvényes létrejöttéhez nincs szükség sem állami tisztségviselõ (hivatalnok,
közjegyzõ stb.), sem egyházi személy (imam, kadi) részvételére. Feltétel csupán a
házasságkötés nyilvánossága és az, hogy két tanúzási képességgel rendelkezõ férfi
legyen jelen az eseménynél. A hivatkozott jogtörténészek megemlítik azonban, hogy
a legtöbb iszlám országban a házasságkötésnek nagy társadalmi jelentõséget tulaj-
donítanak, ezért hagyománnyá vált, hogy a házasságot egy erre a feladatra rend-
szeresített személy részvételével, ünnepélyes keretek között kötik meg.14

Míg azonban az iszlám jogrend a nõk jogait a házassági életközösség létrejöttét és
fennállását érintõ kérdéskörben kedvezõbben szabályozza az iszlám vallás megjelenését
megelõzõen szokásban volt arab hagyományokhoz képest, ugyanezt a kedvezõ változást
a válás tekintetében nem tapasztalhatjuk.15 Az iszlám jogban a házasság négy esetben
szûnhet meg: a házasfelek valamelyikének halálával, valamint talâk (válás), fesih (meg-
semmisítés) vagy lian (hûtlenséggel összefüggõ lehetõség) folytán.16 A tanulmány tár-
gyának megfelelõen azonban a fenti megszûnési okok közül csak a talâkot részletezem. 
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13 Üçok, Mumcu, Bozkurt, 2007, 107–108, 112–116. o.
14 Üçok, Mumcu, Bozkurt, 2007, 115–116. o.
15 Üçok, Mumcu, Bozkurt, 2007, 118. o.
16 E tanulmányban a házasság megszûnésének iszlám jog szerinti eseteinél az Üçok, Mumcu, Bozkurt török

jogtörténészek által kialakított felosztást követtem, és az általuk használt terminológiákat alkalmaztam.
Megjegyzem azonban, hogy az iszlám valláson belül számos irányzat alakult ki, valamint az iszlám jog ma-
gyarázatával (mezhep) is számos iskola (Hanefî, Malikî, Safî, Hanbelî stb.) foglalkozott és foglalkozik ma
is (az iszlám jogra jellemzõ a jogi pluralizmus). Mivel azonban e tanulmány célja annak bemutatása, hogy
jelenleg a török jogirodalomban, valamint a török bírósági gyakorlatban hogyan alakul a talâk török köz-
rendbe ütközésének megítélése, ezért a talâk fogalmának ismertetésénél a török szakirodalomra támasz-
kodtam, abból kiindulva, hogy a közrendbe ütközés megítélésénél a török bírákat is a törökországi jog-
irodalmi vélemények motiválják. A török szakirodalomból pedig azért választottam ki az Üçok, Mumcu és
Bozkurt jogtörténész professzorok által közösen írt szakkönyvet, mert ez a mû Törökországban mérv-
adónak minõsül, amit jelez, hogy eddig már tizenkétszer került kiadásra, valamint az Ankarai Egyetem
Jogi Karán folyó oktatásban a világi jogászhallgatók számára tankönyvként is használják. 



A talâknak tehát, a fent leírtakból már sejthetõen, több fajtája is létezik, amelyek
között a lényegi különbség a visszavonhatóság, illetõleg a visszavonhatatlanság.
Mindegyik esetében közös azonban, hogy a talâk joga csak a férjet illeti meg. Alap-
ja az a hatalom, amelyre a férj tesz szert a felesége felett a házasság létrejöttével.
A talâk alkalmazására a férj a házasság fennállása alatt bármikor és indokolás nél-
kül jogosult. Nincs alakszerûséghez kötve, és érvényességéhez nem szükséges a fe-
leség beleegyezése sem. Egyházi vagy világi hatósági eljárásra nem kerül sor. Az isz-
lám vallás különféle irányzatai között a részletszabályokban akadnak ugyan eltéré-
sek, de abban általában egyetértés tapasztalható, hogy a Talâk-i Selâse után újabb
együttélésére csak akkor van mód, ha a feleség elõbb – legalábbis formálisan – má-
sik férfival házasságot köt, és e házassága megszûnik, majd a kötelezõ várakozási
idõ letelik, és a korábbi férje vele az elõírásoknak megfelelõen megköti az újabb há-
zasságot (ez az eljárás a fentebb már említett hülle). A Talâk-i Selâse tehát tripla,
visszavonhatatlan válás, míg az egyéb talâk fajtáknál a válási szándék a várakozási
idõ alatt a feleség beleegyezése nélkül visszavonható. E háromszori alkalomnak a je-
lentõsége az lenne, hogy korlátot szabjon a férj önkényének,17 vagyis – persze az
iszlám jog mértékével mérve – ne válhasson abszolút önkényessé az eltaszítási jog
gyakorlása. A valódi visszatartó erõt azonban itt is az anyagiak – vagy inkább azok
hiánya – jelenti, hiszen az új feleséggel való házasságkötés újabb Mehr adását igény-
li. Vélhetõen ebben keresendõ a talâk bizonyos határig terjedõ visszavonhatóvá té-
telének oka is.

Akintürk a török családjogról írt mûvében, a házasság felbontásának eseteit tár-
gyaló részben utal arra, hogy a katolikus kánonjog kivételével – amely a házasságot
nem szerzõdésnek, hanem szentségnek tekinti – a többi felekezeti jog a házasságot
a szerzõdésekhez hasonlóan felbonthatónak tartja.18 De az iszlám jog a válás jogát
– néhány kivételtõl eltekintve – csak a férjnek biztosítja, mégpedig „bíróságon kívü-
li” eljárásra adva lehetõséget. Akintürk is azt hangsúlyozza, hogy a férj ezt a jogot
egyoldalú nyilatkozattal akkor gyakorolhatja, amikor akarja. Bár a talâk – jegyzi meg
Akintürk – az iszlám jogban bizonyos feltételekhez van kötve, de ha a férj szájából
elhangzik a „Szabad légy!” felszólítás,19 akkor a házasságnak vége. Ha pedig a férj
az említett variációk szerint ezt háromszor kimondta, akkor a feleségével csak ak-
kor élhet újra együtt, ha közöttük az elõírt módon újabb házasságkötésre kerül sor.
Ezzel szemben az iszlám jog szerint a nõ nem válhat el a férjétõl. Ez alól a szabály
alól kivételt csak az az eset képez, ha a házasságkötéskor, vagy esetleg késõbb a
férj erre feljogosítja a feleségét.20

Çavusoglu a különféle jogrendszereket összehasonlítva megállapítja, hogy a há-
zasság felbontása tekintetében több irányzat különíthetõ el. Az egyik nem teszi le-
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17 Üçok, Mumcu, Bozkurt szerint azonban a Talâk-i Bâyin forma esetében a feleség visszavételére nincs
lehetõség, hanem csak újabb házasságkötésre van mód (Üçok, Mumcu, Bozkurt, 2007, 120. o.).

18 Akintürk, 2004, 227–229. o.
19 Az idézett mûben szereplõ „Bos, ol!” kifejezés lényegét a „Szabad légy!” szófordulat adja vissza a

legjobban.
20 Akintürk, 2004, 227–228. o.



hetõvé a házasság felbontását, a másik vétkességi alapon lehetségesnek tartja a bon-
tást, a harmadik pedig nem kívánja meg a vétkesség bizonyítását sem, hanem meg-
elégszik a házasság helyrehozhatatlan megromlásának bekövetkezésével, végül van-
nak az olyan, sajátos szabályokkal rendelkezõ, és ezért máshová be nem sorolható
jogrendszerek, mint például az iszlám jog (Çavusoglu ez utóbbi véleménye illusztrá-
lására példaként éppen a talâkot említi).21

33..  AA  ttöörröökk  aallkkoottmmáánnyyookk  nnőőkk  jjooggaaiivvaall  kkaappccssoollaattooss  rreennddeellkkeezzéésseeii

Az Oszmáni Birodalomban a jogrendszer az iszlám jogon alapult.22 1921-ben azon-
ban Mustafa Kemal Atatürk vezetésével létrejött Török Nagy Nemzetgyûlés (Türkiye
Büyük Millet Meclisi) elfogadta az elsõ alkotmányt,23 röviddel ezután, 1922-ben ki-
mondásra került az Oszmán uralkodóház trónfosztása és a monarchisztikus állam-
forma (szultánátus) megszüntetése. 1923-ban kikiáltották a köztársaságot, majd
1924-ben az említett változásoknak megfelelõ új alkotmány készült. Az 1924-ben
elfogadott alkotmány elválasztotta az államot az egyháztól; ezzel Törökországban
megszûnt az iszlám államvallás jellege és az iszlám jog világi ügyekre való alkalma-
zásának lehetõsége.24 Elkezdõdött az európaihoz hasonló világi jogrendszer kiépíté-
se.25 Bozkurt jogtörténész ez utóbbi mozzanattal kapcsolatban idézi Atatürk szavait,
miszerint „a régi jogelveket gyökerestül kiirtva, mindenre új törvényt kell alkotnunk.”

Az 1924-ben elfogadott alkotmány 69. cikke kimondta, hogy a törvény elõtt min-
denki egyenlõ.26 Az 1945-ös alkotmány 69. cikke ezt a rendelkezést változatlanul
fenntartotta.27 Az 1961-ben elfogadott alkotmány 32. cikke a törvény elõtti egyen-
lõség körében példálódzva felsorolta a nemek szerinti egyenlõséget, és e megkülön-
böztetés tilalmát is.28 Az 1982-ben elfogadott, 2709. sz. törvénnyel kihirdetett, je-
lenleg is hatályban lévõ török alkotmány29 10. cikke pedig az 1961-es alkotmánnyal
lényegében egyezõ szöveget tartalmaz a törvény elõtti egyenlõséggel kapcsolatban,
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21 Çavusoglu, 2006, 21. o.
22 Bozkurt, 2008a, 245. o.
23 20 Ocak 1921, 85. sayili Teskilât-i Esasiyye Kanunu, Yalçin, 1986, 13. o.
24 Bozkurt, 2008a, 247–250. o. Megjegyzendõ, hogy az 1924-es alkotmány 2. cikkében még szerepelt, hogy

a Török Köztársaságban a vallás az iszlám vallás. Utóbb, az 1928-as alkotmánymódosítás módosította a
szekularizációs elképzelésnek ellentmondó szöveget, a 2. cikkbõl törlésre került az iszlám vallásra utaló
szövegrész. Ezzel a módosítással valóban megvalósult a hat atatürki alapelv egyike: a laikus állam.

25 A teljességhez hozzátartozik, hogy még a XIX. század elején, III. Selim, majd II. Mahmut uralkodása
alatt elkezdõdött az érdeklõdés az európai szellemi áramlatok iránt; fõként a francia hatás érvénye-
sült. A történészek azonban a török reformkor, a Tanzimat kezdetét általában 1839-tõl, Abdülmecit
szultán trónra lépésétõl számítják. A Tanzimat kor jelentõs jogalkotási eredménye volt, hogy II. Abdül-
Hamit 1876-ban kihirdette az alkotmányt (Kanun-i Esasî), megteremtve ezzel az alkotmányos mo-
narchia alapjait. Az orosz–török háborút ürügyként felhasználva azonban 1878-tól nem hívta össze
a képviselõházat (lásd bõvebben Üçok, Mumcu, Bozkurt, 2007, 291–378. o.).

26 20 Nisan 1924 tarihli 491. sayili Teskilât-i Esasiyye Kanunu (Yalcin, 1986, 35. o.)
27 10 Ocak 1945 tarihli 4695. sayili Anayasa (Yalcin, 1986, 59. o.)
28 9 Temmuz 1961 tarihli 334. sayili Türkiye Cumhuriyeti Anayasasi (Yalcin, 1986, 73. o.)
29 Resmi Gazete 09. 11. 1982, Sayi 17863



kiegészítve azzal, hogy ezt az elvet kötelesek érvényre juttatni az állami szervek és
a közigazgatási hatóságok az elõttük folyó eljárásokban. A második bekezdés ki-
mondja azt is, hogy a nõknek és a férfiaknak egyenlõ jogaik vannak, és az államnak
gondoskodnia kell arról, hogy ez az egyenlõség a gyakorlatban is megvalósuljon. A
negyedik bekezdés szerint az állami szervek és a hatóságok minden eljárásban kö-
telesek a törvény elõtti egyenlõség elvének megfelelõen eljárni. A török alkotmány
idézett rendelkezéseibõl tehát az következik, hogy a családi viszonyok tekintetében
a férfiak és a nõk azonos tartalmú jogok birtokosai.30 Erdogan Teziç alkotmányjo-
gász ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy a török alkotmányban a nemek szerinti egyen-
lõség alapelv, a demokratikus jogállam egyik alappillére.31

44..  AA  hháázzaassssáágg  ffeellbboonnttáássáánnaakk  sszzaabbáállyyaaii  aa  ttöörröökk  ccssaallááddjjooggbbaann

Törökországban a Köztársaság kikiáltását követõen elkezdõdött a családi jogot is
magában foglaló Polgári Törvénykönyv kodifikációja, amelyhez Bozkurt jogtörténész
szerint több ország törvényeit is áttanulmányozták, majd végül mintául az akkori-
ban újonnan kodifikált, könnyen érthetõ, a bíró számára széles körû mérlegelési le-
hetõséget engedõ svájci Polgári Törvénykönyvet választották. A Török Polgári Tör-
vénykönyvet 1926-ban fogadták el.32 Bozkurt kiemeli, hogy a Török Polgári Tör-
vénykönyv a családjog, az öröklési jog és a gazdasági élet területén a nõk számára
a férfiakéval azonos jogokat biztosít; a házasságkötés egyedül érvényes formájaként
pedig az állami tisztviselõ elõtt kötendõ polgári házasságkötést tekinti. A nõk egyen-
jogúságának jelentõségét mindenesetre szemléletesen fejezi ki Atatürknek az a so-
kat idézett mondása, amely így szól: „Egy társadalom, egy nemzet a nemét tekint-
ve kétféle emberbõl, férfiakból és nõkbõl áll. Ha a nemzetnek a fele földhöz láncol-
va marad, vajon a másik fele fel tud-e majd emelkedni az égbe?”

A svájci mintára alkotott 1926-os Polgári Törvénykönyv tehát megszüntette Tö-
rökországban a poligámia törvényes lehetõségét, és elõírta a polgári házasságkötést.
A házasság felbonthatóságát meghatározott feltételekhez és bírói ítélethez kötötte.
Egyúttal ugyanazon feltételekkel lehetõvé tette azt is, hogy a feleség is kérhesse a
házasság felbontását. Az elvált feleség számára bevezette a tartásdíj iránti igény in-
tézményét. (A tanúzási és az öröklési képesség tekintetében is megszûnt a nemek
szerinti különbségtétel.)33 Az 1926-os Török Polgári Törvénykönyv a közös meg-
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30 Gören, 1999, 469. o.
31 Teziç, 1986, 196.
32 4 Nisan 1926, 743. o. sayili Türk Medenî Kanunu. Hatályba lépés napja: 1926. október 4. (Olgaç,

1976)
33 Bozkurt, 2008b, 288–289. 1925-ben az úgynevezett „sapka” törvénnyel megtiltották mind a férfiak,

mind a nõk számára az oszmáni idõkre emlékeztetõ viselet hordása, így férfiaknál a fes (fez), nõknél
a çarsaf (ez a fejet és a teljes testet betakaró viselet) és a peçe (fejkendõ) viselése. Ugyanezen évben
hozott törvény megtiltotta a vallási címek és rangok (s,eyh, dervis,, dede, s,eyit, çelebi, baba, mürit)
viselését. 1925-ben Törökország az iszlám „hicri” naptár használatáról áttért a Gergely-naptár
használatára (lásd errõl bõvebben Bozkurt, 2008b, 289–291. o.).



egyezésen alapuló bontást még nem engedte meg, az 1988-ban történt módosítás
azonban – feltételekhez kötötten – már lehetõvé tette, hogy a bíróság a házasfelek
közös kérelmére is felbontsa a házasságot. Az új, 2002-ben hatályba lépett Polgári
Törvénykönyv34 átvette ezt a vegyes rendszert.35 A rendelkezések nem hagynak két-
séget afelõl, hogy a házasság felbontására csak bíróság által hozott jogerõs ítélet
alapján van mód. A bontóper megindítására mindkét házasfél egyenlõ feltételekkel
jogosult. A bíróság azonban csak a Török Polgári Törvénykönyvben taxatíve felso-
rolt bontó okok valamelyikének fennállása esetén hozhat a házasságot felbontó íté-
letet. A jelenleg hatályos rendelkezések szerint nyolc ilyen ok van: 1. a hûtlenség;
2. a házastárs élete ellen elkövetett szándékos bûncselekmény, vagy a házastárs tes-
ti, lelki, szexuális bántalmazása, megalázása; 3. más, olyan jellegû bûncselekmény
elkövetése, amely miatt a házastárs szégyenkezni kényszerül, vagy erkölcstelen élet-
mód folytatása; 4. elhagyás; 5. elmebetegség; 6. a házastársi együttélési szabályok
megsértése; 7. a házastársi egyetértés hiánya; 8. különélés.36 Tehát a felsorolt bon-
tó okok mindegyikére hivatkozhat a másik házasféllel szemben akár a férj, akár a
feleség. A bontó okok valamelyikének fennállását azonban a házasság felbontását
kérõ házasfélnek (felperesnek) bizonyítania kell a keresetlevél benyújtásával megin-
duló peres eljárásban. A bíró a döntését a bizonyítékok szabad mérlegelésével hoz-
za meg, így megalapozatlanság esetén a keresetet elutasító ítélet is születhet.37 Aho-
gyan Harun Bulut, a Bakirköy-i Családügyi Bíróság38 bírája, a családjogi ügyekben
eljáró bíróságok döntéseit elemzõ könyvében találóan összefoglalja: „A bíró a felho-
zott bizonyítékok mérlegelésével, de  a törvény, a »jog« (értsd a törvénynél alacso-
nyabb szintû jogszabályok, és a jogalkalmazói szokásjog) és a lelkiismeret három-
szöge által behatárolva hozza meg a döntését.”39 Bulut ehhez azt is hozzáfûzi, hogy
a bírónak a török alkotmány 41. cikke alapján az a feladata, hogy megõrizze a csa-
lád egységét, és ehhez minden lehetséges eszközt fel kell használnia, így különösen
a felek kibékítését kell megkísérelnie.40 Çavusoglu nemzetközi magánjogász ezzel
kapcsolatban megjegyzi, hogy bár a török nemzetközi magánjogi törvény közrendi
záradékot tartalmazó cikke ezt kifejezetten nem tartalmazza, de a török családi jog

AAZZ  IISSZZLLÁÁMM  JJOOGG  SSZZEERRIINNTTII  TTAALLÂÂKK  TTÖÖRRÖÖKK  KKÖÖZZRREENNDDBBEE  ÜÜTTKKÖÖZZÉÉSSÉÉNNEEKK  EESSEETTEEII  II.. 8899

34 Az új Török Polgári Törvénykönyv a 4721. sz. törvénnyel került kihirdetésre, és 2002. január 1-jén
lépett hatályba. A házasság felbontásának szabályait a Családjog címû könyv második fejezete
(161–184. cikk) tartalmazza.

35 Vö. Akintürk, 2004, 7. és 234–235. o.
36 A felsorolt bontó okok némelyikét a Török Polgári Törvénykönyv megszorító feltételekhez köti. Mivel

a jelen tanulmány tárgyához nem tartozik szorosan hozzá a bontó okok feltételeinek vizsgálata, ezért
e szabályok részletes ismertetését mellõzöm.

37 1963-ig kötelezõ volt a békéltetõ eljárás lefolytatása, és csak ennek eredménytelensége esetén lehetett
benyújtani a házasság felbontására irányuló keresetlevelet. A török polgári eljárási törvény (Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanunu) 1963-as módosítása hatályon kívül helyezte a békéltetõ eljárásra
vonatkozó rendelkezéseket, ennélfogva 1963 óta elõzetes eljárás nélkül lehet benyújtani a házasság
felbontására irányuló kereseti kérelmet tartalmazó keresetlevelet (lásd bõvebben Akintürk, 2004,
272–273. o.).

38 A török bírósági szervezeti rendszerrõl lásd Szigeti, 2009, 92–103. o.
39 Bulut, 2007, VI. o.
40 Bulut, 2007, 3–4. o.



szerint a házasság felbontására csak a bíróság jogosult, ennélfogva ez a szabály a
török jogrend és egyúttal a török közrend egyik alapelvének minõsül. Szerinte a tö-
rök jogrend e kérdésben a német jogrendhez hasonlít, mivel a német EGBGB 17/II.
§-a azonos tartalmú rendelkezést tartalmaz. Így a német és a török jogrend kizá-
rólag a bíróság által történõ felbontást ismeri el érvényesnek, míg a más országok-
ban esetleg érvényesnek elfogadott egyéb bontási formák, mint például a konzulá-
tusi tisztviselõ elõtt tett nyilatkozat, a házasság megszûnésérõl szóló szerzõdés, a
válólevél (get) kézbesítése, vagy akár az egyoldalú eltaszító nyilatkozat (talâk) a tö-
rök közrendbe ütköznek.41
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vel megindult az EU balti-tengeri straté-
giáját követõ, második makroregionális
stratégia létrehozásának folyamata. Az
unió a Duna-régiós stratégia kialakításá-
val a 2004-es és a 2007-es bõvítéseket
követõen láthatóvá vált kihívásokra, a
korábbi európai megosztottság örök-
ségének felszámolására, és a közel 
800 000 km2 nagyságú régióban rejlõ
gazdasági és más integrációs lehetõségek
kiaknázására akar új válaszokat adni. A
DRS összhangban van az EiT március
25–26-i ülésén elfogadott EU 2020
programjával, valamint a Lisszaboni
Szerzõdéssel, amely szerint az unió elõ-
segíti a tagállamok közötti gazdasági,
társadalmi és területi kohézió létrejöttét
és megerõsítését, hozzájárul a tagálla-
mok közötti szolidaritás erõsítéséhez. A
makrorégiókkal olyan, a tagállamok és
az „unió szintje” közötti közbülsõ mûkö-
dési terület alakul ki, amely új és haté-
kony eszköze lehet a területi kohézió
gyakorlati megvalósulásának.

Az EiT 2009. júniusi döntése és a DRS
fontos elõzménye volt, hogy az EU Ré-
giók Bizottsága és az érintett uniós tag-
államok, tartományok közül többen már
korábban is szorgalmazták a stratégia 
kidolgozását. A tagállamok egy csoport-
ja 2009. június 6-án, a németországi
Ulmban megrendezett Duna-csúcstalál-
kozón elfogadott nyilatkozatban fogal-
mazta meg céljait és elvárásait a Duna-
stratégiával kapcsolatban. Az Ulmi Nyi-
latkozathoz a magyar külügyminiszter is
csatlakozott, egyúttal bejelentette, hogy

CCZZUUKKOORR  JJÓÓZZSSEEFF

Magyarország és az Európai Unió 
Duna-régiós stratégiája

MMAAGGYYAARR  EEUU--EELLNNÖÖKKSSÉÉGG,,  22001111

Magyarország számára fontos kihívás és le-
hetõség az EU Duna-régiós stratégiájának
kidolgozása. Az unió rövid idõt, alig egy
esztendõt biztosít története második mak-
rorégiós fejlesztési stratégiájának kimun-
kálására. A feladat nagy. Európa közel
százmillió lakosú térségében, a több mint
2800 kilométer hosszú Duna folyó völgyé-
ben és a hozzá csatlakozó Duna-medencé-
ben kell nyolc EU-tagállam és hat unión kí-
vüli ország hosszú távú fejlesztését úgy
összehangolni, hogy az megfeleljen a tar-
tós és környezetbarát fejlõdés, a közleke-
dés és hajózás környezetkímélõ fejlesztése
követelményeinek, hogy erõsödjön a térség
versenyképessége, kulturális, nyelvi és et-
nikai sokszínûsége, és összességében csök-
kenjen a régió lemaradása az Európai Unió
fejlettebb, nyugati gazdasági centrumához
képest. Egyúttal elérhetõvé kell tenni az EU
2020 fejlesztési céljait, annak érdekében,
hogy a Duna-medence modern, prosperáló
európai térséggé váljék. Az EU Duna-régi-
ós stratégiája a 2011 elsõ felében esedé-
kes magyar EU-elnökség sikeres és emlé-
kezetes projektje lehet, amely Magyaror-
szág és a Duna-térség fejlõdését hosszú tá-
von, pozitívan befolyásolhatja.

11..  AA  DDuunnaa--rrééggiióóss  ssttrraattééggiiaa  
eellőőzzmméénnyyeeii

Az Európai Tanács (EiT) 2009. június
18–19-i brüsszeli ülésén döntött az EU
Duna-régiós stratégiájának (a továbbiak-
ban: DRS) kidolgozásáról. Az Európai
Tanács felkérte az Európai Bizottságot,
hogy 2010 vége elõtt terjessze be erre
vonatkozó javaslatát. A Tanács döntésé-
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a stratégia kidolgozását segítõ követke-
zõ Duna-csúcstalálkozóra Budapesten
kerül sor. A Régiók Bizottsága vélemény-
adó szereppel bír az EU Duna-régiós
stratégiával kapcsolatos uniós döntésho-
zatalban is. A kérdésben 2008-tól meg-
nyilvánuló aktivitása elvezetett egy véle-
ménytervezet megfogalmazásáig. A Ré-
giók Bizottságában megalakult a Duna-
stratégiai pártközi munkacsoport, és ha-
sonló grémium EP-beli létrehozására is
kezdeményezést tettek.

Az Európai Bizottság 2009 októberé-
ben döntött további szervezési, ütemezé-
si feladatokról, és a DRS kidolgozásában
követte a balti-tengeri stratégia kimunká-
lása során alkalmazott munkafolyamatot.
A Bizottság szándékai szerint a stratégia
szerkezeti felépítése is hasonló lesz a bal-
ti-tengeri stratégiáéhoz, annak ellenére,
hogy a két makrorégió adottságai, szük-
ségletei, kohéziós fejlesztési elvárásai lé-
nyeges különbségeket mutatnak.

A Bizottság a stratégiát – a balti-ten-
gerihez hasonlóan – ezúttal is a térség
adottságaira, nehézségeire, azok orvoslá-
si lehetõségeire, fejlesztési igényeire épí-
ti. A magyar kormányzati és nemzeti rá-
hatás módszereit, irányait és eszközeit
ennek figyelembevételével kell meghatá-
rozni. Ugyancsak fontos, hogy a DRS föld-
rajzi lehatárolása világos legyen, emellett
a stratégia pilléreit úgy kell kijelölni, hogy
azok a horizontális és szakterületi irányok
meghatározásán túl konkrét, akciótervbe
foglalható, kiemelt projektek meghatáro-
zását is lehetõvé tegyék.

Fontos magyar érdek, hogy a térsé-
günkre fokuszáló stratégia kidolgozását
széles körû magyar aktivitás kísérje, amit
az is indokol, hogy a DRS elfogadása a
2011. elsõ félévi magyar EU-elnökség ki-
emelt eredménye lehet. A siker azonban
az addigi elõrehaladás függvénye, amely

során az Európai Bizottsággal való
együttmûködésen túl szükséges a spa-
nyol és a belga EU-elnökségi trió partne-
reinkkel való intenzív egyeztetés, és az
érintett országok kormányzati és nem-
kormányzati aktivitásának serkentése.

Az EU Duna-régiós stratégia terület-
fejlesztési irányultsága megkívánja a né-
hány éve részben már kidolgozott, konk-
rét intézkedéseket tartalmazó magyar
Duna Komplex Program továbbépítését,
és erre támaszkodva az Európai Bizott-
ság elõkészítõ munkájára való ráhatást.
A DRS kapcsán a Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztériumban (NFGM) ké-
szülõ, a hazai és az EU-munkafolyama-
tokban feltáruló érdekkapcsolati, érdek-
ütközési mátrix, prioritásképzés (Duna
Komplex Program) további hozzáadott
értékekkel bírhat a magyar álláspont ki-
alakításakor. 

Az Európai Bizottság alulról-felfelé
(„bottom-up”) építkezõ munkafolyamata,
a Duna-régió ügyeiben érdekelt önkor-
mányzati, üzleti, akadémiai, kulturális,
társadalmi tényezõkkel, nemzetközi szer-
vezetekkel való párbeszéde és konzultáci-
ója megkívánja, hogy magas szintû talál-
kozók mellett szakterületi, önkormányza-
ti, üzleti, tudományos nemzetközi konfe-
renciákat szervezzünk. Ebben hangsúlyos
szerepet vállalhat Magyarország. 

Az EU Duna-régió stratégia összekap-
csolja a leggazdagabb régiók közé sorolt
dél-német és osztrák tartományokat, és
a magas növekedési potenciálú közép- és
délkelet-európai új EU-tagállamokat, to-
vábbá a fekete-tengeri térséget. Felérté-
keli az unió közép-európai térségét, illet-
ve a Duna-régióban centrális elhelyezke-
désû Magyarországot, valamint a buda-
pesti agglomerációs térséget.

Kedvezõ, hogy a Duna-medence gaz-
dag nyugati államai (Ausztria és a két né-



met szövetségi tartomány, Bajorország
és Baden-Württemberg) hagyományos
gazdasági partnereink, és a jövõben is
meghatározó piaci, tõke- és innovációs
kapcsolódási területet képeznek hazánk
számára. A Duna-medence délkeleti tér-
ségében fekvõ államok Magyarország
fontos partnerei, részben szomszédos
országok, ahol nagy létszámú magyar
nemzeti közösségek élnek és hagyomá-
nyos piacaink, tõkeexport-területeink,
gazdasági partnereink. 

A DRS elõnye, hogy Németország ak-
tív szerepvállalásával az EU meghatáro-
zó tagállama támogatója és részese a
kezdeményezésnek, ami egyben a közép-
európai térség gazdasági, társadalmi fel-
emelését, az unió értékorientáltsága, ér-
dekközössége és identitása megerõsíté-
sét szolgálja. 

A magyar külkapcsolati politika szem-
pontjából kedvezõ, hogy a makroregio-
nális tervezés formájában olyan új moz-
gástér keletkezik, amely egyszerre segí-
ti felzárkózásunkat, versenyképességünk
erõsítését és indirekten elõmozdítja nem-
zetpolitikai érdekérvényesítésünket.

22..  AA  DDuunnaa--rrééggiióóss  ssttrraattééggiiaa  
kkiiddoollggoozzáássaa  ééss  ffoonnttoossaabbbb
jjeelllleemmzzőőii  

A Duna-régiós stratégia a koncepció ki-
dolgozásának intenzív szakaszában van,
jelenleg körvonalazódnak a konkrét cse-
lekvés kulcsterületei, akciói.

A stratégia kialakításáról szóló EiT-
döntést követõen a magyar kormány ki-
alakította a Duna-stratégia formálásának
kormányzati struktúráját, amelyben a Kül-
ügyminisztérium a külkapcsolati és Euró-
pa-politikai feladatokat látja el, az NFGM
pedig a nemzeti projektgyûjtés koordiná-
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lását végzi. Az Európai Bizottság 2009.
október végén kérte fel az érintett orszá-
gok kormányait nézeteik, álláspontjaik is-
mertetésére. Egyúttal azt is világossá tet-
te, hogy a stratégiát a balti-tengeri régiós
stratégiához hasonlóan alulról-felfelé épít-
kezve, a kormányok mellett, a közremû-
ködõk („stakeholder”-ek), nem állami, ci-
vil szervezetek, a gazdaság, önkormány-
zatok, tudományos és kutatási, oktatási
intézmények stb. aktív részvételével fogja
kialakítani. Ebbõl a célból öt közremûkö-
dõi konferenciát szerveznek Ulmban, Bu-
dapesten, Bécsben–Pozsonyban, a bulgá-
riai Ruszéban és a romániai Konstanzában.
A Bizottság elsõ alkalommal 2009 decem-
berében hívta össze a Duna-régió EU-
tagállamainak kormányai által kijelölt
nemzeti kapcsolattartó személyek (Duna-
koordinátorok) ülését. Ezen a tanácskozá-
son Németország, Ausztria, Szlovákia,
Magyarország, Bulgária és Románia mel-
lett a Duna-régiós stratégiában közremû-
ködõként meghívott Szlovénia és Csehor-
szág is részt vett. Ezzel együtt a Bizott-
ság világossá tette, hogy a Duna-stratégi-
ában az említett tagállamokon kívül Hor-
vátországgal, Szerbiával, Montenegróval
és Bosznia-Hercegovinával, továbbá Uk-
rajnával és a Duna-deltában csupán néhány
száz méteres folyószakasszal rendelkezõ
Moldáviával is együtt kíván mûködni. Idõ-
közben az említett nem EU-tagállamok is
kinevezték nemzeti összekötõiket, és
2010 tavaszától a Bizottság már az õ
részvételükkel szervezi a stratégiaalkotás-
ban fontos szerepet játszó Duna-koordi-
nátorok találkozóit. Ezzel a Bizottság ki-
jelölte azt a földrajzi területet, amelyet
szándékai szerint a kidolgozásra kerülõ
stratégia majd lefed. 

Az EU tagállamai közül Ausztria, majd
másodikként hazánk még 2009. decem-
berben elkészítette a Duna-régiós straté-
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giával kapcsolatos elsõ írásos hozzájárulá-
sát, amelyet non-paper formájában jutta-
tott el a Bizottsághoz. Németország 2010.
januárban mutatta be saját non-paper-jét
a Bizottságnak. A régiók szintjén pedig Ba-
jorország és az osztrák tartományok kö-
zös állásfoglalása látott eddig napvilágot.
Ismeretes, hogy 2010. január végéig Szer-
bia is készített egy állásfoglalást, illetõleg
2010. január és március között elkészül-
tek a szlovák, a cseh, a román, a bolgár és
a szlovén kormányzati álláspontot össze-
foglaló dokumentumok is. 

Az Európai Bizottság Duna-régiós stra-
tégiára vonatkozó prioritási javaslatait
2010 decemberében hozta nyilvánosság-
ra. Ebben egyértelmûvé tette, hogy a stra-
tégiaformálás kiemelt területének (priori-
tásnak) az összeköttetést és a kommuni-
kációt (szállítás fejlesztése, energiaháló-
zatok összekapcsolása), a környezet- és
vízvédelmet, a természeti katasztrófák el-
leni védekezést, valamint a társadalmi-
gazdasági fejlõdés elõmozdítását szolgáló
projektek kialakítását tekinti.

Az eddig megismert mérvadó EU-
tagállami álláspontok alapján összessé-
gében megállapítható, hogy a stratégiá-
val kapcsolatos magyar és német pozí-
ció alapvetései egybeesnek, amit magas
szintû diplomáciai érintkezések során a
német fél több alkalommal megerõsí-
tett. Az osztrák álláspont legfontosabb
területei, a nyugati szomszédunk szá-
mára nagy jelentõségû projektek köre is
igen nagyfokú azonosságot mutat a ma-
gyar elképzelésekkel. Budapest és Bécs
álláspontjában különbség csak a Duna-
stratégia EU belsõ és külsõ dimenziója
(a 14 ország, vagy a régió 8 EU-
tagállama) viszonyának súlypontozása
tekintetében fedezhetõ fel, aminek a
stratégiaalkotás egésze szempontjából
elhanyagolható a jelentõsége. Ennél sok-

kal fontosabb, hogy Ausztria hazánkhoz
hasonlóan kiemelkedõ figyelmet szentel
a környezeti és környezetvédelmi kér-
déseknek, érdekelt a TEN T projektek
olyan felülvizsgálatában, amely a Duna-
medencében a korszerû közlekedésfej-
lesztést (pl. szupergyorsvasúti hálózat
bõvítése keleti irányban), a környezetkí-
mélõ hajózást, vagy a Duna-medencében
lévõ tudományos és felsõoktatási intéz-
mények szorosabb együttmûködését
(„Danube science link”) szolgálja. 

Az Európai Bizottság februárban
megkezdte a konzultációt a központi
kormányzati szint alatti érdekeltekkel,
azaz az üzleti, akadémiai, helyi önkor-
mányzati, civil társadalmi stb. tényezõk-
kel, egyrészt honlap elindításával és
elektronikus levelek fogadása révén,
másrészt nemzetközi tanácskozások
keretében. Ulmban 2010. február 1-jén
és 2-án volt a nyitó közremûködõi kon-
ferencia, amelyet a budapesti, 2010. feb-
ruár 25–26-án megrendezett konferen-
cia és a magyar kormány által kezdemé-
nyezett Duna-csúcstalálkozó követett. 

Az Európai Parlament 2010. január
21-én a magyar törekvések szempontjá-
ból is kedvezõ tartalmú politikai állásfog-
lalást fogadott el az EU DRS-rõl.

Az elmúlt idõszakban érzékelhetõ,
hogy a Bizottság fokozta a párbeszédét a
nemzetközi szereplõkkel, intézményekkel
(pl. Duna Bizottság, 7 TEN folyosóirányí-
tó szakbizottság, ICPDR), ami az átfogó
magyar koncepció összehangoltabb kép-
viseletének szükségességét is felveti.

33..  AA  mmaaggyyaarr  ffeellkkéésszzüüllééss  hheellyyzzeettee  

Az EU Duna-régiós stratégiájával kapcso-
latos magyar felkészülés eddig erõteljes
és nemzetközi összehasonlításban is pél-



damutató volt. A magyar elképzelések ki-
dolgozása jó ütemben halad. A DRS-sel
kapcsolatos projektgyûjtés folyamatos,
az NFGM koordinálásában rendszersze-
rûen zajlik. 

A magyar felkészülést, továbbá a Bi-
zottság által Budapesten 2010. február
24–25-én megrendezett nemzetközi
stakeholder konferencia elõkészítését is
jól szolgálta a 2010. január 20-án tar-
tott nemzeti közremûködõi konferencia,
amely elsõ alkalommal kínált fórumot a
különbözõ magyar társadalmi szereplõk
Duna-stratégiával kapcsolatos nézeteinek
megvitatására. Különösen hasznosnak
bizonyult a tanácskozás a környezetvé-
delmi és a hajózási szempontok áttekin-
tése, valamint a dunai hajózással kapcso-
latos hazai nézetkülönbségek azonosítá-
sa szempontjából. Elõremutató projekt-
javaslatok születtek a társadalmi és gaz-
dasági fejlesztés, a fenntartható fejlõdés
(környezetvédelem és kiemelten a hajó-
zás), az intézményfejlesztés, valamint a
kultúra és identitás témakörben. 

A budapesti nemzetközi stakeholder
konferencia magyar szempontból legfon-
tosabb hozadéka az volt, hogy az Euró-
pai Bizottság Duna-régiós stratégiára vo-
natkozó három kiemelt prioritása (össze-
kapcsolhatóság/kommunikáció; környe-
zet- és természetvédelem; gazdasági-tár-
sadalmi kérdések) – a magyar elképzelé-
sekkel harmonizálva – két további pillér-
rel, a biztonság és a kulturális dimenzió
kérdéskörével egészült ki. Az utóbbi ma-
gában foglalja a nyelvi és kulturális sok-
színûség megõrzését, és az emberi jogok
maradéktalan biztosításának igényét. A
konferencia visszaigazolta a határon át-
nyúló együttmûködési hálózat, különö-
sen a korszerû közlekedési kapcsolatok
kialakítására (vasút- és közútfejlesztés),
a „varratmentes” összetartozásra és a
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makroregionális keretekre, mint az EU új
együttmûködési jövõképére vonatkozó
magyar elképzeléseket. A rendezvény
politikai tartalma jelentõsen meghaladta
a kritikus tömeget. A Duna-stratégia jö-
võképét a „Duna mint intelligens folyó”,
„E-régió” erõteljes igénylése jelentette,
mind a résztvevõ EU-tagállamok, mind a
nem EU-tagállamok részérõl. Hangsúlyt
kapott a kutatási, gazdasági innováció, a
közlekedés kérdésköre, a gyakorlatias
projektszemlélet, a civil, önkormányzati,
oktatási/egyetemi szféra hatékony bevo-
nása. Világossá vált az is, hogy a DRS vo-
natkozásában a Bizottság által a balti-
tengeri stratégiához hasonlóan hangsú-
lyozott „hármas nem” (no founding, no
legislation, no new institutions) nem je-
lent áthidalhatatlan problémát, mivel a
DRS finanszírozására a meglévõ más for-
rások (pl. EIB) is megcélozhatók, és át-
csoportosítások is lehetségesek.

A Duna-stratégiával kapcsolatos ma-
gyar elképzelések és a 2011-es magyar
EU-elnökség szempontjából különösen
fontos volt, hogy az EU Duna-régiós stra-
tégia kidolgozásáért felelõs Johannes
Hahn, regionális ügyekért felelõs biztos
a budapesti konferencián megerõsítette,
miszerint a Bizottság 2010 végére vég-
legesíti a DRS tartalmát (követve a bal-
ti-tengeri stratégia tapasztalatait), s az
EiT 2011 elsõ félévében, a magyar el-
nökség alatt fogadja majd el a stratégiát.

A DRS kidolgozásának magyar szem-
pontból kiemelkedõ eseménye volt Duna
Csúcsértekezlet, amelyre a budapesti
nemzetközi stakeholder konferenciával
párhuzamosan, 2010. február 25-én ke-
rült sor. A csúcsértekezlet eredményes-
ségét nagyban és kedvezõen befolyásol-
ta, hogy az megfelelõ idõben kiemelke-
dõ politikai hatást gyakorolt az EU Du-
na-régiós stratégia megalkotásának fo-
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lyamatára, továbbá, hogy a V4-orszá-
gok kormányfõi energia-csúcstalálkozó-
ja, amelyre a Duna-csúcs elõestéjén ke-
rült sor, azt tartalmilag támogatta.

A csúcstalálkozó az elsõ és legmaga-
sabb szintû találkozója volt az EU által a
Duna-stratégia keretében megszólított
nyolc EU-tagállamnak, és a Duna-régió-
ban fekvõ hat nem uniós országnak. Az
eseményen öt miniszterelnök, két minisz-
terelnök-helyettes, számos külügy-, Eu-
rópa-ügyi, illetve más miniszter vett
részt, ami diplomáciai szempontból a si-
kert eleve biztosító kritikus tömeget
meghaladta. A Duna-csúcstalálkozón az
EU középsõ nagy régiójának országai po-
litikailag kifejezésre juttatták és megerõ-
sítették elkötelezettségüket az EU Duna-
régiós stratégia és akcióterv kidolgozása
és majdani végrehajtása mellett. Ezzel
megerõsítették a szomszédsági és regio-
nális együttmûködési formációkra is ha-
tó új, EU vezette kooperációt. Ez a szán-
dék öltött testet a nyolc EU-tagállam ál-
tal elfogadott „Budapesti Nyilatkozat-
ban”, amihez a csúcstalálkozón részt ve-
võ és a Duna-stratégiába bevont hat nem
EU-tagállam is csatlakozott. Egyértelmû-
en kifejezésre jutott, hogy a nagytérségi
szorosabb, koordináltabb együttmûködés
közös érdek, bár az elkötelezettség in-
tenzitása különbözõ, és a körvonalazódó
stratégiai célok mögött érdekütközéseket
is hordozó törekvések vannak. Ez abból
következik, hogy az egyes országok vilá-
gosan felismerték: a Duna-stratégia és az
annak alapján elfogadásra kerülõ akció-
terv nemzetgazdasági céljaik, projektjeik
hosszabb távú (2014 utáni) pozicionálá-
sának eszköze, mind az EU költségveté-
se, mind a nemzetközi pénzvilág, befek-
tetõk megnyerése szempontjából.

A Duna-csúcstalálkozó is megerõsítet-
te, hogy az Európai Bizottság által kiin-

dulásként javasolt három stratégiai pil-
lért (összekapcsolhatóság, kommuniká-
ció; környezet- és természetvédelem;
gazdasági-társadalmi kérdések) a bizton-
ság és a kulturális kapcsolatok kérdései-
vel indokolt kiegészíteni. Ez egybevág a
magyar non-paperben is megfogalma-
zott törekvéseinkkel. A csúcstalálkozó
serkentõleg hatott újabb EU-tagállamok
(Ausztria, Magyarország, Németország
után Szlovénia, Bulgária) hivatalos állás-
pontjának elkészítésére és a Bizottság-
hoz történõ eljuttatására is.

A csúcstalálkozó elõrelépést hozott a
konkrét kiemelt együttmûködési témák
megismertetése, sõt a húzóprojekt-ja-
vaslatok bejelentése területén is, ezzel
segítette a Duna-stratégián belül Ma-
gyarország számára fontos, kiemelkedõ
(„flagship”) projektek kezdeményezé-
sét. Magyar részrõl jeleztük: együttmû-
ködési kulcsterületnek jelöljük a határok
„varratmentessé” tételét az infrastruk-
túra és annak használata vonatkozásá-
ban, valamint a vízügyeket; mindkét
esetben – akár társfelelõsként is – vál-
lalnánk a téma gondozását. Több ország
javasolta a fenntartható hajózást, a szu-
pergyorsvonati kapcsolat minél gyor-
sabb kiterjesztését Bécs, Budapest és
Bukarest között, továbbá és az
intermodális és intelligens szállítás fej-
lesztését a Duna-medence egészében. A
jövõorientált, versenyképesség-javító
transznacionális együttmûködést teste-
síti meg közel ötven Duna-régiós egye-
tem (Dunai Rektori Konferencia)
K+F+Innováció tárgyú együttmûködé-
sét elõmozdító, a közelmúltban elfoga-
dott „Újvidéki nyilatkozata”, amelyet a
magyar miniszterelnök is megemlített
beszédében. Az önkormányzati együtt-
mûködésben rejlõ fejlõdési tartalék fel-
tárását újabb EGTC-k létrehozásával ve-



szik célba; ezt célozza a bejelentett
Budapest–Ulm–Bécs részvételû, város-
fejlesztési tárgykörû kooperáció.  

44..  AA  DDuunnaa--rrééggiióóss  ssttrraattééggiiáávvaall
kkaappccssoollaattooss  mmaaggyyaarr  ttöörreekkvvéésseekk

A DRS kidolgozásával kapcsolatos ma-
gyar törekvések számára a budapesti
stakeholder konferencia és a Duna Csúcs-
találkozó fontos nemzetközi támogatást
és áttörést hozott. 

Látható, és a Bizottság szándékai is
ezt igazolják, hogy a balti-tengeri straté-
giához hasonlóan a Duna-régiós stratégi-
ában is tizenöt kulcstémát jelölnek majd
ki. Fontos nemzeti érdekünk, hogy a tag-
államok és a Duna-stratégiában közre-
mûködõ országok csoportját összefogó
kulcsprojektek egy részét magyar veze-
téssel tudjuk megvalósítani. Ilyen téma
lehet a határokon átnyúló infrastruktúra
és tömegközlekedés fejlesztése, amely az
unió alappillérébe, az egységes belsõ pi-
ac mûködésébe illeszkedve elõsegíti a
gazdasági szabadságjogok kiteljesítését,
a kereskedelmi akadályok megszünteté-
sét. 

Fontos eleme lehet a stratégiának,
hogy a magyar elképzelésekhez hasonló-
an az osztrák és a német tervekben is
megjelenik a biztonság és a jólét, vala-
mint a jó szomszédság kérdése. Mindez
lehetõséget teremt arra, hogy a magyar
nemzetpolitikai célokkal összhangban a
DRS sajátos projektjeivel is erõsítsük a
Duna-medence kulturális, nyelvi sokszí-
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nûségét, a kisebbségek – közöttük a ma-
gyar kisebbségek – jogainak érvényesíté-
sét. Ebbõl a szempontból is nagy jelen-
tõségû, hogy a stratégiában kiemelt sze-
repet kapjon a dunai identitás, a Duna-
menti országok kulturális együttmûkö-
désének, a régió értelmiségi párbeszé-
dének erõsítése. 

További kiemelt területe a stratégiá-
val kapcsolatos magyar gondolkodásnak
a víz, a vízkészletek védelme, ezért a
stratégiaalkotás elõttünk álló folyamatá-
ban a Duna-védelmi Nemzetközi Bizott-
ság (ICPDR) titkárságával való szoros
együttmûködés kialakítása kívánatos. 

A 2011 elsõ felében sorra kerülõ ma-
gyar EU-elnökség számára is fontos,
hogy a Duna-régiós stratégia kialakítása
2010 során befejezõdjön. Magyarország
már eddig is figyelemre méltó, kezdemé-
nyezõ szerepet játszott a folyamatban.
2009 decemberében a Bizottságnak át-
adott és a magyar elképzeléseket össze-
foglaló non-paper-t mielõbb tovább kell
konkretizálni, és kulcsterületekre, vala-
mint projektekre vonatkozó javaslatok-
kal kiegészítve az újabb dokumentumot
– feltehetõen már a magyarországi par-
lamenti választásokat követõen és az új
magyar kormány által – a Bizottságnak
át kell adni. Ha fenn tudjuk tartani a stra-
tégiaalkotásban eddig kivívott elõnyün-
ket, akkor minden reményünk teljesülhet
arra vonatkozóan, hogy a magyar EU-
elnökség alatt, 2011 tavaszán megren-
dezésre kerülõ Európai Tanács elfogadja
az EU második makroregionális stratégi-
áját, a Duna-régiós stratégiát.

�
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A jelenlegi orosz megközelítés értelmé-
ben húsz évvel a hidegháború befejezése
után még mindig nincs közös és osztha-
tatlan biztonság Európában. Ennek alá-
támasztására Moszkva a NATO-bõvítések
hullámait, az amerikai rakétavédelmi ter-
veket, az erõ alkalmazásának az ENSZ ál-
tal nem szankcionált eseményeit (példá-
ul Irak ellen 2003-ban), megoldatlan ál-
lami és területi kérdéseket (például Ko-

szovó, Örményország, Moldova) említet-
te meg. 

Az orosz fél szerint az euro-atlanti
biztonsági folyamatokban szereplõ álla-
moknak és szervezeteknek szünetet kell
tartaniuk, hogy a zajló káros események
ne folytatódhassanak, és az érintett fe-
lek újraértékelhessék elkötelezettségü-
ket az oszthatatlan biztonság alapelveire
és alapértékeire vonatkoztatva.1

Az orosz kezdeményezés alapvetõen
három részbõl tevõdik össze: egyrészt
egy olyan pán-európai találkozóból, ame-
lyen egy új európai biztonsági szerzõdés
megvitatására lehet kísérletet tenni oly
módon, hogy abban egy valóban egyesült
Európa jelenjen meg, elválasztó vonalak
nélkül, és amely egyúttal az egyenlõ inter-
akciók tere lehet az oroszok, az európai-
ak és az amerikaiak között. Így gyakorla-
tilag három különbözõ szál egyesülne
egyetlen, kollektív keretben. A javaslat
másik része egy olyan jogi aktus lenne,
amelyben uniformizált módon rögzítenék
a nemzetközi jog azon alapelveit és alap-
értékeit, mint például a szuverenitás, a
földrajzi integritás, az erõ meghatározott
keretekben történõ alkalmazása és a vi-
ták békés rendezése. A harmadik elem
olyan politikai-katonai megoldásokra kon-
centrálna, mint új fegyverzetellenõrzési
paraméterek kialakítása, a bizalomépítés
és bizalomerõsítés új eljárásainak feltárá-
sa, új együttmûködési formák kidolgozá-

NNÉÉMMEETTHH  JJÓÓZZSSEEFF  

Az euro-atlanti biztonság 
formálódása az elmúlt két év vonatkozó

orosz kezdeményezéseinek tükrében

KKÖÖZZÖÖSS  BBIIZZTTOONNSSÁÁGG--  ÉÉSS  VVÉÉDDEELLMMII  PPOOLLIITTIIKKAA

2008 közepétõl, amikor is Oroszország
kezdeményezések sorozatát indította el a
nemzetközi biztonság elméleti és gyakor-
lati elemeinek újragondolására, az euro-
atlanti térség egyre hangosabbá vált az
amerikai–orosz kapcsolatok „újraszerelé-
sétõl”, majd a NATO–Oroszország viszony
„újratöltésétõl” és nem utolsósorban az Eu-
rópai Unióval való együttmûködés átalakí-
tásától. Moszkva a kezdeményezés fõ in-
dokaként azt jelölte meg, hogy a jelenleg
meglévõ biztonsági mechanizmusok már
nem képesek a meglévõ kihívásokra meg-
felelõ válaszokat adni, mi több, csak súlyos-
bítják azokat. A szerzõ, független bizton-
ság- és védelempolitikai szakértõként az el-
múlt mintegy két év ehhez kapcsolódó ese-
ményeit tekinti át, figyelembe véve néhány
olyan elméleti és gyakorlati problémát,
amely a jelenlegi euro-atlanti biztonságfel-
fogás újraértelmezését erõsítheti vagy
gyengíti. A téma tárgyalásában kiemelt fi-
gyelmet kap az EBESZ szerepének jelenle-
gi és jövõbeni értékelése.

1 Dov Lynch: The Corfu Process, in: NATO Defence College Forum Paper 13, Róma, 2010. január, p. 27.



sa a terrorellenes harc, a tömegpusztító
fegyverek elterjedése, a kábítószer-keres-
kedelem, valamint más biztonsági problé-
mák megoldása érdekében. Ezek a terü-
letek lennének ugyanis azok, ahol – az
orosz nézõpont szerint – a legnagyobb hi-
ányosságok mutatkoznak az ellenõrzõ
mechanizmusok tekintetében.2

2008 októberében a franciaországi
Evianban tartott Világpolitikai Konferen-
cián az elõbbi elképzeléssel a párhuzamo-
san Dimitrij Medvegyev orosz elnök ki-
fejtette a „három nem” elgondolást is,
amelynek értelmében nem lehet valaki
biztonságát, mások kárára elérni, nem
lehet megengedni olyan cselekményeket,
amelyek aláaknázzák a közös biztonsági
tér egységét, és nem lehet olyan katonai
szövetségeket (úgy) generálni, hogy az
fenyegesse mások (az esetleges szerzõ-
désben részt vevõk) biztonságát.3 Ösz-
szességében véve az orosz elnök azt han-
goztatta, hogy egy állam vagy nemzet-
közi szervezet sem birtokolhat exkluzív
jogokat a béke és a stabilitás fenntartá-
sához Európában.

AA  kkoorrffuuii  ffoollyyaammaatt  kkeezzddeetteeii

2008 decemberében a finnországi Hel-
sinkiben megtartott miniszteri találko-
zón reagált elõször az Európai Biztonsá-
gi és Együttmûködési Szervezet (EBESZ)
Dimitrij Medvegyev orosz elnök azon au-
gusztusi kezdeményezésére, amely egy
új európai biztonsági szerzõdés megalko-
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tására tett javaslatot. Alexander Stubb
finn külügyminiszter, aki egyúttal az ak-
tuális elnöki teendõket is ellátta, azért
tartotta fontosnak az orosz kezdemé-
nyezés tárgyalását, mert szerinte egy-
részt itt az ideje az európai biztonság je-
lenlegi és jövõbeni helyzetének megvita-
tásának, másrészt, ha Oroszország új ja-
vaslatokkal áll elõ ezen a területen, ak-
kor azok megtárgyalására az egyetlen
megfelelõ fórum csak az EBESZ lehet.4

Az említett problémákat ugyancsak
tárgyaló, a nemzetközi biztonság egyes
elemeit, továbbá az energiabiztonságot
és a pénzügyi mechanizmusokat felölelõ
páneurópai vita, amelyben a biztonság
politikai-katonai vonatkozásai megcéloz-
ták mind a NATO, mind pedig az euro-
atlanti közösség receptorait, új fejezeté-
hez érkezett 2009 júniusában az EBESZ
görögországi miniszteri találkozóján. A
Korfu szigetén tartott rendezvényen a
küldõ országok külügyminisztereinek in-
formális találkozóját a görög külügymi-
niszter, Dora Bakoyannis „elbûvölõnek,
széles körûnek és õszintének” értékelte,
amelynek során a résztvevõk az elmúlt
húsz év eredményeit jelentõsnek nevez-
ték, de megállapították azt is, hogy „itt
az ideje azt is megfontolni, hogy sok te-
endõ elvégzetlen maradt”.5

A jelenlegi kihívásokat és a közös,
oszthatatlan, átfogó és kooperatív biz-
tonság jövõbeni perspektíváit elemezni
és értékelni kívánó találkozó egyik leg-
fõbb üzenete épp ez utóbbit hivatott erõ-
síteni, hiszen a kiadott elnöki álláspontot

2 Dov Lynch: The Corfu Process, in: NATO Defence College Forum Paper 13, Róma, 2010. január, p. 28.
3 Anna Arutunyan: Medvedev’s Plan, in: http://www.mn.ru/news/20081010/55350645.html, letöltve:

2010. március 21.
4 European security, Georgia top agenda of Helsinki Ministerial Council, says OSCE Chairman-in-Office,

in: http://www.osce.org/item/35269.html, letöltve: 2010. március 17.
5 ‘Corfu Process’ launched to take European security dialogue forward, says OSCE Chairperson, in:

http://www.osce.org/cio/item_1_38493.html, letöltve: 2010. március 17.
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tartalmazó sajtónyilatkozat szerint külö-
nösen idõszerûvé vált „az eddigi gyakor-
latok megerõsítése, az egyes államok az
európai biztonságban játszott szerepé-
nek felülvizsgálata, és a meglévõ mecha-
nizmusok felújítása”.6

Az elõbb említett dokumentum meg-
állapítja, hogy 
� az EBESZ felelõsségi területeit to-

vábbra is elhúzódó konfliktusok, etni-
kai feszültségek és határviták terhe-
lik, amelyek magukban hordozzák an-
nak lehetõségét, hogy komoly válsá-
gokká váljanak;

� Európa alapvetõ fegyverzetellenõrzé-
si rezsimje, a CFE-szerzõdés7, amely
a stabilitás sarokkövének tekinthetõ,
az elmúlt két évben szinte feledésbe
merült,8

� az EBESZ-régiókban szükségessé vált
a demokrácia, a jogok uralma és az
alapvetõ emberi jogok tiszteletének
megerõsítése;

� az elmélyülõ gazdasági válság aláak-
názhatja a szociális koherenciát és a
politikai eredményeket számos tagor-
szágban;

� az energiabiztonság, az illegális mig-
ráció, az embercsempészet, a terro-
rizmus és a fundamentalizmus, a
kiberterrorizmus és a növekvõ insta-

bilitás egyes régiókban több biztonsá-
gi leterheltséget okoz az EBESZ-
államoknak.

A kiadott nyilatkozatban az is olvasható,
hogy az említett problémák megoldásá-
ra olyan átfogó, koherens és kooperatív
módozatokat kell találni, amelyekben a
biztonság oszthatatlansága Vancouvertõl
Vlagyivosztokig újra megerõsítésre ke-
rül. Ennek keretében az EBESZ három
dimenziójához (a politikai-katonai, a gaz-
dasági és környezeti, valamint az embe-
ri) kapcsolódó teljes körû elkötelezettsé-
gek (és vállalások) érvényességét is újra
kell gondolni, azokat ismét meg kell erõ-
síteni. Az elõbbi elképzeléseket alapvetõ
eszenciaként említõ nyilatkozat egyúttal
még strukturáltabb, az egyes témákat
priorizált módon megközelítõ párbeszé-
dekre bátorítja a tagországokat.

AAzz  oorroosszz  jjaavvaassllaatt  ééss  aannnnaakk  
nnééhháánnyy  lléénnyyeeggeess  öösssszzeetteevvőőjjee

A fenti célok és a megkezdett lépések
alapján elindult „korfui folyamat” (Corfu
Process) új fejezetéhez érkezett 2009.
november 29-én, amikor Oroszország
közzétette az Európai Biztonsági Szerzõ-
dés (European Security Treaty) munka-

6 Corfu Informal Meeting of OSCE Foreign Ministers on the Future of European Security
Chair’s Concluding Statement to the Press, in: http://www.osce.org/documents/cio/2009/06/
38505_en.pdf, letöltve: 2010. március 17.

7 Conventional Armed Forces in Europe, jelentése: hagyományos fegyveres erõk Európában.
8 Emlékeztetõül: Vlagyimir Putyin orosz elnök 2007 júliusában írta alá a CFE-szerzõdés végrehajtásának

felfüggesztésére vonatkozó rendeletét, amellyel lépéssel azt akarta elérni, hogy „2008. július 1-jéig
minden NATO-tagállam ratifikálja a CFE-szerzõdést, az észak-atlanti szövetség kezdje meg katonai
potenciáljának csökkentését, ellensúlyozva ezáltal a Varsói Szerzõdés volt tagállamainak NATO-
tagságával megszerzett kiegészítõ erõt, valamint írják alá a volt szovjet balti köztársaságok is a CFE-
szerzõdést. Emellett Moszkva javasolta az oroszországi szárnyövezetekre vonatkozó korlátozások
eltörlését, a CFE-szerzõdés korszerûsítését célzó tárgyalások folytatását, illetve a »jelentõs erõk«
kifejezés pontos jogi meghatározását.”, Major András: Putyin ultimátuma a NATO-tagoknak, in:
http://www.origo.hu/nagyvilag/20070714-putyin-alairta-a-fegyverzetek-korlatozasarol-szolo-
cfeszerzodes-felfuggeszteset.html, letöltve: 2010. március 17.



változatát.9 A kooperatív és kollektív biz-
tonsági rezsimek korábban lefektetett
alapvetõ szempontjai, alapelvei által ve-
zérelve a dokumentum tizennégy bekez-
désben határozza meg – annak elfogadá-
sa esetén – a felek által vállalt kötelezett-
ségek és jogok sorozatát az oszthatatlan,
egyenlõ és töretlen biztonsági felfogás
alapján. Vlagyimir Voronkov, az orosz
külügyminisztérium Páneurópai Hivata-
lának igazgatója szerint a korfui folya-
mat és az Európai Biztonsági Szerzõdés
„egymást kölcsönösen átfedõ, de egy-
mást kölcsönösen nem helyettesítõ”
szemléleteknek tekinthetõk.10 Szerinte,
míg az elõbbi az EBESZ keretein belüli
széles körû vitáknak ad helyet, amelyek
a szervezet hatékonyságának növelését
és három dimenzióját fedik le, addig az
utóbbi az euro-atlanti régiók összes
nemzetközi struktúrájának részvételét
foglalja magában.

Ez utóbbi megerõsítésére Voronkov
javaslatot tett a NATO, a CSTO11, az
EBESZ, az EU, valamint a FÁK-országok
vezetõivel való találkozóra, amelynek lé-
nyege az említett szervezetek biztonsági
stratégiáinak összehasonlítása lenne.
Fontos ennél a pontnál megemlíteni azt
is, hogy a fenti szervezetek meghívásán
túl Moszkva Kína részvételét is indokolt-
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nak tartja a tárgyalásokon, amely ország
részvétele európai szempontból közel
sem indokolt annyira, mint orosz szem-
szögbõl, hiszen ez egyrészt fontos üze-
net lehet az ázsiai térség regionális biz-
tonsági szervezeteinek, a benne részt ve-
võ Kínával egyetemben. Másrészt a meg-
lévõ problémák ellenére Moszkva tény-
ként kezeli az ázsiai ország növekvõ be-
folyását, harmadrészt ezzel a lépéssel
Oroszország kerülhet a tárgyalások föld-
rajzi centrumába és ez egyúttal nagyobb
teret biztosít számára a folyamatok ala-
kításában.12

A fenti kezdeményezések és folyama-
tok, valamint az a tény, hogy az orosz
elképzelések nem hagyták érintetlenül az
euro-atlanti térség meghatározó bizton-
sági rezsimjeinek formálóit és szereplõit,
kétségtelenül annak a jelei, hogy a biz-
tonsági problémákra adott válaszok mi-
kéntjét, annak eddig módszertanát át
kell gondolni, ha úgy tetszik, „újra kell
hangolni”. 

Ugyanakkor a biztonság oszthatatlan-
ságát a középpontjába állító és mindezt
földrajzi keretekkel (lásd: Vancouvertõl
Vlagyivosztokig) megspékelõ modellben
komoly zavar fedezhetõ fel az orosz ja-
vaslatok néhány jellemzõjét megvizsgál-
va. Kétségtelen tény, hogy Oroszország

9 European Security Treaty, in: http://eng.kremlin.ru/text/docs/2009/11/223072.shtml, letöltve: 2010.
március 20.

10 Statement by Mr. Vladimir Voronkov, Director of tthe Department pf Pan-European Co-operation of
the Ministry of Foreign Affairs of Russia at the joint meeting of the OSCE Forum for Security Co-operation
and the OSCE Permanent Council, 2009. szeptember 15., in: http://www.osce.org/documents/
fsc/2009/09/39603_en.pdf, 2010. március 20.

11 Collective Security Treaty Organization (Kollektív Biztonsági Szerzõdés Szervezete), amelynek eredete
1992-ig nyúlik vissza, amikor Fehéroroszország, Örményország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Orosz-
ország és Tádzsikisztán aláírták a Kollektív Biztonsági Szerzõdést. Maga a szervezet 2002-ben
intézményesült. In: http://www.odkb.gov.ru/start/index_aengl.htm, letöltve: 2010. március 20.

12 Marcel H. Van Herpen: Medvedev’s proposal for a Pan-European Security Pact: Its six hidden objectives
and how the West should respond, in: http://www.cicerofoundation.org/lectures/Marcel_H_Van_
Herpen_edvedevs_Proposal_for_a_Pan-European_Security_Pact.pdf, letöltve: 2010. március 21.,
p.2.
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proaktív tevékenysége impozánsnak tû-
nik, ugyanakkor figyelemmel kell kísérni
azt is, hogy a kezdeményezések révén az
euro-atlanti biztonsági folyamatok az át-
alakítás és/vagy átalakulás és a folyama-
tos reagálás kényszere miatt még inkább
lelassulhatnak, meggyengülhetnek. Ha-
sonlóan elgondolkoztató az is, hogy a
praktikus megoldások keresése immár
hosszú ideje tart, és a stratégiai partner-
ségek sorozatosan olyan stratégiai disz-
szonanciának vannak kitéve, amelyben a
politikai ideák szöges ellentétben vannak
a valós cselekményekkel. E tekintetben
különösen érdekes az, hogy Moszkva a
megtett javaslatai ellenére tartalmi és
technikai értelemben nem közeledik ah-
hoz a Nyugathoz, amely szerintük tole-
ránsabb volt a hidegháborús Szovjetuni-
óval, mint a mostani Oroszországgal.13

A Moszkva által az elmúlt másfél, két
évben megalkotott stratégiai elképzelé-
sek és dokumentumok úgy pozícionálják
újjá az ország eddigi szerepét, hogy az
egy eurázsiai regionális középpont le-
gyen, amely egyúttal lehetõvé teszi, hogy
Oroszország ne alárendelt szerepben,
hanem egyenlõ pozícióban legyen mind
az EU-val, mind a NATO-val szemben.
Ezeken túl az orosz elképzelések azt su-
gallják, hogy a mostani nemzetközi biz-
tonsági mechanizmusok és rezsimek va-
lóban nem mûködnek. Ennek további,
markáns jeleit vélhetjük felfedezni a gaz-
dasági válságra adott politikai válaszok-
ban, amelyek szerint a kialakult gazdasá-
gi helyzet nem fogja az országot a kilenc-
venes évek politikájához visszavezetni.
Az energiabiztonság területén Moszkva
ugyancsak a meglévõ energetikai archi-
tektúra újragondolásán fáradozik, és

nemcsak hogy nem akarja elveszíteni
meglévõ pozícióit, hanem az új lehetõsé-
gek révén szélesíteni kívánja mozgáste-
rét. 

Ugyanakkor nem szabad elfelejteni
azt sem, hogy az orosz ellenérzések az
euro-atlanti biztonsági rezsimmel szem-
ben nem új keletûek, hiszen idõrõl idõre
elõkerül Moszkva azon fájdalma, hogy
kimarad a térséget érintõ döntések meg-
hozatalából. Legalább ilyen kellemetlen-
nek tekintik a nemzetközi biztonsági
szervezetek sokaságából fakadó zavart,
amelyet tetéz a biztonsági problémák
fragmentálódása. A mindezeket megol-
dani kívánó javaslatok orosz szemszög-
bõl négy fõ csoportba sorolhatók:
� a biztonsági alapelvek uniformizálása

és jogi keretekbe való öntése oly mó-
don, hogy az erõ alkalmazásának va-
lós korlátai legyenek;

� olyan alapelvek megalkotása, amelyek
használhatók a fegyverzetellenõrzési
rezsimek, a bizalomépítési eljárások
fejlesztésében; korlátozott, ugyanak-
kor méltányos hatás kialakítása a ka-
tonai doktrínákban, valamint annak
tisztázása, hogy mit jelent a „szilárd
harcoló erõ”;

� világos válságkezelési szabályok meg-
alkotása, a békés megoldások alkal-
mazása a tárgyalásokat alapul véve,
háromfokozatú konfliktuskezelési
módszerek alkalmazása (az erõ alkal-
mazásától való tartózkodás kinyilvání-
tása, bizalomépítõ eljárások és a pár-
beszédek kezdeményezése a felek kö-
zött);

� annak kifejezése, hogy az együttmû-
ködéseket az államok és a nemzetkö-
zi szervezetek között újra kell kötni,

13 Andrew Monagham: Defining the Indivisility of Security: Russia and the Euro-Atlantic Community, in:
NATO Defence College Forum Paper 13, Róma, 2010. január, p. 8.



hogy a biztonsági kihívások, veszélyek
és fenyegetések hatékonyan kezelhe-
tõk legyenek.

Az elõbbi javaslatokkal párhuzamosan
Moszkva markáns lépéseket is tett annak
érdekében, hogy a szerinte mûködéskép-
telen biztonsági rezsimeket negligálja: itt
elég csak a korábban már említett CFE-
szerzõdés végrehajtásának felfüggeszté-
sére, valamint a Energia Charta Szerzõ-
désben való részvétel elutasítására gon-
dolnunk. Az orosz javaslatok hitelességét
a Nyugat szemében ugyancsak aláássa a
2008 nyarán lezajlott orosz–grúz hábo-
rú, amelyben ugyanakkor az orosz veze-
tés a rendelkezésre álló katonai erõ – va-
lós képességeihez képest mérten – visz-
szafogott alkalmazása mellett döntött. 

Az orosz javaslatokat más szemszög-
bõl figyelembe véve az is megállapítható,
hogy bár reakciójuk révén elismerik,
hogy bizonyos folyamatok elindultak,
azonban azok természetét illetõen már
komoly kritikákat fogalmaznak meg. El-
utasítják például azt az alapvetést, hogy
javaslataik megtárgyalásakor beszélni kell
a Dél-Oszétiából és Abháziából történõ
orosz csapatkivonásról, de azt sem tud-
ják elfogadni, hogy a vitákat a meglévõ
biztonsági struktúrákat alapul véve kell
lefolytatni. Ez utóbbi számukra már csak
azért is kérdéses, mert a NATO bõvítésé-
vel például jelentõsen csökkent az EBESZ
fórum szerepe, amely az ilyen viták szín-
terének hivatott lenni.14 Ráadásul az
olyan meglévõ struktúrák, mint a NATO
és az EU a Nyugat számára sokkal meg-
felelõbbek, mint magának Oroszország-
nak, így ezek alapként való meghagyása
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eleve érzékeny kérdés Moszkva számára.
Bár a NATO-val való kiegyensúlyozott vi-
szony fontos számukra, mégis az új meg-
oldások tekintetében a Szövetség-köz-
pontúság kizárható a biztonsági rezsimek
átalakításának orosz szempontú megkö-
zelítésébõl: sõt, az európai biztonsági
párbeszédnek túl kell mutatnia ezen.

Az Európai Biztonsági Szerzõdés
munkaváltozatának közreadása pedig
születése pillanatában magában hordoz-
za az orosz külpolitikai elképzelések bi-
zonyos jeleit, ugyanakkor az elhúzódó vi-
tákat is, amelynek révén könnyen lehet,
hogy maga a tervezet is darabokra hul-
lik. Ezt a lehetõséget szem elõtt tartva
mégis az a hosszas párbeszéd lehet lé-
nyeges, amelyben Oroszország aktív sze-
repet játszik és középpontba kerül,
ugyanis a nemzetközi közösség amúgy is
kénytelen a biztonsági rendszerek átala-
kításával foglalkozni. Szergej Lavrov
orosz külügyminiszter szerint, ha és
amennyiben a szerzõdés ötlete elbukik,
ha nincs elegendõ politikai akarat ennek
megalkotására, akkor szembe kell nézni
a teljes spektrumú nacionalizmus újbóli
kialakulásával és a politikai-katonai biz-
tonság privatizálásával.15

AAzz  ((úújjrraa))éérrtteellmmeezzééss  pprroobblléémmáájjaa

A folyamatok (újra)értelmezésén és
(újra)értékelésén túl tény, hogy az euro-
atlanti biztonsági rendszerek átalakítá-
sának egyik sarokköve a kölcsönös meg-
értés, a másik annak meghatározása,
hogy a résztvevõ felek mit ért(het)nek a

14 Andrew Monagham: Defining the Indivisility of Security: Russia and the Euro-Atlantic Community, in:
NATO Defence College Forum Paper 13, Róma, 2010. január, p. 13.

15 Andrew Monagham: Defining the Indivisility of Security: Russia and the Euro-Atlantic Community, in:
NATO Defence College Forum Paper 13, Róma, 2010. január, p. 15.
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biztonság oszthatatlansága alatt? A fo-
galmak tisztázására vonatkozó erõfeszí-
téseknek ugyanakkor arra is irányulniuk
kell, hogy az új megközelítések milyen
hatást gyakorolnak a már meglévõ folya-
matokra, és milyen újabbakat indít(hat)
nak el? Különösen fontos mindezek tisz-
tázása, ugyanis a markánsan eltérõ meg-
közelítések nagyon különbözõ, adott
esetben ellentétes megoldásokhoz vezet-
hetnek, amelyek elmélyíthetik az addig is
meglévõ konfliktusokat. 

Az euro-atlanti közösség az alábbi
széles körû megközelítéseket használja a
biztonság oszthatatlanságának meghatá-
rozására:
� az biztonság átfogó jellege annak há-

rom dimenziójában (humán, gazdasá-
gi, politikai-katonai);16

� az államok közötti oszthatatlan biz-
tonság: minden államnak joga van
megválasztani saját szövetségeseit, il-
letve egyetlen államnak se lehetnek ki-
váltságos érdekszférái;

� annak elismerése, hogy az európai és
az eurázsiai biztonság mélyen beágya-
zott a széles globális biztonságba, és
az államokon belüli biztonság annyi és
akkora biztonságot jelent, mint az ál-
lamok közötti.

Ez a biztonságfelfogás képezi a hideg-
háború utáni idõszak transzformációjá-
nak és az euro-atlanti térség biztonsági
rezsimjeinek és architektúrájának alap-
ját.

Moszkva számára a biztonság osztha-
tatlansága egy olyan páneurópai közös

biztonsági teret jelent, amelyben az egyik
színtér az EBESZ, a másik pedig a regi-
onális szervezeteken (NATO, EU) belüli
biztonság. Épp ez okoz egy sajátos tö-
rést az orosz megközelítésben, hiszen
egyik oldalról ennek részeseként tekint
magára, másik oldalról viszont ennek
többnyire negatív alanyaként, elszenve-
dõjeként. Ha mindezekhez hozzávesszük
azt a tényt, hogy a páneurópai döntések
inkább politikai jellegûek, míg a regioná-
lis szervezeteken belüliek szerzõdések ál-
tal szabályozottak, akkor az európai biz-
tonság olyan jellegû töredezettségét fe-
dezhetjük fel, amelyben a helyesnek tû-
nõ eligazodás is komoly állami és állam-
közi megterhelés. További problémákat
jelent az is, ahogyan az európai bizton-
ság szereplõi a globális problémákat lát-
ják, és ahogyan azokra reagálnak önnön
csoportosulásaik belsõ elvárásai alapján.
Orosz szempontból például a NATO-bõ-
vítés leállítása nemhogy csökkentette a
problémák számát, hanem épp növelte,
hiszen így végsõ soron kimaradt az euro-
atlanti biztonsági mechanizmusokból.17

Az energiabiztonság kérdéseinek
megoldására adott eltérõ válaszok és
azok eltérõ értelmezése is arra enged kö-
vetkeztetni, hogy a biztonság oszthatat-
lanságának különbözõ módon történõ
megközelítése kölcsönös fenyegetést is
jelenthet: jó példa erre az Északi és a Dé-
li Áramlat megépítésének orosz megkö-
zelítése, amely szerintük az energiaellá-
tás diverzifikálását és a nagyobb energia-
biztonságot jelentheti Európa számára.

16 Itt fontos megjegyezni, hogy a szakirodalom más megközelítésben az ötdimenziós felosztást veszi
alapul: a politikai, a gazdasági, a társadalmi, a katonai és a környezeti dimenziókat. Ezt, véleményem
szerint, ki kell még egészíteni a belbiztonsági és az információs biztonság dimenzióival, hogy a jelen
biztonsági kihívásait értelmezni tudjuk.

17 Andrew Monagham: Defining the Indivisility of Security: Russia and the Euro-Atlantic Community, in:
NATO Defence College Forum Paper 13, Róma, 2010. január, p. 17.



Ugyanakkor ezeket a lépéseket az euro-
atlanti közösség tagjai a földrész ener-
giabiztonsága aláásásának tekinti. 

A nemzetközi terrorizmusra adott vá-
laszok tartalmi megközelítései is komoly
eltérést mutatnak: nyugatról keletre ha-
ladva látható ugyanis, hogy az amerikai
szempontból terror elleni globális háború
(Global War on Terror) az Atlanti-óceán
európai területein már a terrorizmus elle-
ni harccá (Fight Against Terrorism) válto-
zik, ezzel a transzatlanti vita újabb fejeze-
tekkel gazdagodik.18 Az orosz megközelí-
tésben a terrorizmus fogalma csak a ter-
ror elkövetõjének jelenthet bármilyen po-
zitívumot, és az ellene való harc bõséges
lehetõségeket kínálhat a közös akciókra.
Szerintük néhány terrorellenes jellegû fel-
lépés valójában a küldõ ország vagy cso-
port politikai és gazdasági céljait szolgál-
(hat)ja.19

A vázolt kérdésekre adott orosz vá-
laszokból az tûnik ki, hogy amíg az
egyik oldalról magát az európai örökség
részének valló és az euro-atlanti bizton-
sági architektúrában szerepet játszó or-
szág helyet követel magának, addig a
másik oldalról szuverenitását és azt el-
térõ felfogást hangoztatva nem kíván
érdemi tevékenységet folytatni a prob-
lémák „nyugati” jellegû megoldásában.
Ez az orosz „bent, de mégsem belül és
kint, de mégsem kívül”20 politika sok te-
kintetben komoly zavart okoz az euro-
atlanti kísérletekben az oszthatatlan biz-
tonság elméleti és gyakorlati megköze-
lítéseiben.
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BBeetteekkiinnttééss  aa  ssoorrookk  mmööggéé

Ehhez a tárgykörhöz kapcsolódik annak
kérdése is, hogy az egyes szereplõk biz-
tonságérzete hogyan változott meg az el-
múlt húsz évben. Az ugyanis tény, hogy
mind az EBESZ, mind annak elõdszerve-
zete, az Európai Biztonsági és Együttmû-
ködési Értekezlet (EBEÉ), konkrét cél-
ként tûzte zászlajára azt, hogy Európa
egységes és szabad legyen, továbbá bé-
ke honoljon területén. Ez az elvrendszer
azonban folyamatos nyomás alá került
mind az elhúzódó demokratikus átme-
net, mind az euro-atlanti integráció,
mind a gazdasági problémák, mind az
energiabiztonság, mind pedig olyan mar-
káns biztonsági fenyegetések révén, mint
a nemzetközi terrorizmus. Mindez szá-
mos olyan kérdést felvet, amelyeket nem
egyes számban kell értenünk, hanem
többesben: az euro-atlanti régiók, ho-
gyan képesek közösen megoldásokat ta-
lálni a biztonsági problémákra vonatko-
zóan, amelyek egy része nem is az emlí-
tett területeken generálódik? Hogyan le-
het olyan átfogó megközelítéseket talál-
ni, amelyek egy pontba sûrítve adnak vá-
laszokat az érintett és érdekelt állami és
nemzetközi szereplõk számára legelfo-
gadhatóbb biztonsági „legkisebb közös
többszörösre”? Ezt a nemzetközi kap-
csolatokra kissé ráerõltetett matematikai
analógiát továbbgondolva, akár úgy is
feltehetnénk újabb kérdést, hogy melyek
azok a krízishelyzetek, amelyek „legna-
gyobb közös osztóként” gyakorolnak ko-

18 Németh József Lajos: A transzatlanti vita néhány vitás kérdése biztonságpolitikai megközelítésben,
PhD-értekezés, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2007, Budapest, p. 68.

19 Andrew Monagham: Defining the Indivisility of Security: Russia and the Euro-Atlantic Community, in:
NATO Defence College Forum Paper 13, Róma, 2010. január, p. 18.

20 Andrew Monagham: Defining the Indivisility of Security: Russia and the Euro-Atlantic Community, in:
NATO Defence College Forum Paper 13, Róma, 2010. január, p. 19.
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moly hatást az euro-atlanti régiókra?
Ilyen helyzetek pedig szép számmal lé-
teznek az EBESZ „felségterületén” húsz
évvel a hidegháború befejezõdése után is:
ezek sorában elegendõ csak a legutóbbi
nagyméretû konfliktusra gondolni, pél-
dául a 2008-as orosz–grúz háborúra. 

A krízishelyzetek megközelítése is
számottevõ eltérést mutat, hiszen míg
egyes államok azok közül néhányat bel-
sõ, korlátozott és szûkített problémának
tartanak, addig mások azokat az euro-
atlanti térség szintjén, vagy épp azon kí-
vülinek, de ráhatónak vélnek. Ebben nem
is a megközelítések különbözõségét tart-
hatjuk fontosnak, hiszen azok természe-
tüknél fogva átjárhatók, hanem azt, hogy
azok jelentõs hatást gyakorolnak a meg-
lévõ folyamatokra, és nagymértékben el-
téríthetnek korábban helyesnek és jónak
vélt politikai megoldásokat azok eredeti
céljuktól. A problémák „legkisebb több-
szörösének” talán azt tekinthetjük, hogy
az európai biztonságban most kulminá-
lódik a legtöbb bizonytalansági tényezõ
az elmúlt húsz évet alapul véve. Az orosz
javaslatok éppen ebben az idõpontban
érkeztek meg úgy, hogy Moszkva mos-
tani üzenetei az euro-atlanti térség leg-
több szereplõje számára – látszólag leg-
alábbis, és vélhetõen korlátozott ideig –
hitelessé váltak. Ez nem azt jelenti, hogy
Oroszország maga vált volna hitelessé a
Nyugat szemében, hanem sokkal inkább
azt, hogy bizonyos orosz megállapításo-
kat az euro-atlanti közösség nehezen el-
lensúlyoz és/vagy kénytelen elfogadni. Ez
a helyzet pedig alapvetõen abból fakad,
hogy bizonyos államok hozzáférése a
biztonsághoz, vagy egyáltalán az, hogy
önmagukat milyen biztonsági elemekben
és szinteken látják hatékonynak, rendkí-

vül módon eltérõvé vált az elmúlt két év-
tizedben. Egyes szakértõk szerint ez
egyúttal tetten érhetõ a hidegháború be-
fejezõdése után elért közös eredmények
erodálódásában, továbbá a széles érte-
lemben vett európai biztonság néhány
elemének újra-nacionalizálódásában.21

Az orosz idõzítés, akár tudatos volt,
akár nem, abban az idõben érkezett,
amikor az Egyesült Államokban már
nagyban folytak a választások elõkészü-
letei, valamint a Bush-adminisztráció ál-
tal megtett lépések értékelése, amelye-
ket az euro-atlanti közösség döntõ több-
sége hibásnak, mi több, rossznak vélt.
Az ezzel szinte egy idõben lezajlott
orosz–grúz háborúra a nemzetközi kö-
zösség közel sem reagált annyira erõtel-
jesen, mint amennyire az elõzetesen
(el)várható volt, leszámítva talán azt az
EU-t, amely a francia elnökséggel az élen
látszólag minden befolyását bevetette a
válság rendezésére. Azért látszólag,
mert az EU hosszú idõ óta küszködik
külpolitikája megerõsítésén (lásd Lissza-
boni Szerzõdés stb.), amelynek miként-
je komoly vitákat generál magán a szer-
vezeten belül is. A fentieket még tetéz-
te az Egyesült Államokból elindult gaz-
dasági válság, amely pillanatok alatt rá-
irányította a figyelmet a biztonság gaz-
dasági dimenzióira és arra, hogy globá-
lis környezet negatív hatásait kivédendõ
nem elegendõk a korábban hatékonynak
hitt regionális megoldások. Az elhúzódó
afganisztáni misszió, amely egyre inkább
elveszti erkölcsi identitását és politikai
támogatottságát, magát a NATO-t is
megrengette, amely könnyen lehet, hogy
az elmúlt évek politikai túlterjeszkedését
egy komoly visszavonulással kompenzál-
ja eredeti felelõsségi területei mögé. Az

21 Dov Lynch: The Corfu Process, in: NATO Defence College Forum Paper 13, Róma, 2010. január, p. 32.



immár „hagyománnyá” vált orosz–ukrán
gázvita, amely kitekintve elvezet az
energiabiztonság egyre sürgetõbb kér-
déseihez és a globális szintû fenntartha-
tó fejlõdés kérdéseihez, csak „hab volt a
tortán”. Így az orosz elképzeléseket nem
lehetett nem meghallani vagy azokat el-
hallgatni.

Annak gondolata, hogy az Európai
Biztonsági Szerzõdés megkötésének
orosz javaslata vajon mennyire irányul a
NATO megosztására, szinte azonnal
adódhat, ugyanis a meglévõ biztonsági
architektúrában éppen a nemzetközi
szervezetekben való egyidejû tagság kó-
dolja az azokhoz kapcsolódó érdekekbõl
fakadó nézeteltéréseket. Ugyanakkor, ha
a kezdeményezés sikerrel jár, akkor a
NATO-n belüli kötelezettségek, vagy
azok éppen a szerzõdés által történõ fe-
lülbírálása okozhatják a még nehezebb
döntéshozatalt a Szövetségen belül, de
legalább eredményezhetik azok végre-
hajtásának további lassulását.

Medvegyev orosz elnök szerint
Moszkva kezdeményezése az 1928-as
Briand–Kellog paktum felújítását és átér-
telmezését is jelenti.22 Egyes szakértõk,
megvizsgálva ennek a paktumnak a ko-
rabeli fogadtatását, azt állítják, hogy an-
nak a Monroe-doktrínával kapcsolatos
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összefüggései, ha nem is explicit módon,
de implicit szempontból visszahatnak az
orosz gondolkozásra.23

Az események eddigi sorozatát végig-
gondolva talán arra is választ kellene ta-
lálnunk, hogy miért éppen az EBESZ lett
a legfõbb színtere az orosz javaslat vitá-
jának, holott a kezdeményezést megkap-
ták a NATO és az EU képviselõi is. En-
nek több oka is lehet: egyrészt sem az
EU, sem a NATO nincs abban a helyzet-
ben, hogy az orosz felvetésre érdemben
és markánsan reagáljon, anélkül, hogy
tagjai között felborítaná a meglevõ dön-
téshozatali elveket. Másrészt mind az
EU, mind a NATO részérõl komoly meg-
erõsítést kapott az EBESZ szerepe eb-
ben a folyamatban: a Sarkozy francia el-
nök – egyúttal mint az EU soros elnöke
– a már említett Világpolitikai Konferen-
cián 2008 októberében, Evianban úgy
nyilatkozott, hogy az EBESZ az egyet-
len olyan fórum, amely a páneurópai
biztonság minden szereplõjét egyenlõ
alapokon kezeli.24 A NATO az Észak-
Atlanti Tanács 2008. december 3-ai kül-
ügyminiszteri találkozóján aláhúzta,
hogy „a Szövetségesek nyitottak az
EBESZ-en belüli párbeszédre a biztonsá-
gi felfogásokat illetõen”, és arra is, hogy
válaszokat keressenek a meglévõ fenye-

22 President of Russia Dmitry Medvedev’s Speech at Meeting with German Political, Parliamentary and
Civic Leaders, Berlin, June 5, 2008, in: http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/0/C080DC2FF8D93629
C3257460003496C4, letöltve: 2010. március 21. Az említett nemzetközi jogi dokumentumban az
aláíró államok (kezdetben 15 állam, köztük a késõbbi agresszor Németország, Japán és Olaszország)
lemondtak a háborúról mint a nemzeti politika folytatásának eszközérõl, továbbá a problémák békés
megoldását fogadták el egyedüli eszközként oly módon, hogy azok betartásáért minden állam felelõs.
Itt érdekes megjegyzést tenni Carl von Clausewitz fogalommeghatározásáról a háborút illetõen, amely
szerint az nem más, mint a politika folyatása más (erõszakos) eszközökkel.

23 Marcel H. Van Herpen: Medvedev’s proposal for a Pan-European Security Pact: Its six hidden objectives
and how the West should respond, in: http://www.cicerofoundation.org/lectures/Marcel_H_Van_
Herpen_Medvedevs_Proposal_for_a_Pan-European_Security_Pact.pdf, letöltve: 2010. március
21., p.3.,

24 Dov Lynch: The Corfu Process, in: NATO Defence College Forum Paper 13, Róma, 2010. január,
p. 33.
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getésekre.25 Fontos megjegyezni ugyan-
akkor, hogy ebben az idõszakban a NA-
TO kommunikációja Oroszország felé
korlátozott volt az augusztusi orosz–
grúz háború okán, így a Szövetség szem-
pontjából is kézenfekvõnek tûnt az oro-
szokkal való tárgyalások folytatása, de
máshol, más fórum igénybevételével. El-
gondolkoztató ugyanakkor, hogy Med-
vegyev orosz elnök hogyan tekintett az
EBESZ-re, a kezdeményezések elõesté-
jén? 2008 júniusában úgy vélekedett,
hogy a fenti szervezet lehet „az európai
civilizációk újra megtalált egységének”
színtere, ugyanakkor az elmúlt évtize-
dekben megelõzték (vagy elkerülték),
hogy az EBESZ „érett általános regioná-
lis szervezet” legyen.26 Ezek a kijelenté-
sek egyúttal megmutatják azt is, hogy
orosz szemszögbõl az EBESZ nem (volt)
igazán túl sokra értékelt szervezet.

HHooggyyaann  ttoovváábbbb??

Az elõbbiek alapján megállapítható, hogy
az euroatlanti biztonság újragondolását a
páneurópai szereplõk bevonásával célzó
orosz elképzelések olyan visszhangra ta-
láltak, amelynek révén elindult az ún.
korfui folyamat. Bár ennek jelenlegi szer-
vezeti kereteit az EBESZ adja, de szere-
pe nem a szervezet önálló kezdeménye-
zésén nyugszik, hanem azokon a folya-
matokon, amelyek egyrészrõl az euro-
atlanti biztonság két évtizedes átalakulá-
sának és a közelmúlt számos biztonsági

problémájának viszonylag egy idõben
történõ egymásra hatásából fakad. Mind-
ezen felül az is meghatározónak tûnik,
hogy az európai biztonsági architektúra
jelenlegi szereplõi (NATO, EU, EBESZ
stb.) közül egyedül az Európai Biztonsá-
gi és Együttmûködési Szervezet képes
biztosítani még azokat a kereteket, ame-
lyeket mind az egyes államok, mind 
pedig a nemzetközi szervezetek elég-
gé rugalmasnak tartanak anélkül, hogy
saját érdekeik érdemben sérülnének, és
ezzel egy idõben meg tudják mutatni,
hogy érdekeltek a megoldások felkutatá-
sában.

Fontos, konkrét esemény és fejle-
mény, hogy a NATO Defence College ál-
tal 2010. február 4-én és 5-én az
EBESZ-nek székhelyt adó Bécsben, im-
már tizennyolcadik alkalommal megren-
dezett Békepartnerségi kutatószeminá-
rium tematikus blokkjai már az euro-
atlanti és a páneurópai biztonsági ar-
chitektúra, a fegyverzetellenõrzés és
transzparencia, az átfogó biztonság és a
humán dimenzió, valamint az energia-
biztonság témái köré szervezõdtek.27

Tény, hogy bár az euro-atlanti bizton-
ság újragondolásának szándékával szin-
te mindegyik érintett fél egyetért, azon-
ban a folyamatok végkimenetele enyhén
szólva is kétségesnek tûnik részben az
eltérõ fogalmi megközelítések, részben
az eltérõ biztonság- és veszélyfelfogá-
sok, részben pedig az egyes nemzeti és
szervezeti biztonsági érdekek miatt. Ez
utóbbit jól példázza az említett rendez-

25 Final communiqué: Meeting of the North Atlantic Council at the level of Foreign Ministers held at NATO
Headquarters, Brussels, 2008. december 03. in: http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_
46247.htm, letöltve: 2010. március 21.

26 President of Russia Dmitry Medvedev’s Speech at Meeting with German Political, Parliamentary and
Civic Leaders, Berlin, June 5, 2008, in: http://www.ln.mid.ru/brp_4.nsf/0/C080DC2FF8D93629C3
257460003496C4, letöltve: 2010. március 21.

27 Ezen publikáció szerzõje részt vett az említett rendezvényen.



vény néhány felszólalása, amelyek közül
markánsnak tûnt Törökországnak az
európai és az ázsiai térséget, valamint a
Közel-Keletet összekötõ „hídszerepét”
kihangsúlyozó elképzelés, és az, hogy a
mintegy félszáz résztvevõ közötti inter-
akciók olykor a hidegháborús hangula-
tot idézték.

Úgy vélem, hogy az EBESZ történeté-
nek talán egyik legkomolyabb kihívása
elé néz, ugyanis – a mostani tendenciá-
kat alapul véve – olyan informális és for-
mális küzdõtérré alakulhat, amelynek ke-
zelése nagyon komolyan próbára teheti a
szervezet jelenlegi képességeit. Ez a ki-
hívás egyúttal olyan lehetõség is, amely
magában hordoz(hat)ja azt, hogy az
euro-atlanti közösség minden egyes
résztvevõje végiggondolja és értékeli mai
helyzetét, és önmaga számára (is) feltár-
ja a hiányosságok okait, illetve biztonság-
érzetének jól mûködõ és/vagy mûködés-
képtelen receptorait. 

Az elõzõkben tárgyaltak alapján vi-
szonylag kézenfekvõnek tûnik az, hogy
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az euro-atlanti térség tagjainak a továb-
biakban nem lehet elsiklaniuk az osztha-
tatlan biztonságot megkérdõjelezõ és alá-
ásó folyamatok fellett azon az alapon,
hogy azok csak bizonyos államok között
történnek, és csak korlátozott területi
(regionális) hatásuk van. Álláspontom
szerint, nem lehet azt sem, hogy az ed-
digi biztonsági eljárásokat érintetlenül
hagyják, azt feltételezve, hogy azok to-
vábbra is megoldást kínálnak a meglévõ
problémákra. Ez természetesen a meglé-
võ biztonsági rezsimek újragondolásához
vezet, amely azonban nem eredményezi
feltétel nélkül a meglévõ biztonsági archi-
tektúra szerkezeti megváltoztatását.

Ugyanakkor folytatni kell a vitákat és
az egyeztetéseket, ugyanis ezek másik
oldala az a kölcsönös elõnyökön alapuló
kooperáció, amelyre – különösen a biz-
tonság komplex értelmezésekor, annak
jelenlegi dimenzióiban és a meglévõ koc-
kázatok, kihívások, veszélyek és fenye-
getések megelõzésében – nagyobb szük-
ség van, mint valaha.

�
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A jelen esettanulmány a bizottsági beszá-
moló érvrendszere alapján azt a hitelesí-
tési folyamatot vázolja, amelyet az unió
jogszabályai alapján végeznek a túlzott
deficit eljárás (Excessive Deficit Proce-
dure, a továbbiakban: EDP) mutatósoro-
zataival. A görög példa itt elsõdlegesen a
folyamatot szemléleti, ezért a bizottsági
beszámoló részletes deficit- és államadós-
ság számai elhagyhatók. Egyes alapmuta-
tók csak olyan összefüggésekben érde-
melnek figyelmet, amelyek kiemelik a hi-
telesítési folyamat nemzetközi tanulsága-
it. A görög eset bizottsági, majd tanácsi

kezelése tanulságokat rejt a többi tagál-
lam kormányzati statisztikái számára is. 

Az Eurostat, illetve a Bizottság más
szolgálatai a hatályos rendelkezések
alapján nem vizsgálják felül részleteiben
a tagállamok tervezett deficitjének, ál-
lamadósságának számait, azonban kiad-
ják a Bizottság saját makrogazdasági
prognózisait a jövõre vonatkozóan. A bi-
zottsági prognózisok gyakorlata azonban
(intézményi, modellezési és más techni-
kai feltételei révén) szerves kapcsolatban
van a tagállamoktól érkezõ kormányzati
statisztikák minõségével, valamint a
makrogazdasági pályára készített nem-
zeti tervek megbízhatóságával.  

Az ECOFIN hivatkozott felkérésére az
adott alapot, hogy a görög hatóságok
2009. október 21-én felülvizsgált adat-
sort közöltek, megváltoztatva a kor-
mányzat deficitjének, adósságának
2009. október 2-án átadott táblázatait,
mind a 2005 és 2008 közötti idõszakra
vonatkozóan, mind a 2009. évi elõrejel-
zést illetõen. Az elõbbi adatszolgáltatás
tábláiban a 2008. tárgyév deficitje a GDP
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Kormányzati statisztikák hitelesítésének
esettanulmánya

Az Európai Bizottság beszámolója a görög deficit 
és államadósság felülvizsgálatairól

A tagállamok pénzügyminiszteri tanácsa
(ECOFIN) arra kérte fel az Európai Bizott-
ságot 2009. november 10-i következteté-
seiben, hogy készítsen beszámolót a görög
költségvetési statisztika újból mutatkozó
problémáiról. A felkérésben a Bizottság ja-
vaslatait is kérték a helyzet kezelésére al-
kalmas intézkedésekre. A Bizottság beszá-
molója kiegészül a statisztikai feladatok,
ezen belül a kormányzati elszámolások in-
tézkedési tervével. 

SSZZEEMMLLEE

Az összefoglaló alapjául a következõ európai bizottsági beszámoló szolgált: Report on Greek
Government Deficit and Debt Statistics. European Commission, COM(2010) 1 final, Brüsszel, 2008.
jan. 8. p.1–30. Elérhetõ: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/COM_2010_REPORT_
GREEK/EN/COM_2010_REPORT_GREEK-EN.PDF)

1 A javaslatok címe: A Tanács határozata a görögországi gazdaságpolitika és az átfogó gazdaságpolitikai
iránymutatások közötti összeegyeztethetetlenség, valamint a gazdasági és monetáris unió megfelelõ
mûködését veszélyeztetõ kockázatok megszüntetésérõl szóló ajánlás nyilvánosságra hozataláról.
Európai Bizottság COM(2010) 26 végleges, Brüsszel, 3.2.2010 elérhetõ: http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0026:FIN:hu:HTML



5,0 százaléka, a felülvizsgált mutatók
szerint 7,7 százaléka. Az Eurostat 2009.
áprilisban az 5,0 százalékos görög defi-
citet közölte jóváhagyott mutatóként.
Még nagyobb a 2009. évi elõrejelzés kor-
rekciója: az elõbb benyújtott táblákban a
GDP 3,7 százalékát éri el a deficit, a fe-
lülvizsgálat eredményeként 12,5 száza-
lékát, és az eltérés indoklása elsõsorban
a gazdasági válságot, a választási évre jel-
lemzõ költségvetési lazaságot, valamint
elszámolási döntéseket említi.  

A kormányzati deficitadatok múltra
vonatkozó adatsorainak felülvizsgálatá-
ban nagyon ritka az ilyen nagy mértékû
korrekció, de Görögország elszámolásai-
ban több ilyen változtatás történt, más
tagállamoktól eltérõen. A Bizottság sze-
rint a 2009-es revízió a görög költségve-
tési statisztika (és általában a makrogaz-
dasági statisztika) nem megfelelõ minõ-
ségét szemlélteti. Kimutatható azonban
fejlõdés a költségvetési statisztika össze-
állításában, az Eurostat 2004-tõl részle-
teiben is elemzi a közölt görög mutató-
sorozatokat, a Bizottság törekvéseit tíz
helyszíni EDP-konzultáció és öt alkalom-
mal minõségi fenntartás jelzi. Mindezzel
nem volt elérhetõ az EU más tagállamai
költségvetési statisztikájának minõsége. 

Az Eurostat Görögország felülvizsgált,
2009. október 21-i EDP-mutatósoro-
zatát nem hitelesítette, lényeges kérdé-
sek várnak tisztázásra, az elszámolások
fontos kulcsterületeken vitathatók.2 Nem
zárható ki, hogy az elfogadott elszámo-
lás a görög kormányzati deficit- és adós-
ságadatok további felülvizsgálatára ve-
zetnek, különösen 2008. tárgyévre, illet-
ve a korábbi évekre vonatkozóan is.
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Mélyebben eredõ okokra vezethetõk
vissza a görög kormányzat deficitadatai-
nak itt vázolt helyesbítései, és a két fõ té-
nyezõ szoros kapcsolatai is igazolhatók.
Gyenge az ország statisztikája, továbbá a
fontosabb görög intézmények (széles ér-
telemben) hibásan mûködnek. A statisz-
tikai munka nem megfelelõ módszerre
alapozott a kormányhivatalokban, és nem
kielégítõk a technikai eljárások. A görög
statisztikai hivatalon túlmenõen a pénz-
ügyminisztérium és a költségvetési hiva-
tal is közremûködik a költségvetési sta-
tisztikák összeállításában. 

A másik tényezõcsoport a nem meg-
felelõ kormányzási mechanizmus, ez
megmutatkozik pl. az intézmények rossz
együttmûködésében, a világos felelõssé-
gi viszonyok hiányában, és ez hatással
van az ország EDP-anyagainak készítésé-
re is. A helyszíni konzultációk rávilágítot-
tak pl. a személyes felelõsség diffúz meg-
osztottságára, a hatóságok nem világos
felhatalmazására, a szükséges dokumen-
tálás, írásos utasítások hiányára stb.. A
költségvetési statisztika minõségére ha-
tással vannak politikai nyomások és a vá-
lasztási ciklusok.  

A Bizottság beszámolója részletes
adatokkal, táblázatokkal szolgáltat bizo-
nyítékokat a következõ súlyos elmarasz-
taló megállapításokra:
� „súlyos szabálytalanságok mutatkoz-

tak a 2009. áprilisi és októberi túl-
zotthiány-eljárás keretében tett beje-
lentésekben, többek között; 

� helytelen adatok közlése, a számvite-
li szabályok és a bejelentésre vonatko-
zó határidõk be nem tartása; 

� a túlzott hiányra vonatkozó adatok

2 Az elszámolások további egyeztetésére lesz szükség különösen a társadalmi biztonság alapjaira, a
kórházak fennálló tartozásaira, a kormányzat és a köztulajdonú vállalatok közötti tranzakciókra
tekintettel. 
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összeállításában részt vevõ tagállami
hatóságok közötti együttmûködés
alacsony foka, valamint 

� a görögországi nemzeti statisztikai hi-
vatal és a pénzügyminisztériumi költ-
ségvetési hivatal függetlenségének hi-
ánya;

� a túlzott hiánnyal kapcsolatos statisz-
tikák megfelelõ bejelentésére alkal-
matlan intézményi háttér és állami
számviteli rendszer, különös tekintet-
tel az átláthatatlan, illetve nem meg-
felelõen dokumentált könyvelésre,
amely a görög hatóságok által közölt
adatok nagyobb idõszakot felölelõ,
esetenként lényeges mértékben törté-
nõ felülvizsgálatához vezetett;

� a túlzotthiány-eljárás keretében tett
bejelentésekben található adatok szol-
gáltatásához kapcsolódó egyedi elszá-
moltathatóság hiánya (pl. írásos doku-
mentáció vagy tanúsítás hiánya, ese-
tenként telefonon keresztül történõ
adatcsere); 

� a forrásadatokat szolgáltató vagy sta-
tisztikai adatokat összeállító nemzeti
hatóságok tisztázatlan felelõssége
és/vagy felelõsségi körének hiánya,
összekapcsolódva 

� az adatokért felelõs tisztviselõk nem
egyértelmû felhatalmazásával.” 

A Bizottság sok más visszásságot is ta-
lált a görög kormányzat költségvetési
bevételeit, kiadásait mûködtetõ közigaz-
gatási területeken, de azok nem tartoz-
nak a beszámolóban vizsgált súlyos eset-
hez. Megállapítható, hogy az észlelt hiá-
nyosságok, hibák miatt nem garantált a
nemzeti hivatalos statisztikai szolgálat
függetlensége, integritása, elszámoltat-

hatósága. Különösen az a tény okoz gon-
dot, hogy nem biztosított a statisztikai
hivatal szakmai függetlensége a görög
pénzügyminisztériumtól, ezt tette lehe-
tõvé, hogy az EDP-adatokat olyan ténye-
zõk befolyásolják, amelyek nem egyez-
tethetõk össze a jó minõségû európai sta-
tisztika termelésének szabályaival, jogi-
lag kötelezõ elveivel.  

Az esettanulmány szerinti kifogások
az Eurostat rendelkezésére álló, az EDP-
vel kapcsolatos statisztikák monitoring-
eszközeinek alkalmazásával váltak nyil-
vánvalóvá. Az Eurostat minõségbiztosítá-
si rendszere alkalmas az adatminõség el-
lenõrzésére. Áttekinthetõvé vált továbbá
a kormányzás görögországi szerkezete,
ezen belül a korlátok és fogyatékosságok
intézményi oka is. A Bizottság rendelke-
zésére álló statisztikai monitorozás esz-
közein messze túlmutatnak a feltárt el-
lentmondások, hiányok. A hatályos taná-
csi rendelet szerint rendszeresen értékel-
hetõ ugyan az adatok minõsége, de az
Eurostatnak nincs felhatalmazása audi-
tálásra (a tónussal kiemelt jogi norma
tartalmazza a jogosítványokat).

„ADATMINÕSÉG 3

8. cikk

(1) A Bizottság (Eurostat) rend-
szeresen értékeli mind a tagálla-
mok által szolgáltatott tényada-
tok, mind az ezek alapjául szolgá-
ló, az ESA 95 alapján összeállított
kormányzati szektorszámlák (a
továbbiakban: a kormányzati
számlák) minõségét. A tényadatok

3 A Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó szerzõdéshez
csatolt, a túlzott hiány esetén követendõ eljárásról szóló jegyzõkönyv alkalmazásáról. Elérhetõ:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:145:0001:0009:HU:PDF 



minõsége a statisztikai adatok el-
számolási szabályoknak való meg-
felelését, hiánytalanságát, megbíz-
hatóságát, idõszerûségét és ellent-
mondás-mentességét jelenti. Az
értékelés a tagállamok kimutatá-
saiban meghatározott területekre
összpontosít, mint például a kor-
mányzati szektor elhatárolása, a
költségvetési mûveletek és kötele-
zettségek osztályozása és az elszá-
molás idõpontja.”

Az Eurostat az itt vázolt nehéz helyzetet
csak a görög kormányzat határozott ak-
ciójával tartja javíthatónak. Az intézkedé-
sekhez ajánlott szabályok, konzisztens
statisztikai módszerek közismertek, és
több alkalommal folytattak azokról
egyeztetéseket 2004 óta. Az itt szüksé-
ges módszertan azonban kevés a megol-
dáshoz, további kritikus feltétel, hogy a
görög hatóságok a statisztikai gyakorla-
tot tegyék átláthatóvá és megbízhatóvá
az érintett nemzeti statisztikai szolgála-
tok munkafolyamataiban. 

Az ajánlott intézkedés része, hogy
vizsgálják felül a statisztikai szolgálat in-
tézményi rendszerét azzal a céllal, hogy
garantálják a statisztikai hivatal és más
intézmények függetlenségét és teljes el-
számoltathatóságát az EDP-adatok mû-
veleteiben. Le kell küzdeni a jelen bizott-
sági beszámolóban azonosított intézmé-
nyi gyengeségeket, érvényesíteni kell a
megfelelõ ellenõrzõ vizsgálatokkal iga-
zolt összefüggéseket, ezek hiányában a
görög deficitre, az államadósságra vo-
natkozó adatok továbbra is kérdésesek
maradnak. 
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A költségvetési egyenleg felügyeletének
megerõsítésérõl és a gazdaságpolitikák
felügyeletérõl és összehangolásáról szó-
ló 1466/97/EK tanácsi rendelet elõírja,
hogy azoknak a tagállamoknak, amelyek
bevezették a közös valutát, évente aktu-
alizált stabilitási programot kell benyúj-
taniuk. Az aktualizált stabilitási progra-
mokat a Tanács megvizsgálhatja a Bizott-
ság, valamint a Gazdasági és Pénzügyi Bi-
zottság által készített értékelések alap-
ján. A Tanács megvizsgálja azt is, hogy a
gazdaságpolitikák megfelelnek-e az átfo-
gó gazdaságpolitikai iránymutatásoknak.

A görög stabilitási program 2010. ja-
nuár 15-én benyújtott, a 2010 és 2013
közötti idõszakra vonatkozó, 2010. ja-
nuári aktualizált változatában megerõsí-
tették a 2010-re vonatkozó, a GDP 8,7
százalékának megfelelõ, felülvizsgált
költségvetési hiánycélt. A felülvizsgált cé-
lok teljesítése érdekében az aktualizált
stabilitási program a 2010. évi költség-
vetési törvényben bejelentetteken túlme-
nõen számos további intézkedést tartal-
maz.

A Bizottság szolgálatainak elõrejelzé-
se úgy becsülte a – 2009. õszi elõrejel-
zés lezárása után elfogadott – 2010. évi
görög költségvetés hiányában, hogy a
görög költségvetési hiány mind 2010-
ben, mind 2011-ben meghaladja a GDP
12 százalékát. A program változatlan po-
litikai forgatókönyvet feltételez, a pénz-
piac közelmúltban bekövetkezett esemé-
nyeit nem veszi figyelembe, a Bizottság
ezért az aktualizált program gerincét ké-
pezõ makrogazdasági forgatókönyvet
optimistának minõsíti, a reál-GDP 2010-

4 A tanácsi rendelet 5. cikkének (3) bekezdése szerinti eljárás.
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es, 0,3 százalékra becsült csökkenési
adatát tekintve.

A költségvetési konszolidációs intéz-
kedések célja elsõsorban az adóbeszedés
javítása, másodsorban az elsõdleges köz-
kiadások korlátozása és racionalizálása.
Egyes intézkedéseket már a görög par-
lament elé terjesztettek, és azokat 2010
elsõ hónapjaiban fogják végrehajtani. A
2011., 2012. és 2013. évekre vonatko-
zó tervek strukturális reformokat tartal-
maznak, de azok kifejtése kevésbé rész-
letes, és nem tartalmaznak részletes vég-
rehajtási ütemtervet. A stabilitási prog-
ramban a 2010. évi költségvetési hiány-
cél költségvetési korrekciót feltételez,
ehhez a görög államháztartási hiány
GDP-hez viszonyított arányának 4 száza-
lékpontos csökkentése tartozik, ami az
államháztartás GDP-hez mért összbevé-
teleinek 2,6 százalékpontos növelésével
és a GDP-arányos összkiadás 1,4 száza-
lékpontos csökkentésével érhetõ el. A
2010. évi korrekció nagy részét a görög
költségvetés bevételi oldalán kívánják el-
érni. Átmenetileg túlsúlyban vannak az
egyszeri bevételnövelõ intézkedések,
majd a parlament tartós adóbevétel-nö-
velõ csomagot fogadhat el. A kiadási ol-
dalon tervezett megszorítások a nem is-
métlõdõ kormányzati kiadások megszû-
nésére épülnek. Szakértõk szerint a be-
jelentett tartós kiadáscsökkentést lénye-
gében semlegesítheti, ha növelik az ok-
tatásra, az egészségügyi szolgáltatások-
ra és az állami beruházásokra fordított
összegeket. 

A nemzeti program 2010-ben végre-
hajtandó fontosabb konszolidációs intéz-
kedései a költségvetés bevételi oldalán
(itt mellõzve a becsült GDP-arányos ha-
tások adatait): 
� a lakossági jövedelmek progresszív

adózási rendszerének bevezetése, 

� az adómentességek megszüntetése; 
� az ingatlanadók reformja; 
� a szeszes italokra és dohánytermé-

kekre kivetett jövedéki adó emelése; 
� a mobiltelefonos szolgáltatásokra ki-

vetett díjak növelése és 
� az üzemanyagok fogyasztási adójának

növelése.
A Bizottság véleménye szerint a tartós
bevételnövekedés jelentõs része az adó-
elkerülés elleni küzdelem eredményessé-
gén múlik. A program számos politikai
beavatkozást tartalmaz az adóbeszedési
mechanizmus hatékonyabbá tételére, az
adóalap kiszélesítésére és az adózási mo-
rál javítására vonatkozóan. Fontos a jog-
szabályok késedelem nélkül elfogadása
az említett adóigazgatási intézkedések-
hez, hogy a program szerint 2010-re
várt hatások érvényesülhessenek. Az
adóelkerülés elleni eredményesebb küz-
delem intézkedéseit szigorúan kell vég-
rehajtani a várt eredmények elérése ér-
dekében.

A kiadási oldalon történtek erõfeszí-
tések pl. a közszféra bértömegének, mû-
ködési költségének és a védelmi kiadások
csökkentésére. A hiánycsökkentõ költ-
ségvetési hatások 2010-ben azonban alig
mutatkoznak, mivel a megszorítást a
gyakorlatban semlegesíti az oktatás és az
állami beruházások kormányzati kiadása-
inak szándékolt növelése. 

A görög kormányzati kiadások csök-
kentési programjának fontosabb intéz-
kedései (itt mellõzve a becsült GDP-ará-
nyos hatások adatait): 
� a kórházi beszerzések hatékonyabbá

tétele; 
� a kormányzat mûködési költségének

csökkentése; 
� a katonai beszerzések mérséklése; 
� a köztisztviselõk juttatásainak vissza-

fogása;



� a közszférában a 2010. évre beveze-
tendõ létszámstop;

� a további évek szabálya lenne, hogy 5
fõ nyugdíjazása 1 fõ felvételét teszi le-
hetõvé. 

A pénzügyminisztérium, az említett in-
tézkedéseken túl, rendkívüli tartalékala-
pot hozott létre, és minisztériumonként
10 százalékkal befagyasztotta a költség-
vetési elõirányzatokat (ez nem vonatko-
zik a bérekre, a nyugdíjakra és a kamat-
fizetésekre). A kiadások 2010 elsõ hat
hónapjában történõ alakulásától függõen
az említett módon zárolt költségvetési
elõirányzatokat az érintett minisztériu-
mok között nem lehet teljes egészében
átcsoportosítani, és ez a kapcsolódó ki-
adások további csökkentését teszi lehe-
tõvé az év végéig.

Jelenleg a 2010. évi, a GDP 8,7 szá-
zalékában meghatározott költségvetési
cél körüli bizonytalanságok továbbra is je-
lentõsek. Fontos itt emlékeztetni arra,
hogy a 2008. évi görög költségvetési
mérleget az Eurostat még nem erõsítette
meg. Van esély arra, hogy 2010. évi gö-
rög költségvetési cél a mérlegelt kockáza-
tok ellenére is elérhetõ. Ennek elsõdleges
feltétele, hogy idõben és sikeresen végre-
hajtsák a bejelentett intézkedéseket. 

A konszolidációs intézkedések hatását
övezõ említett bizonytalanságokon kívül
kockázatosak a 2010. évi költségvetési
célt alátámasztó bevételi és kiadási elõ-
rejelzések is. A költségvetés elcsúszásá-
nak kockázatát fõként a program alapjá-
ul szolgáló kedvezõ makrogazdasági fel-
tételezések és az adóelkerülés elleni küz-
delem eredményeire vonatkozó optimis-
ta hivatalos becslések okozzák. A 2010.
évi aktualizált programban becsült ka-
matkiadások optimistának tûnnek, külö-
nösen az adósság–GDP-arány 2010-re
tervezett 7 százalékpontos növekedése
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és az új (vagy változó kamatozású) adós-
ság kamatainak növekedése miatt. 

Kockázat, hogy az elmúlt évek hiány-
adatainak felülvizsgálata a 2010. évre is
áthúzódó hatásokat eredményezhet.
Ugyanígy a GDP több mint 12 százaléká-
ra becsült 2009. évi görög költségvetési
hiány túllépése is kedvezõtlen kiindulási
pont a 2010-es folyamatokban. Ezért
alapvetõ fontosságú, hogy Görögország
az említett kockázatok bekövetkezése
esetén készen álljon további intézkedé-
sek bejelentésére és végrehajtására.

A görög költségvetési konszolidáció
2011 és 2013 között a bevételek növelé-
sén és a kiadások visszafogásán alapul, en-
nek a részleteit azonban még nem tették
közzé. A 2011. évi és az azt követõ költ-
ségvetési eredmények kockázatokkal
szembesülnek. Az alapul szolgáló makro-
gazdasági forgatókönyv kedvezõ növeke-
dési feltételezéseken alapul, amelyek sze-
rint a reál-GDP növekedése 2011-ben 1,5
százalékkal ismét pozitívba fordul, 2012-
ben eléri az 1,9, majd 2013-ban a 2,5 szá-
zalékot. Összességében a középtávú kiiga-
zítási pályának komoly kockázatai vannak.

A bruttó államadósság, amely 2009 vé-
gén a becslések szerint a GDP 113,4 szá-
zaléka, a stabilitási program szerint 2010-
ben meghaladja majd a GDP 120 százalé-
kát, mielõtt 2012-ben csökkenõ pályára
állna vissza. A Bizottság szerint a GDP-ará-
nyos adósságráta várható alakulásával ösz-
szefüggõ kockázatok növekednek, fõként
a hiányra és a GDP-re vonatkozó elõrejel-
zésekhez kapcsolódó kockázatok miatt. 

AA  ssttrruukkttuurráálliiss  ááttaallaakkííttááss  
pprrooggrraammjjaa

A stabilitási program 2010 folyamán el-
indítandó, illetve végrehajtandó struktu-
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rális reformokat tartalmaz, és azok idõ-
ben és sikeresen történõ végrehajtásától
pozitív hatások várhatók. Javul az állam-
háztartás pozíciója, csökkenthetõk a gö-
rög gazdaság belsõ strukturális hiányos-
ságai. A program fontosabb lépései: 
� a kormány már a parlament elé ter-

jesztette a statisztikai hivatal függet-
lenségének biztosításához kapcsolódó
törvénytervezetet és

� a költségvetés végrehajtásának ellen-
õrzését végzõ – a parlament felügye-
letével mûködõ – hivatal felállítására,
valamint 

� a költségvetés hatékony középtávú
elõkészítését és végrehajtását célzó
kötelezõ költségvetési szabályok elfo-
gadására vonatkozó terveket.

A görög hatóságok kötelezettséget vál-
laltak arra, hogy középtávon és legké-
sõbb 2011-ig bevezetik a tevékenység-
alapú költségvetés-tervezést, amely
2012-re teljesen felváltja a jelenlegi
rendszert. Ezt kötelezõ többéves költ-
ségvetési keretbe foglalják, és alapját
kettõs könyvelési rendszer képezi majd. 

A program emellett átfogó reformcso-
magot is tartalmaz, amely magában foglalja 
� a környezetbarát beruházási projek-

tek elõmozdítására vonatkozó szak-
politikákat;

� a jelenleg hatályos beruházási törvény
módosítását; 

� a kormányzati és a magánszektor
partnerségének támogatását és 

� a görög fejlesztési alap létrehozását; 
� az inflációs nyomás jobb piaci szabá-

lyozás révén történõ visszafogását; 
� aktív munkaerõ-piaci politikák meg-

valósítását; 

� a közigazgatás fejlesztését; 
� az átláthatóság és az elszámoltatható-

ság erõsítését; 
� az önkormányzatok és a helyi ható-

ságok számának csökkentését, vala-
mint 

� a kutatási, technológiai és innovációs
beruházások támogatását.

UUnniióóss  ffeellüüggyyeelleett  
kkeezzddeemméénnyyeezzééssee  aa  mmeeggoollddááss  
éérrddeekkéébbeenn

Az elõbbi esettanulmány tanulságokat
rejt az Európai Unió többi tagállamának
stabilitási programját, azok megnövekvõ
kockázatait tekintve is. Több EU-tagállam
államháztartási hiánya meghaladta a
Szerzõdésben a GDP 3 százalékában
megállapított referenciaértéket. A hiány
és az adósságállomány jelentõs mértékû
növekedését a példa nélküli globális
pénzügyi válság és gazdasági visszaesés
összefüggésében kell vizsgálni. Számos
tényezõ játszik itt szerepet.

A gazdasági visszaesés az adóbevéte-
lek csökkenésével és a szociális kiadások
(például a munkanélküli ellátások) emel-
kedésével jár együtt. A költségvetési po-
litikának kiemelkedõ jelentõsége van a je-
lenlegi rendkívüli gazdasági helyzetben.
A Bizottság ezt elemzõ, 2008. novembe-
ri tanulmánya kifejti az európai gazda-
ságélénkítési tervet.5 A terv a költségve-
tési ösztönzõk alkalmazásának hatásait
áttekintve hangsúlyozta, hogy az ösztön-
zésnek idõszerûnek, célzottnak és átme-
netinek kell lennie. Tekintettel kell lennie
továbbá az egyes tagállamok államház-

5 A Bizottság közleménye az Európai Tanácsnak, Az európai gazdasági fellendülés terve. Az Európai
Közösségek Bizottsága, COM(2008) 800 végleges, Brüsszel, 2008. nov. 26. Elérhetõ: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0800:FIN:HU:PDF 



tartásának fenntarthatósága és a ver-
senyképesség terén mutatkozó különb-
ségekre, és az ösztönzést vissza kell for-
dítani az élénkülés önfenntartóvá válá-
sakor.

A görög államháztartási hiány a köz-
kiadások nem megfelelõ ellenõrzését
tükrözi, a bevételre és a GDP-növekedés-
re vonatkozó elõrejelzések pedig rend-
szeresen túlzottan optimistának bizo-
nyultak. A több éve magas költségvetési
egyensúlyhiány itt strukturális okokra
enged következtetni. Az államháztartási
hiány az unió egyik legmagasabb adós-
sághányadához vezetett, ez jelentõsen
meghaladja a GDP 60 százalékának meg-
felelõ referenciaértéket, és továbbra is
fenntarthatatlan növekvõ pályán van.
Különösen fontos lenne a tartós költség-
vetési konszolidáció eszközeinek és a
szélesebb értelemben vett gazdaság által
igényelt strukturális reformoknak az
egyidejû végrehajtása. 

Az uniót alapító Szerzõdésben megha-
tározott gazdasági és költségvetési fel-
ügyeleti eszközök és a vonatkozó másod-
lagos jogszabályok együttes alkalmazása
válhat szükségessé.6

A válság leküzdésének jogszabályi
háttere indokolja, erõsíti az uniós fel-
ügyelet hatályát. A Tanács azt ajánlotta
Görögországnak, hogy az euróövezet
tagjaként biztosítsa az államháztartás
fenntarthatóságát; javítsa az államház-
tartás minõségét, többek között a köz-
igazgatás korszerûsítésével és a rugal-
mas biztonság közös uniós elveinek vég-
rehajtásával.
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Az EUSz. 121. cikkének (3) bekez-
dése elõírja, hogy a Tanács a Bi-
zottság jelentései alapján figyelem-
mel kíséri az egyes tagállamok és
az unió gazdasági fejlõdését, vala-
mint a gazdaságpolitikák össze-
egyeztethetõségét az átfogó irány-
mutatásokkal. Abban az esetben,
ha megállapításra kerül, hogy egy
tagállam gazdaságpolitikája nem
felel meg az átfogó gazdaságpoli-
tikai iránymutatásoknak, vagy ve-
szélyezteti a gazdasági és monetá-
ris unió megfelelõ mûködését, a Bi-
zottság az érintett tagállamot fi-
gyelmeztetésben részesítheti a
121. cikk (4) bekezdése alapján, és
ajánlhatja a Tanácsnak, hogy tegye
meg a szükséges ajánlásokat az
érintett tagállamnak.

A görögországi helyzet súlyos-
ságára tekintettel és a 126. cikk (9)
bekezdése szerinti határozattal va-
ló összeegyeztethetõség biztosítása
érdekében helyénvaló, hogy a Ta-
nács elfogadja a szükséges ajánlást.
Emellett a Tanács a Bizottság javas-
lata alapján úgy határozhat, hogy
ajánlásait nyilvánosságra hozza.

A Tanács 2009. október 27-ét tûzte ki
határidõül Görögországnak arra, hogy
eredményes intézkedéseket tegyen an-
nak érdekében, hogy a költségvetési
konszolidációs pályát már 2009-ben
megerõsítse, valamint arra, hogy a túl-

6 A Bizottság indokoltnak tartja a „Szerzõdés az Európai Unió mûködésérõl” (EUMSZ) 121. cikk (4)
bekezdése szerinti ajánlást, a 126. cikk (9) bekezdésének megfelelõ intézkedések meghozatalára
vonatkozó felszólítást. Ezt kiegészítheti az 1466/97/EK rendelet (a Stabilitási és Növekedési Paktum
úgynevezett prevenciós ága) értelmében a stabilitási program 2010. januári aktualizált változatáról
szóló bizottsági vélemény és a felügyeleti eszközök közös alkalmazása.
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zott hiány 2010-ig történõ megszünte-
téséhez szükséges megfelelõ elõrelépést
biztosító intézkedéseket határozzon
meg. A Bizottság 2009. november 11-
én értékelte azokat az intézkedéseket,
amelyeket Görögország a Tanács 2009.
április 27-i ajánlására válaszul tett a túl-
zott hiány 2010-re történõ megszünte-
tése céljából, és megállapította, hogy a
Görögország által tett intézkedések nem
voltak megfelelõk, és határozat megho-
zatalára irányuló ajánlást intézett a Ta-
nácshoz. A Tanács 2009. december 2-án
ennek megfelelõ határozatot hozott.7 A
Bizottság kifejtette az ezt követõ felszó-
lítások tartalmát.

Az 1467/97/EK tanácsi rende-
let 5. cikkének (1) bekezdése sze-
rint a Tanácsnak határozatot kell
hozni, és az a Szerzõdés 104. cik-
ke (9) bekezdésével (az EUSz.
126. cikkének (9) bekezdése)
összhangban az érintett résztvevõ
tagállamot felszólítja, hogy a költ-
ségvetési hiány csökkentésére in-
tézkedéseket tegyen. Ilyen tanácsi
felszólítás attól a határozatától
számított két hónapon belül esedé-
kes, amely a 104. cikk (8) bekez-
désével (az EUSz. 126. cikkének
(8) bekezdése) összhangban meg-
állapította, hogy a tagállam nem
hozott eredményes intézkedést. 

Ebben a Tanács felszólítja a tag-
államot arra, hogy meghatározott
idõn belül hozzon intézkedéseket a
hiány olyan mértékû csökkentésé-
re, amelyet a Tanács a helyzet or-
voslásához szükségesnek ítél.

A Bizottság azt ajánlott, hogy Görögor-
szág 2010. március 16-ig terjesszen elõ
egy jelentést, amely tartalmazza a 2010.
évi költségvetési célok eléréséhez szük-
séges intézkedéseket és azok menet-
rendjét. 

Görögországnak 2010. május 15-ig
(majd ezt követõen negyedévente) jelen-
tést kell benyújtania a 121. cikk (4) be-
kezdése szerinti tanácsi ajánlásnak és a
126. cikk (9) bekezdése szerinti határo-
zatnak megfelelõen végrehajtandó intéz-
kedésekrõl is.

A jelentésnek különösen a követke-
zõkkel kapcsolatban kell részletes infor-
mációkat tartalmaznia:
� az e határozatnak való megfelelés cél-

jából a jelentés elkészítéséig végrehaj-
tott konkrét intézkedések; 

� az e határozatnak való megfelelés cél-
jából a jelentés elkészítése után végre-
hajtani tervezett konkrét intézkedések; 

� a stabilitási program 2010. januári
változatában felvázolt strukturális in-
tézkedések elfogadásának menet-
rendje; 

� az állami költségvetés havi szintû vég-
rehajtása; 

� évközi adatok a társadalombiztosítás,
az önkormányzatok és a költségveté-
si körön kívüli alapok költségveté-
sének végrehajtásáról; 

� a kormány adósságkibocsátása és 
-visszafizetése; 

� a közszférában tartósan és ideiglene-
sen foglalkoztatottak számának ala-
kulásával kapcsolatos információk; 

� kifizetésre váró kormányzati kiadások
(felhalmozódott hátralék), valamint 

� az állami vállalatok és más állami szer-
vek pénzügyi helyzete (éves gyakori-
sággal).

7 A jogalap: az EUSz. 126. cikkének (8) bekezdése.



AA  ggöörröögg  kkoorrmmáánnyyzzaattii  ddeeffiicciitt  üüzzee--
nneettee  aa  ssoorrssttáárrss  ttaaggáállllaammookknnaakk

A Bizottság véleménye szerint az elõbbi
tanácsi ajánlás nyilvánosságra hozatala
megkönnyíti a tagállamok és a Közösség
gazdaságpolitikáinak összehangolását. A
figyelem felhívása hozzájárul a gazdasá-
gi szereplõk közötti jobb egyetértéshez,
megkönnyítve ezzel az ajánlott intézke-
dések végrehajtását. A statisztikusok és
a költségvetési elõirányzatokkal foglal-
kozók számára az elõbbi bizottsági ta-
nulmányok érvrendszere erõsíti azt az is-
mert összefüggést, hogy a nemzeti kor-
mányzati elszámolások és elõrejelzések
jóváhagyása rendszeres nemzetközi hite-
lesítéssel érhetõ el. 

Az is igazolódik, hogy ahol a Bizottsá-
gi szolgálatok fenntartással fogadnak
adatokat, elszámolási technikákat, intéz-
ményi kapcsolatokat, ott a túlzott deficit
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eljárásba sodródó tagállam stabilitási
programja is kockázatosnak minõsül. El-
várható, hogy javítsák a hiánycél megva-
lósítási pályájának áttekinthetõségét, iga-
zolják a tervezett egyensúlyjavító intézke-
dések megalapozottságát, hatékonyságát. 

A 2010 elsõ negyedévében közétett
bizottsági dokumentumok a görög pre-
cedens kapcsán egyértelmûen utalnak ar-
ra, hogy az Európai Unió birtokában van
hatásos eszközöknek is, és képes rászo-
rítani az eljárásban érintetteket a kor-
mányzati deficit és az államadósság el-
várt ütemû csökkentésére, mégpedig a
Bizottság által hitelesített program meg-
valósításával. A nemzetközi pénzpiacok
eddig érzékenyen reagáltak a nehéz hely-
zetbe került tagállamok stabilitási prog-
ramjainak bizottsági minõsítésére, és a
jövõben is fennmarad a monitorozás
eredményeire irányuló (világméretû) pi-
aci figyelem.  

�
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SSUUMMMMAARRIIEESS

TTOOWWAARRDDSS  AA  MMUULLTTIIPPOOLLAARR  WWOORRLLDD
IIMMMMAANNUUEELL  WWAALLLLEERRSSTTEEIINN  HHEELLDD  PPRREESSEENNTTAATTIIOONNSS  IINN  HHUUNNGGAARRYY  
One of the most well-known figures of today’s social science, Immanuel Wallerstein
– invited by Imre Szekeres national defence minister – visited Hungary through
18–20 February this year. The ZrÍnyi Miklós National Defence University conferred
an Honorary degree on the scientist, who has significantly developed the theory of
world-system based on the interdependence of developed and developing regions,
that is the centre and the periphery.

It’s not been the scientist-researcher’s first visit in Hungary. This time the professor
of Binghampton University in New York, the founder of Fernand Braudel Centre in
New York gave lectures at National Defence University entitled ’Strategic alternatives
of the USA, Europe and Russia’, at the Institute of Political History entitled ’The
politics of current world depression’, and at Pannon University in Veszprém entitled
’The structure of international relations and the new global economy’. 

The article sums up the professor’s prospects on the future of the international
power relations.

JJÁÁNNOOSS  VVÁÁNNDDOORR
TTHHEE  CCOOMMMMIITTMMEENNTT  TTOO  AANNDD  TTHHEE  CCHHAALLLLEENNGGEE  OOFF  TTHHEE
DDEEMMOOCCRRAATTIICC  VVAALLUUEESS  AANNDD  PPRRIINNCCIIPPLLEESS  IINN  TTHHEE  EEUU
The European Union is proud of its democratic character and strives for proving
that it applies all the means at its disposal to guarantee that both its inhabitants and
institutions can enjoy though simultaneously meet the principles that have come into
existence during the social development of the last centuries and guarantee the rights
and freedoms of the European citizens. At the dawn of European cooperation it had
never been a question that the collaborating states were in full compliance with such
values and principles. The political changes of the late twentieth century and especially
the opening of the European Union toward the emerging new East European
democracies demanded the legal and treaty-based settlement of the question of
democracy and compelled the Member States to challenge the applicant states on
this issue during the accession negotiations.

While all through Eastern enlargement the overall acceptance and the actual
implementation of basic democratic rights and freedoms seemed to be the major
task, in the course of the last decade a ‘new’ phenomena appeared in both the new
and old Member States: extremist political forces have become much stronger and
gained wider ground. This new trend has raised many questions for both the Union
and its Member States. Are they capable to handle extremist ideas? Can they
withstand the political forces that strive for solving many of the current prob-
lems by way of shorting out accepted values and basic principles? Do they have
the legal means, and not least the political will to stop these forces in gaining
further ground?
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EEDDIITT  HHEERRCCZZOOGG
EEUURROOPPEEAANN  EENNEERRGGYY  PPOOLLIICCYY  AAFFTTEERR  LLIISSBBOONN
This year the “usual” Russian-Ukrainian “war on gas” has not taken place, but the
gas topic has however not been taken from the EU agenda. What kind of answer
the EU could give to the challenge of the wavered trust in the gas-supply security,
given the new chapter in the EU energy policy opened by the Lisbon Treaty? The
author of this article features the guidelines of the EU’s new energy policy that will
determine the possibilities of Europe’s and Hungary’s energy market, energy supply
and competitiveness. Besides the diversification of the procurement sources and the
transport routes the most important challenge is the technological change and to
assure the “peaceful cohabitation” of the traditional and the new energy industry.

EENNDDRREE  DDOOMMOONNKKOOSS
EECCOONNOOMMIICC  CCRRIISSIISS  AANNDD  CCRRIISSIISS  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  IINN  FFRRAANNCCEE
The financial-economic crisis that started in the second half of 2008 had got
moderate effects to the French economy (comparing with Germany and Great
Britain), because of its less dependencies of foreign trade as well. Although the
country’s general domestic product shrank by 1, 5 percent in the first quarter of
2009, thanks to the different economic stimulation programmes of the right-wing
government the French economy was capable to growth by 0, 3 percent in the
second and third quarter of 2009. Behind the favorable data we have to emphasize
the increasing internal demand, the stability of the financial and real-estate sector
of the country. Another important factor that should be accounted is that French
economy is not relied on the external market boom such as Germany.

The acceleration of unemployment rate, public deficit and state debts are structural
problems that should be handled adequately by the right wing government. The French
President, Nicolas Sarkozy refuses vehemently any form of crisis management that main
task is to increase the taxes and reduce the internal consumption and investments. They
think that the neoliberal form of crisis management will deepen the recession.

As far as the French government concerned special attention would be given to the
following areas: automobile-industry, research and innovation policy, health care and
universities, protection of environment (renewable energies). All sectors are crucial in
the evaluation of the country’s competitiveness in the future. Important endeavour can
be the correlation with the economic growth and the quality of human capital as well. 

BBAALLÁÁZZSS  LLÓÓRRÁÁNNDD
AANNAALLYYSSEESS  OOFF  TTHHEE  CCOOHHEESSIIOONN  PPOOLLIICCYY  IINN  TTHHEE  EEUU
One of the main objectives of the European Union is to foster the fulfilment of the
social and economic cohesion. Therefore the Cohesion Policy was established the
sources of which have grown in line with the (horizontal and vertical) development
of integration. Based on the results of relevant analyses it can be stated that both
divergence and convergence appear on different territorial levels. There are dilemmas
to what extent the positive effects are due to the Cohesion Policy and with what
kind of interventions could the negative tendencies be tempered. Furthermore it is
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an important task of the Cohesion Policy to react to the new challenges and it is
still a question how much the Cohesion Policy is efficient within the existing centre-
periphery relations.

CCSSIILLLLAA  DDÖÖMMŐŐKK
FFRROOMM  TTHHEE  MMIINNOORRIITTYY  TTOO  TTHHEE  EETTHHNNIICCAALL  GGRROOUUPP
When you speak about national minorities mentioned so often since World War I,
the word „national” – interpreted in so many ways and quite often referring to state
administration (National Research Council, national law, National Bank, national
industry, etc.) – has always had an ethnic meaning that is a denotation of an ethnic
nation, a culture nation. Sometimes in peoples’ rights contracts you can find it as
minorités de race, de langue et de religion.  

So, in the legal resources of the UN, unlike these days, it means origine ethnique
(ethnic origin). Nevertheless, we have to take notice of the fact that race did not
have the same meaning as the one of Hitler and his ancestors’ destructive theory of
race, it used to mean ethnic community, that is people. The word language and
„linguistic” expression rather include an ethnic component, we have to make a clear
distinction between language people and culture people, though. 

Minority, like still nowadays, meant something belonging to a minority.
Sometimes it had the sense of lower value, lower rank, the denotation of which can
contribute to minority conflicts as well. 

AANNDDRREEAA  SSZZIIGGEETTII
CCOOLLLLIISSIIOONN  BBEETTWWEEEENN  TTHHEE  IINNSSTTIITTUUTTIIOONN  OOFF  TTHHEE  IISSLLAAMMIICC  LLAAWW
„„TTAALLÂÂKK””  AANNDD  TTUURRKKIISSHH  PPUUBBLLIICC  OORRDDEERR  II..
This paper studies the institution of Islamic law called “talâk” which results the
termination of a marriage by the unilateral will of the husband. The analysis of this
question merits a particular attention, since cases published in the Member States
of the European Union reveal that during the past few years, the application of
Islamic or Sharia Law has been problematic for the EU courts and their authorities.
Because Turkeyis an aspirant for membership to the European Union, and the
majority of its population is Islamic, current inconsistencies can only escalate. The
first part of this paper analyses the different forms of divorce under Islamic law,
and especially the definitions and detailed rules of “talâk”. The content of prohibition
of discrimination between men and women under the Turkish Constitution also
reviewed. The paper is based on works of Turkish legal sources, including the
opinions of different schools of legal theorists, and elaborates the relevant Turkish
case law as well.
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JJÓÓZZSSEEFF  CCZZUUKKOORR
HHUUNNGGAARRYY  AANNDD  TTHHEE  EEUURROOPPEEAANN  SSTTRRAATTEEGGYY  FFOORR  TTHHEE  
DDAANNUUBBEE  RREEGGIIOONN
Since the decision of the European Council on June 19 2009 we are aware that the
European Strategy for the Danube Region will be one of the center issues of the
Hungarian EU Presidency during the first half of 2011. The Strategy will be the
second EU macro-regional strategy after the one for the Baltic Sea Region. The
European Commission shall finish the preparation by the end of 2010 so that the
Strategy can be adopted at the Spring European Council in 2011. The Danube
Strategy offers possibilities and challenges at the same time: in a very limited
timeframe we have to prepare a strategy that works with a group of 8 EU member
States and involving 6 non-members. By means of the Strategy we can strengthen
our neighborly relations and reduce the gap to the more developed countries of the
Union. Furthermore we can realize projects which will modernize the transport
infrastructure of the Danube-valley and improve north-south links including energy-
linkage. Hungary has been making good progress in the development process of the
Strategy and by organizing the Danube-Summit and the International Stakeholder
Conference in Budapest at the end of February, Hungary has made an important
contribution to the success of the European Strategy for the Danube Region.

JJÓÓZZSSEEFF  NNÉÉMMEETTHH
SSHHAAPPIINNGG  OOFF  TTHHEE  EEUURROO--AATTLLAANNTTIICC  SSEECCUURRIITTYY  IINN  TTHHEE  MMIIRRRROORR  OOFF
TTHHEE  RREELLAATTEEDD  RRUUSSSSIIAANN  IINNIITTIIAATTIIVVEESS  IINN  TTHHEE  LLAASSTT  TTWWOO  YYEEAARRSS
From the mid of 2008, when Russia started a series of initiatives to rethink the
international security’s theoretical and experimental elements, the Euro-Atlantic
region became more loud by the “resetting” of the American-Russian relations, then
by the “reload” of the NATO-Russia liaison, and not least by the reform of the
cooperation with the European Union. Moscow explained the main reason for them:
the existing security mechanisms aren’t capable to give adequate answers for the
ongoing security challanges, moreover, they could exacerbate them.

The author, as an independent expert of security and defence policy, reviews the
last two year’s related activities, taking into consideration some theoretical and
experimental problems, which can be strengthen or weaken the ongoing interpre-
tation of the euro-atlantic security. In the talks of this topic the OSCE’s ongoing and
future role is gaining special attention.

ZZOOLLTTÁÁNN  NNÁÁDDUUDDVVAARRII
CCAASSEE  SSTTUUDDYY  OONN  VVAALLIIDDAATTIIOONN  OOFF  GGOOVVEERRNNMMEENNTT’’SS  SSTTAATTIISSTTIICCSS
CCOOMMMMIISSSSIIOONN’’SS  RREEPPOORRTT  OONN  GGRREEEEKK  GGOOVVEERRNNMMEENNTT  DDEEFFIICCIITT  AANNDD
DDEEBBTT  SSTTAATTIISSTTIICCSS
The Greek fiscal statistics had have renewed problems, and Commission have
proposed appropriate measures to be taken in this situation at January 2010. The
Commission made recommendation for a Council decision and an action plan to tackle
the Greek statistical (and institutional) problems in the EDP notification.
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