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Az Európai Unió politikája a szovjet blokk összeomlása után

Amikor az államszocializmus összeomlott Közép- és Kelet-Európában, az Európai Unió

már harmadévszázada mûködött, s tizenkét tagországgal rendelkezett. A volt szocialista

országok központi célja az azonnali csatlakozás volt az Unióhoz. Vajon az Uniónak is ér-

dekében állt ezen országok befogadása? Az akadályok hatalmasak voltak. A térség orszá-

gai éppen csak maguk mögött hagyták az egypártrendszert, nem rendelkeztek demokra-

tikus hagyományokkal, és igen rossz bizonyítványuk volt emberi jogokból. Gazdaságuk –

amelyben az egy fôre jutó jövedelemszint az Unióban mértnek még az egyharmadát sem

érte el – nem piaci alapon mûködött, és majdnem teljesen állami tulajdonra épült. Súlyo-

san eladósodva, fél évszáddal lemaradva az infrastruktúra színvonalában és aggasztóan

környezetszennyezô technikával a térség tizenkét országának együttes gazdasági súlya

nagyjából Hollandiáéval volt azonos, vagyis jelentôs támogatásra szorult. A régió gazda-

sági szerkezete is élesen elütött az Unióétól: a foglalkoztatottak 22%-a még a mezôgaz-

daságban dolgozott, s ez a szektor állította elô a GDP 9%-át.

Ugyanakkor az európai integráció korábbi egyik legfôbb hajtóereje, a hidegháború is

véget ért. Az Unió felbomlása valóságos veszéllyé vált. Ezzel szemben éppen az ellenke-

zô fordulat következett be: az Unió ötödik sebességre kapcsolva száguldott elôre a to-

vábbi integráció útján. Jacques Delors, a Közösség látnoki vezetôje Bruges-ben, 1989-

ben elmondott beszédében fejtette ki az integráció bôvítésének indokait: „A tizenkét or-

szág nem irányíthatja a történelmet, de ismét olyan pozícióban van, hogy befolyással le-

hessen rá. Nem akarják, hogy Európa jaltai kettéosztottsága fennmaradjon és a hideg-

háború foglyai legyenek. Nem zárták és zárják be a kapukat más európai országok

elôtt… Kelet-Európa jelen felbolydulása megváltoztatta a kérdések jellegét… Minden

ország elônyökhöz jut az egységes európai piac elônyei és ösztönzései révén… [A Kö-

BEREND T. IVÁN

AAzz  EEuurróóppaaii  UUnniióó  hhaattáássaa  KKöözzéépp--  ééss  
KKeelleett--EEuurróóppaa  ááttaallaakkuulláássáárraa  

A Magyar Tudományos Akadémia jelenleg az Egyesült Államokban élô

exelnöke átfogó tanulmányában térségünk integrációs csatlakozási fo-

lyamatát értékeli. Megállapítja, hogy az EU nagyobb összeggel segítette

a posztkommunista országokat, mint egy lehetséges Marshall-segély.

Ugyanakkor arra is rámutat, hogy mind Nyugat-, mind Kelet-Európa

számára elônyösnek bizonyult az integráció. A Nyugat új beruházási és

kereskedelmi lehetôségekhez, elônyös befektetésekhez jutott, a Kelet

pedig a strukturális felzárkózás valamennyi területén ösztönzést kapott

az Uniótól. Berend professzor az eddigi eredmények alapján optimista

az európai integráció jövôjét illetôen, de rámutat, hogy a sikerhez nehéz

és hosszú utat kell megtennie a Közösség régi és új tagjainak egyaránt.
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zösségnek segítenie kell] a kelet-európai országok gazdasági modernizálását.” (Delors,

1989, 59, 66)  

Európa vezetôi erkölcsi kötelezettséget éreztek erre. A Nyugat magára hagyta Kö-

zép- és Kelet-Európát, és hallgatott, amikor ezek az országok fellázadtak. Amint Hel-

mut Kohl német kancellár fogalmazott: „nem árulhatjuk el ezen országok hitét, amit

belénk helyeztek”. (Baun, 2000, 10)   

Amikor az Unió megfontolás tárgyává tette a közép- és kelet-európai országok be-

fogadását, mégsem elsôsorban erkölcsi megfontolásokból indult ki. Új hajtóerô, a glo-

balizáció befolyásolta leginkább e döntést. Amint Delors fogalmazott idézett beszédé-

ben, az új világgazdasági helyzetben a „nemzetek nem cselekedhetnek egyedül”. 

„Gazdaságaink növekvô kölcsönös függése, a pénzügyi világ nemzetköziesítése… a

nemzeti szuverenitást fikcióvá teszi. Európának figyelembe kell vennie a világ geopoli-

tikai és gazdasági tendenciáit… [és] gyengülô világgazdasági és politikai pozícióját… Az

egységes európai piac és közösségi politika támogatja az új világgazdasági rendhez va-

ló nemzeti adaptációs törekvéseket… Európa ismét tényezô, amivel számolni kell.”

(Delors, 1989, 58, 59, 62) 

Mivel a globalizáció erôs és integráltabb Európát követelt, az Unió további kibôvíté-

se ehhez jelentôs elônyöket ígért. Mindenekelôtt újabb 100 millió éhes fogyasztó be-

kapcsolását, növekvô piacot és exportot, és ezek révén erôsebb versenyképességet.    

A kelet felé való kiterjeszkedés lehetôsége éppen akkor jelentkezett, amikor az eu-

rópai gazdaság rekonstrukciója elkerülhetetlenné vált. A XX. század utolsó évtizedeiben

a világgazdaság három – amerikai, ázsiai és európai – vezetô csoportja a világgazdaság

háromnegyedét tartotta kezében. Az erôs és gyorsan emelkedô ázsiai gazdaság nagy ki-

hívást jelentett Európa számára. Míg az Egyesült Államok hagyományosan épített latin-

amerikai „hátsó udvarára”, az ázsiai központ ugyancsak körül volt véve gazdaságilag

alárendelt és integrált országokkal. Japán és a „kis tigrisek” után a fejlôdés harmadik

hulláma Kínát és Indiát is a vezetô gazdasági csoportba emelte. Európa, a harmadik ha-

talom nemcsak viszonylag közepes-kisebb országokra tagolódott, de egyben nélkülöz-

te a környezô országok bekapcsolt hálózatát is, amely olcsó munkaerôt és addicionális

forrásokat biztosíthatott. A közvetlen közelben kínálkozó hálózat kiépítése a termelési

költségek csökkentésének és a versenyképesség növelésének tényezôit rejtette magá-

ban, s ez az 1989 után megnyílt lehetôség a nyugat-európai gazdaság rekonstrukciója

számára hatalmas új távlatokat nyitott.

Nyugat-Európa nem tudott megfelelôen alkalmazkodni a globalizáció kihívásához az

1970-es, 1980-as években. Most erre nyílott új lehetôség. Ez a gazdasági érdek, fur-

csa módon, találkozott azon országok (például Nagy-Britannia és Dánia) érdekeivel,

amelyek ellenezték az Unió további, politikai integrációját. A kelet felé nyitás ezen or-

szágok számára biztosítékot ígért a federális Európa felé történô elôrehaladás ellen.

Maastrichtban 1992 februárjában megállapodás született a Közösség további gaz-

dasági és pénzügyi integrációja, az Európai Unió létrehozása ügyében. Az új megállapo-

dás elvben megnyitotta a kaput új országok befogadása elôtt is. Leszögezték: minden

európai ország, amely elfogadja az elveket, amelyeket a megállapodás 6. cikkének (1)

bekezdése tartalmaz, felvételét kérheti az Unióba. Amikor az Európai Tanács 1991 de-

cemberében összeült Maastrichtban, a Közösség megkötötte az úgynevezett Európai
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Megállapodást Lengyelországgal, Magyarországgal és Csehszlovákiával. Ez a korábbi

társulási szerzôdés utódja volt, amelyet annak idején Törökországgal, Görögországgal,

Spanyolországgal és Portugáliával kötöttek. Margaret Thatcher már 1989 novemberé-

ben javasolta ezt, s az Európai Tanács 1990. áprilisi, dublini ülése el is fogadta a tervet.

A megállapodás legfôbb elemeként megindult a politikai párbeszéd, szabaddá vált a ke-

reskedelem, az utazás, a gazdasági, pénzügyi és kulturális kapcsolatok, s megkezdôdött

a szükséges intézmények létrehozása is. Az Unió egyben azonnali gazdasági segélyt is

nyújtott a jövendô tagországoknak.

Hasonló egyezmény született 1992 májusában Bulgáriával és Romániával, s valami-

vel késôbb Szlovéniával és a balti államokkal is. Ezek a szerzôdések 1994 és1996 kö-

zött léptek hatályba, s a kiviteli akadályok fokozatos és aszimmetrikus lebontását tar-

talmazták. A kandidáló országoknak tíz év alatt kellett lebontaniuk a behozatali korlá-

tokat, míg az Unió hat éven belül megtette ezt, kivéve az úgynevezett érzékeny szekto-

rokban, mint a textil-, az acél-, a szénipar és a mezôgazdaság, ahol a korlátok fennma-

radtak. A lengyel, a magyar és a csehszlovák export 40%-a 1993-ig ezen „érzékeny”

kategóriába tartozó cikkekbôl állt, így korlátokba ütközött. A tôkeáramlás – a profitok

kivonásával együtt – azonban szabaddá vált. A kandidáló országok egyben kötelezték

magukat, hogy jogi rendszerüket összhangba hozzák az Unió rendszerével. Az Unió

1994 nyarán deklarálta: „A csatlakozás elôtti idôszakban a politikai és gazdasági rend-

szereknek fokozatosan integrálódniuk kell, ugyanúgy, amint a kül- és biztonsági politi-

kának is, hogy egy egyre jobban egységesített közösség jöjjön létre.” (Europe Agree-

ments and Beyond, 1994)

A kandidáló országok létrehozták a koordinációt irányító intézményeiket. Az egyes

minisztériumokban speciális részlegeket alakítottak ki az adaptációs munkálatok koor-

dinálására. A kormányok programokat fogadtak el az Unió által megkövetelt jogi és

gazdasági integráció végrehajtására. Részletes jelentések készültek a jogi rendszerek

összehasonlításáról. Öt éven belül Lengyelországban kereken 1400 törvényjavaslatot

készítettek elô. (Gower és Redmond, 2000, 50–51)

A lengyel és a magyar események lelkes európai fogadtatásaként, még a berlini fal

összeomlása elôtt, az Unió készségét fejezte ki az átalakulás két úttörô országának

anyagi támogatására. A piaci átalakulás elôsegítésére 1989 decemberében elfogadták a

PHARE-programot (Poland and Hungary Assistance for the Reconstruction of the

Economy), amit azután hamarosan az egész régióra kiterjesztettek. 1990-ben 300 mil-

lió ECU segélyt folyósítottak Lengyel- és Magyarországnak, amit azután további 200

millióval növeltek meg a többi átalakuló állam számára. A PHARE-támogatás 1991-ben

774 millió ECU-re rúgott, hogy azután 1992-re 1 milliárdra emelkedjen, s a további

években kereken 1,5 milliárdot tegyen ki. Az Unió a kétoldalú kereskedelmi szerzôdé-

sek sorát kötötte meg: az elsôt 1988 szeptemberében Magyarországgal, de 1993-ra

már minden átalakuló közép- és kelet-európai országgal.

A szerzôdések nyomán 1989 és 1995 között az Unió térségbe irányuló exportja

több mint kétszeresére (231%) ugrott, ami 9 milliárd dollár kereskedelmi többletbevé-

telt jelentett: 1992 és 1997 között az Unió kereskedelmi többletbevételeinek 83%-át.

A térség országai ezzel szemben 64 milliárdos kereskedelmi deficitet halmoztak fel, ami

jórészt az érvényben maradt restrikciók következménye volt.  
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Az acquis communautaire és belépés az Európai Unióba

Bár fontos elveket már korábban is deklaráltak, a csatlakozás konkrét politikai és gazda-

sági feltételeit az Unió koppenhágai Tanács-ülése határozta meg 1993 júniusában: „A be-

fogadás feltételeként a kandidátus országoknak intézményes stabilitást kell elérniük a jog-

államiság, a demokrácia, az emberi és kisebbségi jogok garanciájaként. Mûködô piacgaz-

dasággal kell rendelkezniök, mely kiállja az Unió piaci versenyének próbáját… A társult or-

szágok az Unió tagjává válhatnak, amint teljesíteni képesek a tagsággal járó kötelezettsé-

geket, a kívánt gazdasági és politikai követelményeket.” (European Council, 1995)

Habár az Európai Megállapodás még nem volt hivatalos „belépôjegy” az Unióba, gya-

korlatilag mégis ezt a szerepet játszotta. Az Unió kiterjesztési procedúrája gyakorlatilag

már kialakult a korábbi kibôvítés tapasztalatai révén. A folyamatot a kandidátus ország

formális jelentkezése indította el, amit azután az Unió vizsgálata követett a jelentkezô

felkészültségének elemzésére. Ez a jelentés néha néhány hónap alatt elkészült, de volt,

hogy összeállítása éveket is igénybe vett. Ha az Unió vizsgálati eredménye pozitív volt,

az Unió Tanácsának egyhangú döntése nyitotta meg a konkrét tárgyalásokat kormány-

közi konferencia keretében. A Tanács esseni ülése 1994 decemberében egy új elemet

kapcsolt e folyamathoz: elfogadták ugyanis az úgynevezett White Paper-t, amely az

egységes piac szabályozó rendszeréhez való alkalmazkodás útleírása volt. Az acquis

communautaire megszabta az Unió kereskedelmi törvényeihez és szabályaihoz való al-

kalmazkodást, de egyben elôírta az Unió importrestrikcióinak felszámolását is, és meg-

növelte a pénzügyi támogatás mértékét a kandidátus országok számára. Az acquis az

évek során hozott európai törvények és szabályok hatalmas gyûjteménye volt. Amit Kö-

zép- és Kelet-Európa országai kézhez kaptak, az 31 fejezetbôl álló, 80 000–100 000

oldalt kitévô szabálygyûjtemény volt, magában foglalva a piaci szabályozást, a szellemi

tulajdon védelmét, az állat- és növényvédelmet, valamint az ipari termékek minôségel-

lenôrzésére vonatkozó szabályokat is. Az Unió törvényeinek és szabályainak elsôbbsé-

get kellett adni, ami új intézményi és adminisztrációs szerkezetek kialakítását követel-

te, és nemegyszer alkotmánymódosítással is járt. A felvételi jelentkezés és a felvétel kö-

zött eltelt idô az addigi gyakorlatban 3 és 9 év között mozgott.

Közép- és Kelet-Európában elôször Magyarország adta be kérelmét 1994 februárjában,

amit egy hónap múlva a lengyel jelentkezés követett. Lettország, Észtország, Litvánia és Bul-

gária 1995 ôszén és telén, a Cseh Köztársaság és Szlovénia 1996-ban nyújtotta be csatlako-

zási kérelmét. Az Unió 1996 áprilisában mintegy 200 oldalas kérdôívet küldött ki a jelentke-

zôknek a törvényhozási munkára és az általános átalakulási elôrehaladásra vonatkozóan,

amire ugyanazon év júliusáig kellett választ adni. A részletes válasz kimerítô volt, amit jól pél-

dáz, hogy Lengyelország válasza 2600, Bulgáriáé, valamelyest késôbb, 5000 oldalt tett ki.

Az Unió véleményezése 1997 júliusára készült el, s ebben Lengyelországot, Magyar-

országot, a Cseh Köztársaságot, Észtországot és Szlovéniát (valamint Ciprust) alkal-

masnak minôsítették a tárgyalások megindítására, amelyek azután 1998 márciusában

kezdôdtek. Szlovákia, Bulgária, Románia, Lettország és Litvánia esetében még további

munkálatokat igényeltek, s a tárgyalásokra csak 2000 februárjában került sor. 

Az Unió intézményes átalakításokat is követelt, a nemzeti adminisztráció radikális

reformját, ami annál is fontosabb volt, mivel az EU költségvetésének csupán egyhato-
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dát kezeli maga az Unió, míg kereken 80%-át az Unió és a nemzeti kormányok közö-

sen. A nemzeti adminisztráció szerkezetének megfelelô átalakítását, „európaiasítását”

az Európai Tanács madridi ülése írta elô 1995-ben, és a végrehajtás ellenôrzésére

1997-tôl került sor.

Az Unió 1998-tól évi jelentéseket készített az elôkészületek folyamatáról, a gazda-

sági, politikai, jogi és igazgatási követelmények teljesítésérôl. Ezek a jelentések egy-egy

országról 100–120 oldalt tettek ki, s az elemzés alapján Szlovákiát elsô alkalommal,

a Vladimír Mečiar-kormány idején például alkalmatlannak minôsítették a kisebbségi jo-

gok sérelme, a parlamenti ellenzék elnyomása és a bíróságok önállóságának megsérté-

se miatt. Az Unió ajánlásokat tett a lengyel acélipar és a litván energiagazdaság szerke-

zeti átalakítására, a lett és az észt kisebbségi politika módosítására, valamint a román

és a bolgár korrupció és szervezett bûnözés letörésére. Litvániát és Bulgáriát figyelmez-

tették a nemzetközi nukleáris biztonsági elôírások betartására, és az elavult nukleáris

erômûvek bezárását követelték. Szlovéniát és több más országot elmarasztalták a kül-

földiek ingatlanvásárlásból való kirekesztése miatt, ami megsértette az egységes euró-

pai piac elôírásait. Gyakorlatilag minden kandidátus országnak lényeges törvény-, ese-

tenként alkotmánymódosítást írtak elô. (Baun, 2000, 80, 102, 211)  

Az Európai Unió szerepét jól illusztrálja az észt alkotmány módosításának ügye.

1995 januárjában ugyanis meg kellett változtatni a diszkriminációs állampolgári tör-

vényt, mellyel az 1992. évi alkotmány kizárta az orosz etnikumot az állampolgárság le-

hetôségébôl. Az új alkotmány szerint mindenkit megillet az állampolgárság, aki koráb-

ban állampolgárnak számított, illetve legalább öt éve állandó lakos, beszéli az észt nyel-

vet, ismeri az alkotmányt és jövedelemmel rendelkezik (Ziemele, 1998, 257). Hasonló

példa lehet a magyar státustörvény ügye is, mely a szomszédos országokban élô ma-

gyarokra vonatkozott. Orbán Viktor kormánya ugyanis speciális jogokat, munkavállalá-

si, oktatási lehetôségeket és a magyar szervezetek anyagi támogatását iktatta törvény-

be a szomszédos országok területén élô magyar etnikum számára. Az Unió kifejezésre

juttatta egyet nem értését, s az Európai Parlament 2001. szeptemberi határozata kö-

vetelményként írta elô, hogy minden külföldi állampolgárra vonatkozó rendelkezésnek

összhangban kell állnia az aquis communautaire elôírásaival és a szomszédos országok

álláspontjával. Az újabb magyar parlamenti választásokat követôen, 2002 decemberé-

ben az Unió kibôvítési biztosa, Günther Verheugen az új magyar miniszterelnöknek

címzett levelében fejtette ki az Unió követelményeit. Felhívta a figyelmet a törvény be-

vezetôjében használt megfogalmazás („a magyar nemzet egésze”) törlésére is, mivel ez

más országok állampolgáraira utalt, ezért „konfliktusban állt a szomszédos országok

szuverenitásával és törvényhozásával.” A magyar etnikum számára biztosított munka-

vállalási engedély és több más privilégium, mint a levél megjegyezte, „etnikai alapon

diszkriminálna nemzetiségek között… s ezért elfogadhatatlan”. Ugyanígy, a külföldön

mûködô magyar szervezetek támogatása sem elfogadható „az illetô ország hozzájáru-

lása nélkül.” Az új magyar kormány és parlament elfogadta az Unió ajánlásait, és a so-

ron következô országjelentés 2003-ban már elégedetten állapította meg, hogy „a par-

lament által 2003 júniusában módosított törvény igazodott az acquis elôírásaihoz”. (A

dokumentumot közreadta Kántor et al. 2004, 581–87). Az Európai Unió érvényesítet-

te a nemzetközi és az uniós szabályok követését a kandidátus országokban. Az európai
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stratégia a jelentkezô országok életének minden területét befolyásolta, s olyan jelentôs

változásokat követelt, melyek az egész társadalmat érintették.

Az alkalmazkodási követelmények nehezek voltak, a felvétel elhúzódott, ami gya-

korta váltott ki sértôdöttséget, elégedetlenséget a térség országainak kormányaiból és

lakosságából. Az Uniónak azonban igaza volt az alkalmazkodás megkövetelésében. Az

intézményes és jogi igazodás, a demokratikus politikai kultúra, a piacgazdaság, vala-

mint a korrupció és a szervezett bûnözés letörésére irányuló törekvés nélkül a térség

államai képtelenek lettek volna beilleszkedni az Unióba.

A kelet-közép-európai országoknak meg kell szabadulniok évszázados politikai kul-

túrájuk számos tehertételétôl, amit Bibó István a kelet-európai nemzetek nyomorúsá-

gáról írott, háború utáni tanulmányában oly kiválóan jellemzett, amikor „deformált po-

litikai karakterrôl”, a kívánalmak és a realitások közötti egyensúly hiányáról beszélt.

Mint hangsúlyozta, a térség népei megszokták az ésszerûtlen követelmények támasztá-

sát, s olyan politikát, ami kívánalmakra és nem az elérhetô lehetôségekre épül, vagyis a

politikát elválasztják az okok és hatások ésszerûségétôl (Bibó, [1946] 1986, 226).  

Az alkalmazkodás nehéz feladat volt. Csupán a technikai feladatok méretének illuszt-

rálására érdemes megemlíteni, hogy Észtországnak például létre kellett hoznia egy kü-

lön intézményt az észt törvények angolra és az európai törvények észt nyelvre fordítá-

sára. Az alkotmányt, a tulajdonjogi törvényeket, de még a miniszteriális szabályozás

elôírásait is le kellett fordítani. Még ennél is nehezebb volt azonban az európai törvény-

hozási gondolkodáshoz alkalmazkodni (Pisnke, 1998, 207).

A realitás azonban megmásíthatatlan volt: ha csatlakozni kívántak az Európai Unió-

hoz, alkalmazkodniok is kellett hozzá, s ez nemzeti érdekük volt. Az Európai Unió ter-

mészetesen nem altruista intézmény, és saját érdekeit tartja szem elôtt, politikáját ér-

dekeire, és nem erkölcsi és jótékonysági megfontolásokra alapozza. Ugyanakkor az

Unió 1997 nyarán kibocsátotta az Agenda 2000 programot, melyet a Tanács 1999.

márciusi ülése Berlinben jóváhagyott, s amely módosította az Unió költségvetési politi-

káját. Ennek alapján a 2000–2006-os költségvetés 70%-kal növelte a PHARE-prog-

ram kiadásait az átalakulás támogatására. Az Unió többek között évi 500 millió eurót

kívánt folyósítani a kandidátus országoknak az agrárium korszerûsítésére, és további

évi 1 milliárdot a gazdasági szerkezet modernizálására. Mindez természetesen csak

szerény összeg volt a szükségeshez képest. Ugyanakkor átmenetileg korlátozni kíván-

ták a szabad munkaerôvándorlást. Az egyezmények bizonyos védelmet biztosítottak az

Unió 15 régi tagországa számára. Az Uniónak magának is alkalmazkodnia kellett azon-

ban a kibôvüléshez. A számítások szerint például a mezôgazdasági támogatások össze-

ge a kibôvülés következtében egyharmaddal, felével megnövekedne, ami egészében

20%-kal emelné az Unió költségvetési kiadásait. Ez nem volt finanszírozható, s ezért

10–30%-kal mérsékelni kellett az ártámogatásokat. Az agrártermelés visszafogására is

lépéseket tettek, bevezetve a mûvelhetô terület 10%-os csökkentését szolgáló prémiu-

mokat (Gower és Redmond, 2000, 89, 92–94).

Mivel a kandidátus országokban az átlagjövedelem nem érte el az Unió átlagjövedelmé-

nek 75%-át, az EU regionális támogatási politikájának megfelelôen mindannyian pénzügyi

támogatásra voltak jogosultak (Regions, 2005, 41). Ennek következtében csökkenteni kel-

lett a régi tagországok elmaradott régióinak támogatását: a korábbi 25% helyett az Unió ré-
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gi tagországai lakosságának csak 20%-a nyert támogatást. Az Unió 2000–2006. évi, 275

milliárd eurónyi regionális fejlesztési költségvetésébôl 45 milliárdot, vagyis a regionális fej-

lesztésre fordított kiadások 16,4%-át az új tagországok és jelöltek számára folyósítottak.

Az alkalmazott restrikciók ellenére azonban 2006-ban az Unió megfelelô költségvetési ki-

adásainak már mintegy harmada jutott az új tagországoknak (Baun, 2000, 147–50).

Az Unió költségvetési kiadásai összességükben 702 790 milliárd euróra rúgtak, s eb-

bôl 79 920 milliárdnyi – 11,4% – jutott a kandidátus, illetve új tagországoknak. Hozzá

kell azonban tenni, hogy míg az Unióba történô felvétel elôtti négy évben, vagyis 2000 és

2003 között a költségvetés 3,4, 3,3, 9,6, illetve 11,9%-át folyósították a közép- és ke-

let-európai országoknak, addig a felvétel után, 2004 és 2006 között már 14,3, 16,5, és

18,9%-át. Kétségtelen, hogy a fejlesztési támogatások mintegy 30–40%-a visszatért az

Unió fejlett országaiba, a támogatott országok vásárlásai révén. A Nyugat exportja a tér-

ség országaiba két-háromszorosára ugrott, és számottevô többletbevételt eredménye-

zett. Gyakorlatilag mindenki nyert tehát az Unió kibôvítésébôl.

2005 decemberében az Unió elfogadta a 2007–2013. évekre szóló költségvetését.

Ebbôl közel 36%, mintegy 337 milliárd euró a viszonylag elmaradottabb régiók támo-

gatását szolgálja. Az új tagországok ebbôl 100 milliárdot kapnak, Lengyelország egy-

maga 56 milliárdot, a Cseh Köztársaság 23 milliárdot, Magyarország 22 milliárdot. A

költségvetés további 50 milliárdot fordít a balkáni, úgynevezett partnerországok támo-

gatására is.  

A juttatásokhoz hozzáadódott még az Unió agrártámogatási hozzájárulása is, mely

a költségvetés 43%-át teszi ki, s a világpiac agrárárainál mintegy harmaddal magasabb

árszintet biztosít az Unió országai számára. Ez a sok szempontból elhibázott ártámo-

gatási politika, amely átalakulóban van, nagyban hozzájárul Közép- és Kelet-Európa

mezôgazdaságának finanszírozásához. Bár az új tagországok átmenetileg csak a régi

tagországok agrártámogatásának 25%-át kapják, 2004 és 2006 között mezôgazdasá-

gi üzemeiknek hektáronként mégis 250 milliárd euró jutott. Ez az összeg fokozatosan

növekszik, és a költségvetési idôszak második felére eléri a régi tagországok agrártá-

mogatási szintjét. 

2007 és 2013 között Közép- és Kelet-Európa több támogatást kap tehát az Uniótól,

mint amennyit egy Marshall-terv tett volna ki, amelynek a folyósítására vonatkozó igé-

nyeket a nagyhatalmak 1989-ben elutasították. Ez a támogatás elôsegíti a régi tagorszá-

goknál gyorsabb gazdasági növekedést, s hozzájárul a felzárkózás megindulásához.

Megalapozottan állítható tehát, hogy az Európai Unió meghatározó szerepet játszott

és játszik a térség sikeres átalakulásában. Az Unió átalakító hatása úgyszólván azonnal,

1990–91-tôl érvényesült, és pozitívan befolyásolta, sôt sok vonatkozásban irányította

az átalakulást. Ez játszott szerepet abban is, hogy bár úgyszólván minden választás

újabb pártokat juttatott kormányra a térség országaiban, s a populista jobb-, illetve

szocialista balközép pártok váltogatták egymást, a meghatározó politikai trend úgyszól-

ván változatlan maradt, mivel minden kormány legfôbb törekvése az Unióhoz való csat-

lakozás volt. Ha egyik-másik nacionalista kormány nem követte a vonalat, mint például

Vladimír Mečier kormánya Szlovákiában, a lakosság hamarosan leváltotta, mert nem

akarta elveszíteni a csatlakozás lehetôségét. Ha egyes kormányok kisebbségellenes po-

litikát folytattak, mint Észtországban és Lettországban, hamarosan fel kellett hagyniuk
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a diszkriminációval. Amikor a konzervatív-populista Antall-kormány túl lassan haladt a

megkívánt átalakításokkal, akkor a – korábban reformkommunista – szocialista Horn-

kormány valósította meg a radikális reformokat, az úgynevezett Bokros-csomagot és a

radikális privatizációt az 1990-es évek közepén. Lengyelországban ugyan igen éles po-

litikai fordulatok következtek be, de az Unióhoz való csatlakozás követelményei terén

alig volt különbség a Szolidaritás és a posztkommunista kormányok között. A gyakor-

ta használt, sokszor szélsôséges retorika ellenére a politikai extremitás tendenciáit le-

tompította, elnyomta az Unió által megkövetelt politikához való kényszerû igazodás.  

Ugyanez mondható el a térség egészére, s nemcsak az elsô hullámban befogadott,

de a csak jóval késôbb számításba vett országok esetében is. Nem sokkal azután, hogy

1998-ban megindultak a tárgyalások az elsô hat jelentkezôvel, 2000-ben már újabb öt

ország került a listára. Ezek az országok, különösen a Nyugat-Balkán országai még tá-

volról sem voltak felkészülve a csatlakozásra, politikájukat azonban a legteljesebb mér-

tékben befolyásolta a csatlakozás késôbbi lehetôsége. Ez részben magából a demonst-

rációs hatásból adódott: Szerbia-Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Macedónia és Al-

bánia közelrôl figyelte szomszédainak sikeres menetelését az Unió felé. Látták a lehetô-

séget és a követelményeket, és igazodni igyekeztek azokhoz. 

Az Unió azonban erre a régióra is közvetlen hatást akart gyakorolni. A koszovói há-

borút követôen, 1999 májusában ezért meghirdette a stabilizáció és a csatlakozási fo-

lyamat tervét Délkelet-Európa számára: „Az Európai Unió vezetôi úgy határoztak, hogy

a helyreállítási és stabilitási politika önmagában nem elég a tartós béke és biztonság el-

érésére a Balkánon: csak az európai szerkezetekbe való integráció valóságos perspektí-

vája alkalmas erre”. (Commission Report, 2002, 4) Ennek nyomán 2001 és 2005 kö-

zött öt országot – Macedóniát, Horvátországot, Szerbia-Montenegrót, Bosznia-Herce-

govinát és Albániát – kapcsoltak be a folyamatokba. 2003 februárjában egyezményt ír-

tak alá a kereskedelem liberalizálásáról, és a balkáni országok fokozatosan beilleszked-

tek az Unió szabadkereskedelmi rendszerébe. Az Európai Unió Thesszalonikiben, 2003

júniusában megtartott csúcsértekezletén bejelentették: „Az öt résztvevô ország számá-

ra az Unióhoz való csatlakozás a végsô célja a stabilizációs és felvételi folyamatnak”.

(Transition Report, 2003, 8) 2004-ben bejelentették, hogy a Nyugat-Balkán országai

2010-ig kandidátussá, 2020 körül pedig taggá válhatnak az Unióban. Ennek érdekében

indították útjára a Community Assistance for Reconstruction, Development and

Stabilisation (CARDS) programot, hogy anyagilag is segítsék a gazdaság átalakítását és

fejlesztését, a regionális kooperáció kialakítását és erôsebb szálak kiépítését az Unióval.

Ez a folyamat 2000 után nyert lendületet. Mint az Európai Rekonstrukciós és Fejlesz-

tési Bank jelentése fogalmazta 2000-ben: „Albánia elôrehaladást ért el a programba va-

ló bekapcsolódást szolgáló tárgyalások megindítására… 1999 októbere óta az Európai

Unió egyoldalú kereskedelmi elônyöket biztosított Albánia számára, beleértve a vám-

kedvezményeket és a mennyiségi importkvóták eltörlését … Albánia Európai Unióba

irányuló exportjának mintegy 90%-a vámmentes”. (Transition Report, 2000, 126)

A Bosznia-Hercegovinában befektetett külföldi tôke összege 2004-ben ötszörösen

meghaladta az 1990-es évek végének beruházásait. Az ország ipari termelése, amely

1995-ben mélypontra zuhant, és a polgárháború elôtti szint mindössze 5%-át tette ki,

2001-tôl kezdve növekedésnek indult. A 73 000%-os hiperinfláció után, nemzeti valu-
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tájukat az euróhoz kötve megfékezték a pénzromlást. A XXI. század elsô éveire az or-

szág gazdasági növekedése évi 5%-ra emelkedett (Butler, 2005, 76). Az Európai Bank

megbízott vezetô közgazdája 2005-ös jelentésében leszögezte: „Délkelet-Európa erô-

teljes növekedésnek indult, és rekord tôkebefektetést ért el 2004–2005-ben, világosan

tükrözve a növekvô önbizalmat és a jövôbe vetett hitet”. (Transition Report, 2005, vii)

Franjo Tudjman 1999. decemberi halálát követôen Horvátország késznek bizonyult a

Hágai Nemzetközi Bírósággal való együttmûködésre, s a Milošević utáni Szerbia is új fe-

jezetet nyitott átalakítási folyamataiban. Az elôbb idézett jelentés ugyancsak leszögez-

te: „Szerbia elôrehaladása számos megfigyelôt meglepett”. A Nyugat-Balkán országai

átlagosan 6,5 és 4,8% gazdasági növekedést értek el 2004 és 2005 folyamán. Olli

Rehn, az Unió kiterjesztési folyamatokkal megbízott „minisztere” az Európai Parlament

2005. júniusi ülésén kijelentette: „a kandidátus és potenciális kandidátus országoknak

adható legjobb tanács, hogy szó szerint teljesítsék a csatlakozáshoz szükséges feltétele-

ket”. (Rehn, 2005, 141)  

Az elsô csoportba sorolt jelöltországok eközben teljesítették „házi feladataikat”:

2002-ben nyolc közép-európai állam zárta le az acquis utolsó fejezetét is, s együttesen

mintegy 50 000, az Unió által megkövetelt törvényt és szabályozást léptettek életbe.

Ennek megfelelôen a felvételi tárgyalások 2002-ben, Koppenhágában meg is indultak.

Ennek nyomán az Európai Tanács meghívta a Cseh Köztársaságot, Magyarországot,

Észtországot, Lettországot, Litvániát, Lengyelországot, Szlovéniát és Szlovákiát a csat-

lakozásra, melyre 2004. május 1-jén került sor. Románia és Bulgária 2007. január 1-

jén vált az Unió tagjává.

A térség országainak átalakítása és modernizációja ezzel újabb fejezetéhez ért. A té-

nyek azt mutatják, hogy amint a csatlakozás idôpontját kitûzték, a modernizáció leg-

fôbb tényezôje, a külföldi tôke beáramlása azonnal megnövekedett. Az új tagországok

esetében a befektetések mintegy megkétszerezôdtek. A második csoport, Románia,

Bulgária, de ugyanakkor Horvátország esetében is rekord befektetésekre került sor.

(Transition Report, 2005, 35–36) „Az Európai Unió különlegesen erôs hatást gyakorol

a kandidátus országokra… A csatlakozás kilátása a poszt-kommunista átalakulás úgy-

szólván minden aspektusát befolyásolta.” (Cernat, 2006, 111)

Az európai „olvasztótégelyben”: a felzárkózás kilátásai

Közép- és Kelet-Európa nyolc legjobb helyzetben lévô országának átlagos, egy fôre ju-

tó nemzeti jövedelme 2004-ben, amikor az Unió tagjaivá váltak, az Európai Unió tizen-

öt tagállama átlagos jövedelmi szintjének mindössze 45%-át érte el. Vajon lehetséges-

e felzárkózásuk, s ha igen, mennyi idôt vehet az igénybe? Az Unió történetének elmúlt

három évtizede világos választ ad ezekre a kérdésekre. Az 1973 és 1986 között az

Unióba felvett kevésbé fejlett országok – Írország, Spanyolország és Portugália – csat-

lakozásuk idején az Unió akkori régi tagjai jövedelmi szintjének ugyancsak alig több

mint felét érték el. Napjainkra, vagyis egy emberöltô leforgása után már megközelí-

tették, sôt, Írország túl is szárnyalta az Unió régi tagjainak jövedelmi szintjét. Ehhez

a kiegyenlítôdéshez azonban az újonnan felvett államoknak a régi tagországokénál
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kétszer-háromszor gyorsabb növekedést kell elérniök, sôt tartósítaniok két-három év-

tizeden át. 

Közgazdasági közhely, hogy alacsonyabb jövedelmi szinten a gyorsabb növekedés

könnyebben érhetô el, s évi 7–8%-os bôvülés esetén egyetlen évtized alatt megkétsze-

rezhetô az ország jövedelmi szintje. Jól ismert, hogy Kína gazdasága 1993 és 2003 kö-

zött évi átlagban 8,9%-kal erôsödött. Bosznia, különlegesen alacsony szintrôl, a század-

forduló körüli években évi átlagban 18,5%-os bôvülést ért el. Albánia 1993 és 1996 kö-

zött 10,3%-kal, 1993 és 2003 között évente átlagosan 6,4%-kal növekedett. Lengyel-

ország 6,4, Szlovákia 6,2, Észtország 5,6%-kal gyarapította bruttó nemzeti termékét a

1994 és 1997 közötti években. Lettország, Észtország és Litvánia 13, 11, illetve 8%-os

bôvülést ért el 2005-ben. Az ilyen növekedési ráták azonban nehezen tartósíthatók.  

A felzárkózásra természetesen több esély van, ha Nyugat-Európa lassan növekszik.

Az 1950 és 1973 között elért évi 4,08%-os növekedéssel szemben 1973 és 1998 kö-

zött a Nyugat csak átlagosan 1,78%-kal, 1993 és 2003 között pedig 2,1%-kal gazda-

godott. Az úgynevezett eurózóna 2005. évi növekedése mindössze 1,6%-ot tett ki. Ha

Európa nem kapcsol nagyobb sebességre, akkor több lehetôség nyílik Közép-Európa

két-, két és félszer gyorsabb, felzárkózást biztosító növekedésére. 1993 és 2003 kö-

zött az Unió új tagországainak évi átlagos növekedése valóban teljesítette ezt a követel-

ményt, 4,3%-ot tett ki, az ipar bôvülése pedig 5,4%-ot. 2005-ben a Cseh Köztársaság,

Magyarország és Lengyelország 4,9, 4,5 és 3,7%-os gyarapodást ért el. Az Economist

optimista elôrejelzése arra utal, hogy az átalakuló közép-európai országok egy generá-

ció leforgása alatt érhetik utol az európai átlagot (Economist, 2006, July, 49).

A felzárkózás valóban megindult. Magyarország, ahol 2000-ben az egy fôre jutó jö-

vedelem szintje az Unió akkori tagjaiban mértnek nem egészen a felét érte csak el,

2006-ban már annak 62%-án állt. Hasonló tendencia figyelhetô meg a szomszédos or-

szágokban is: Lengyelország vásárlóerô-paritáson számolt jövedelmi szintje ugyanezen

években az EU-15-ök 41%-áról 48%-ára, Szlovákiáé 44%-ról 54%-ra, Szlovéniáé

68%-ról 79%-ra, a Cseh Köztársaságé 70%-ról 73%-ra emelkedett.

A sikeres felzárkózás azonban egyáltalán nem automatikus és garantált. A siker vagy

kudarc az egyes országok teljesítményétôl függ. Politikai stabilitásuk megôrzésétôl,

eredményes vagy hibás gazdaságpolitikájuktól, a globalizációhoz való alkalmazkodóké-

pességüktôl. Feltételezve a nyugat-európai 2% és a közép-európai 4% körüli növeke-

dés tartósodását a következô évtizedben, a térség 2015-re elért jövedelmi színvonala a

Nyugat mintegy háromnegyedére emelkedhet, míg a Balkán csak alig haladja meg an-

nak egyharmadát (Teodorović et al, 2005, 326).

Grzegorz Kolodko felhívja figyelmünket a jelentôs országonkénti eltérésre: Szlové-

niának ugyanis csak a mostani jövedelmi szint megkétszerezére van szüksége a felzár-

kózáshoz, míg a Cseh Köztársaságnak és Észtországnak meg kell háromszoroznia, Ma-

gyarországnak és Szlovákiának három és félszerezni, Lengyelországnak négyszereznie,

Bulgáriának és Lettországnak közel nyolcszoroznia, Romániának és Macedóniának tíz-

szereznie jövedelmi szintjét a felzárkózáshoz (Kolodko, 2001).  

Közép- és Kelet-Európa, az Európai Unió segítségével úton van az európai betagoló-

dáshoz, s hagyományos periferiális lemaradásának történelmi felszámolásához.
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Kitekintés

Az elmúlt évtizedekben a globalizáció nyomán nôtt a nagy régiók integráltsága és kölcsö-

nös függése, és új hatalmak (elsôsorban Kína) megerôsödése indult be. Európa folyama-

tosan veszít nemzetközi versenyképességébôl és növekedési potenciáljából, jóllehet szá-

mos területen rendelkezik kedvezô adottságokkal. A világpiac dinamikus bôvülésének és

az egyre gyorsuló nemzetközi integráció korában csak az az ország vagy régió lehetett és

lehet sikeres, amely képes betagozódni a nemzetközi áramlatokba. Ez persze egy sor ha-

gyományos fogalmat – mint például a nemzeti szuverenitás – átértékel, és számos új di-

lemmát és megoldandó kérdést vet fel. Ebben a gyorsuló ütemben változó világban a nem-

zetközi gazdasági és pénzügyi intézményrendszer is reformra szorul. Ki kell találni, hogy

a globalizáció és a technológiai forradalom pozitív hatásait hogyan lehet szétteríteni az

egész világon, és hogyan lehet a negatív hatásokat kordában tartani. Az új gazdasági világ-

rend jövôjének körvonalai még nem tisztultak le teljesen, de annak ellenére, hogy a nem-

zetközi gazdaság régen volt ilyen gyorsan változó kedvében, már látszanak a fô irányok.

A rendkívüli gyorsasággal lejátszódó piaci fejlemények, a világ „kilapulása”, Kína színrelé-

pése, az EU egyre kétségbeesettebb kísérlete az Egyesült Államoktól való lemaradás csök-

kentésére, a világtörténelem elsô jelentôs monetáris uniója és egy új világpénz bevezetése,

a világgazdasági keret-intézményrendszer reformja, valamint a mélyebb társadalmi réte-

gekben lejátszódó események, mint például a hangos „antiglobalizációs” hisztéria (lásd a

seattle-i és a genovai véres eseményeket) jelzik: fordulóponthoz érkeztünk. 

A gazdasági szuperhatalmak, a maguk sajátos módján, mind-mind a versenyképesség

növelését tették meg gazdaságpolitikájuk központi elemének. A különbözô blokkok kü-

lönbözô bajokkal küszködnek: az USA-nak nincs problémája sem a növekedéssel, sem a

foglalkoztatottsággal, sôt még a termelékenységgel sem, de hatalmas méretû, idôzített

bombaként ketyegô ikerdeficitje (külsô és belsô makrogazdasági egyensúlyának egyidejû

megingása) komoly árnyékként vetül a gazdasági kilátásokra, és nem csak odaát, hanem

globálisan is. Ha az USA gazdasága komoly bajba kerül, annak az egész világ issza meg a

levét. Az amerikai gazdaság stabilitása körüli bizonytalanság már most is történelmi

MARJÁN ATTILA

EEuurróóppaa  aa  nneemmzzeettkköözzii  vveerrsseennyybbeenn

A nagy regionális gazdasági blokkok (EU, USA, Japán, Kína) nemzetkö-

zi versenyének és kooperációjának mozgatórugói és aktuális fejleményei

különösen izgalmasak a globalizáció korában. A cikk ezt próbálja meg

körüljárni. A reálgazdasági és kereskedelmi kérdéseken túl kitér a mo-

netáris kapcsolatokra és a nagy régiók – fôképp Európa – versenyké-

pességének alakulására is. A legfontosabb üzenet az, hogy Európának

rendkívül mélyreható reformokat kellene bevezetnie a leszakadás meg-

állítása érdekében.
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mélypontra vitte le a dollár euróval szembeni árfolyamát, ami katasztrofális hatással van

az exportvezérelt európai gazdaság növekedésére. Ennek oka az, hogy ha egy ország

vagy egy régió pénze, mint például az euró drágul egy másik ország pénzével szemben

(dollár), ahová termékeit exportálja (USA), az árujáért kapott dollár kevesebbet ér. Az

erôsödô pénzû régió cégeinek költségei alapvetôen saját (drága) valutájában merülnek

fel, míg – mint láttuk – a termékeiért kapott dollárellenérték, euróban kifejezve csökken.

A dollár értéke 2002 óta majd’ a negyedével esett: ennyit buktak az európai exportôrcé-

gek. Európa a világkereskedelem legnagyobb szereplôje, és a világ legnagyobb exportôre

Németország, egyáltalán nem mindegy számára, hogyan alakulnak az árfolyamok. Az eu-

rópai növekedés alapja, ellentétben Amerikával, nem a hazai fogyasztás, hanem az ex-

port: ha nincs export, nincs növekedés sem. És az elmúlt fél évtizedben valóban nem is

volt. A nyolcvanas évek rettegett Japán gazdasága az elhúzódó bénultság állapotába ke-

rült, és egyelôre nem tudja eldönteni, hogy a partjainál egyre magasabbra ágaskodó sár-

kány – az oly sokszor legyôzött és megalázott Kína – életveszély vagy a kilábalás lehetô-

sége a számára. Kína számára a legnehezebbnek látszó feladat saját fékevesztett gazda-

sági növekedésének a kordában tartása. A gazdaság növekedése szinte évrôl évre felül-

múlja a kormány által optimálisnak tartott mértéket. A másik – az egész világ kilátásait

meghatározó – „kínai ügy” a kínai valuta, a jüan mesterségesen alacsonyan tartott árfo-

lyama. Kína, bármennyire is a befektetôk üdvöskéje és a világgazdaság egyik motorja,

mégiscsak egy kommunista ideológia által irányított rezsim, amelyik különösebb arcpiru-

lás nélkül megteheti, hogy a nemzetközi gazdasági együttmûködés szabályait csak akkor

és annyiban tartsa be, ha az nem sérti az érdekeit. A jüan értéke, árfolyama sokkal gyen-

gébb, mint amit a piaci viszonyok indokolnának, vagyis, amit a szabad verseny meghatá-

rozna. Mi a világ mûködése ma dióhéjban? Amerika fogyaszt (vásárol), Kína termel (el-

ad). Mit jelent Kínának a kormány által mesterségesen alacsonyan tartott jüanárfolyam?

Azt, hogy – ellentétben Európával, amely egy drága valutával küldi a világba exportôreit

– gigantikus méretû extraprofit keletkezik a kínai exportôrök számára, hiszen az Ameri-

kától és más országoktól kapott dollár otthon, átváltva rengeteg jüant ér, vagyis a költ-

ségeiket bôségesen képesek fedezni, és szinte annyi pénzük keletkezik, amit alig gyôznek

befektetni, ráadásul nagyon hatékonyan képesek kiszorítani a világpiacról az európai ver-

senytársakat. Ez viszont olyan mértékû egyensúlytalanságot okoz a világgazdasági rend-

szerben, ami sokak szerint komoly globális válsághoz vezethet. Ez legyen a világ baja –

gondolják a kínaiak. Az viszont már Kína baja, hogy a körberajongott sanghaji felhôkar-

coló-város, és a brutális növekedést produkáló gazdaság dübörgésének hátországában

ott vegetál egy több száz milliós, mérhetetlenül szegény és elnyomott paraszti népesség.

A társadalmi különbségek és a feszültségek egyre nônek. A szabadságjogokat korlátozó,

jóllehet egyre modernebb felfogású kormányzat számára egyszer eljön a pillanat, amikor

a gazdasági liberalizmus után teret kell engednie a társadalmi liberalizmusnak is. Nem

ígérkezik minden veszély nélküli lépésnek. A dollár és a jüan árfolyamának alacsony szint-

je megtévesztô párhuzam: az amerikai valuta árát a piacok tartják alacsonyan, mert fél-

nek a gazdaságban meglévô egyensúlytalanságok veszélyétôl. A kínai valuta árfolyamát

politikusok mesterséges, a piac elveit semmibe vevô eszközökkel nem engedik emelked-

ni, mert félnek az ország versenyképességének elvesztésétôl. Hatalmas különbség! Téve-

désbe esünk, ha azt hisszük, hogy Amerika nem aggódik a saját versenyképessége miatt,
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csak az USA nem hozzánk méri magát, hanem Kínához, pontosabban a Kína felemelke-

déséhez kapcsolódó veszélyek minimalizálására törekszik. 2006 elején Bush elnök egy

136 milliárd dolláros versenyképesség-fejlesztô programot hirdetett meg. Ennek a prog-

ramnak a keretében többek között 70 ezer új természettudomány és matematika szakos

tanárt képeznek ki öt év alatt. A tét – mint mondják – az, hogy ki fogja vezetni a világot.

A szintén 2006-ban elindított Amerikai Versenyképességi Kezdeményezésnek is a képzés

és az innováció fejlesztése a legfontosabb fókusza. Ez nem idegen a sokat emlegetett eu-

rópai megfelelôjének, a lisszaboni programnak a filozófiájától sem. Kína és India eközben

természettudósok, matematikusok és számítógép-programozók valóságos hadoszlopait

indítja el a piacon.

Ki fog kikerülni gyôztesen ebbôl a helyzetbôl? Nem lehet egyértelmû választ adni,

de az biztos, hogy Európa esélyei – figyelembe véve a demográfiai trendeket is – nem

túl rózsásak. Az Európai Unió egyelôre a legjelentôsebb gazdasági blokk a világon, a

legnagyobb globális külkereskedô és a legnagyobb GDP tulajdonosa, hiszen a világ

teljes GDP-jének mintegy harmadát itt állítják elô. Ez a tény azonban a turbóglobali-

záció korában egyre inkább veszít fontosságából, nem csak azért, mert ezek az ará-

nyok az USA, és fôleg Ázsia javára fognak változni, hanem mert az új kor újraértéke-

li a dolgok súlyát! Mit ér, hogy az EU a világ legnagyobb kereskedôje, ha képtelen a

világkereskedelmi tárgyalásokat a saját – multilaterális megközelítésû – logikájának

megfelelô mederben tartani? Mit ér arról beszélni, hogy az EU a világ legnagyobb

egységes piaca, ha a piac egysége még távolról sem teljes? Mit ér arról beszélni, hogy

az EU GDP-je a legnagyobb a világon, ha egy fôre jutó GDP-je elmarad az amerikai

polgárokétól, és ez a különbség a folyamatos bôvítések miatt egyre csak nôni fog?

Fontos, és szándékosan provokatív kérdések ezek, de fel kell tenni ôket. Megválaszo-

lásuk segíthet abban, hogy kitaláljuk: mi a kommunikáció és a valóság közötti kü-

lönbség, és azt, hogy mire jó, és mire nem az európai integráció. De errôl majd ké-

sôbb. Most odáig juthatunk el, hogy a globális verseny hagyományos fogalmak sze-

rinti definíciós keretében (mint pl. a régiók globális versenye a GDP, a lakosság vagy

a kereskedelem minél nagyobb hányadának birtoklásáért) Európa bukásra van ítélve.

De a verseny fogalmának meghatározása a globális viszonyok megváltozásával szin-

tén megváltozott. Ez reményt adhat Európának is. 

Az Európai Unió vezetô szerepet tölt be a világkereskedelemben. Miközben a 25

tagállam mindössze 7%-át adja a világ népességének, addig az EU részesedése közel

20%-ot tesz ki a világkereskedelembôl (USA 18%), a szolgáltatások piacán pedig

még ennél is nagyobb súllyal bír (27%). Az Európai Unióból származik a legtöbb köz-

vetlen tôkebefektetés (EU: 43%, USA: 32%, Kína: 1%), és az Unió egyben a legvon-

zóbb célpontja is az ilyen tôkeáramlásoknak (EU: 31%, USA: 20%, Kína: 13%). A

kereskedelem volumenének növelése az európai integráció kezdete óta meglévô cél-

kitûzés, aminek elsô lépése az alapító hatok közötti vámunió létrehozása volt, ami a

belsô vámhatárok eltörlését és a harmadik országok felé képviselt egységes kereske-

delempolitikát jelentette. Azóta a Közösség kereskedelmi szuperhatalommá és a világ

legnagyobb egységes piacává vált. Az európai exportszektor jelentôsége abban is

megmutatkozik, hogy több mint 12 millió embernek biztosít munkahelyet. Az EU ke-

reskedelme két részre oszlik: a Közösségen belüli, vagyis a tagállamok közötti, illet-
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ve a harmadik országokkal folytatott (kül-)kereskedelemre. A tagállamok közötti ke-

reskedelem a teljes közösségi kereskedelem volumenének 60, míg a világ többi ré-

szével folytatott kereskedelem a 40%-át adja. Az EU legnagyobb kereskedelmi part-

nere, dacára a viszonylag gyakori – bár a kétoldalú forgalom csupán elenyészô részét

érintô – kereskedelmi háborúknak, az Egyesült Államok. 

11..  ttáábblláázzaatt..  AAzz  EEUU  hheellyyee  aa  nneemmzzeettkköözzii  ggaazzddaassáággbbaann,,  22000055

VViilláágg EEUU VViilláágg  UUSSAA VViilláágg  JJaappáánn VViilláágg  

%%--áábbaann %%--áábbaann %%--áábbaann

Népesség 

(millió) 6400 458 7,2 294 4,6 128 2,0

GDP 

(milliárd) 32700 10215 31,2 9440 29 3750 12,3

GDP/fô 5100 22300 32100 29400

Forrás: Európai Bizottság

A világban egy új nemzetközi munkamegosztás van kialakulóban, ami tükrözôdik a

nemzetközi kereskedelemben is. A ’90-es évek közepén az USA-ban eladott termé-

kek még 90%-ban hazai gyártmányúak voltak, ez az arány 15 év alatt 75%-ra csök-

kent. Az utóbbi tíz évben Európa is sokkal nyitottabb lett: az európai export aránya

Belgiumban 80%-ról 65%-ra, Németországban 65%-ról 50%-ra esett a teljes ex-

porthoz képest. Ennek megfelelôen az Európán belüli kereskedelem részesedése a vi-

lágkereskedelemben 30%-ról 20%-ra esett vissza, és 2006-ban Kína lett Európa

legnagyobb feldolgozottiparitermék-beszállítója, megelôzve az örökös aranyérmes

Egyesült Államokat.
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11..  áábbrraa..  AAzz  eeuurróózzóónnaa,,  aazz  UUSSAA  ééss  JJaappáánn  éévveess  ááttllaaggooss  GGDDPP--nnöövveekkeeddééssee

Forrás: Eurostat
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Azt mondhatjuk, hogy a helyzet egyelôre nem rossz: az EU világverô mind a kereske-

delem, mind a nemzetközi tôkebefektetések tekintetében. A probléma az, hogy a tren-

dek már nem ilyen jók: Európa azokon a piacokon foglal el gyengébb pozíciókat, ame-

lyek a jövôben a leggyorsabb fejlôdést fogják produkálni (jellemzôen a Távol-Keleten)

mind földrajzi, mind szektorális értelemben. Kína pedig – ugyan híre egyelôre nagyobb,

mint tényleges súlya – feltartóztathatatlanul tör elôre és táplálja a falánk Amerikát. Az

európai export tehát nem a megfelelô szektorokra és földrajzi területekre fókuszált, és

Európának komoly nehézségeket okoz kivitelének e területekre történô átirányítása. Az

USA és Japán ugyanakkor sikeresen megoldotta ezt. Japán néhány éve megindult fejlô-

dése jórészt éppen a Kínába irányuló exportjának köszönhetô. A megnyugtatónak tûnô

jelenlegi állapot ellenére fennáll annak a veszélye, hogy hosszú távon Európa marginali-

zálódik a világkereskedelemben, amennyiben nem tudja exportjával a legdinamikusabb

területeket és szektorokat, fôleg a csúcstechnológiai termékek piacát megcélozni.

Ugyanez elmondható a külföldi befektetésekkel kapcsolatban is.

Két kérdés merül fel: az elsô az, hogy vajon megtarthatjuk-e vezetô szerepünket

a top-termékek piacán? Ez nem pusztán a technológiai elôny függvénye, a termékek

minôsége, hírnevük, a kapcsolódó szolgáltatások mind ármeghatározó tényezôk. Az

innovációra való képesség továbbra is kulcsfontosságú marad, sôt egyre fontosabb

lesz. A második kérdés a fejlôdô országokkal folytatott kereskedelmünket érinti: ké-

pesek vagyunk-e növekedésükbôl profitálni, és a piacaikra bejutni? Lényegében a ve-

lük folytatott kereskedelem jellege kérdéses: a jelentôsen különbözô termékek keres-
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kedelme lesz-e a domináns, a jelenlegi helyzethez hasonlóan, vagy inkább az európai

országok egymás közötti kereskedelmének modelljét követjük, mely lényegében ha-

sonló termékek kereskedelme? Egyértelmûen a második opció az elônyösebb, mind-

ez azonban nem zár ki egyfajta specializációt. Az újfajta kereskedelmi kapcsolatok je-

lei már egy ideje mutatkoznak Európa és Kína között: a hasonló, ám különbözô mi-

nôségû termékek kereskedelme teszi már ki a kereskedelem több mint 10%-át.

Az Egyesült Államok gazdasága uralja a nemzetközi gazdaságot, sok tekintetben

meghatározza annak fejlôdési pályáját is. Az USA a fejlôdô országokat is megszégyení-

tô termelékenységnövekedést és gazdasági bôvülést produkált az elmúlt évtizedekben.

Ennek megfelelôen az amerikai vállalati szektor (Corporate America) is az elsô helyen

szerepelt a befektetôk listáján: ömlött a pénz Amerikába. A kitûnô gazdasági teljesít-

mény záloga az erôs dollár volt, ez azonban 2002-ben meredek zuhanásba kezdett, ami

azt is maga után vonja, hogy az amerikai gazdaság hatása a világgazdaságra egyre csök-

ken, és önmaga már képtelen lesz kilendíteni azt a pangó idôszakokból vagy válságok-

ból. Stabil valuta hosszú távon nem tartható fenn nagy folyó fizetésimérleg-hiány mel-

lett, ez még Amerikára is igaz, aki a külföldi befektetôk kedvenc célpontja, és végsô so-

ron a globális gazdasági és pénzügyi rendszer legfôbb mozgatóereje. De mindennek van

határa: az amerikai gazdaságba naponta hárommilliárd dollárnak kellene befolynia ah-

hoz, hogy a dollár ne gyengüljön tovább. A dollár árfolyama – mint láttuk – a hatalmas

pénzbeáramlások ellenére is zuhanni kezdett az euróval szemben. Az a globális gazda-

sági hegemónia, ami a 90-es évek második felében és az ezredforduló táján jellemezte

Amerikát, mára megkopott. Mintha a turbóglobalizációs gazdaság mérete már Ameri-

kának is túl nagy lenne. Eközben Kína dollártartalékai elérték az egybillió (igen, egybil-

lió) dollárt! Ennyivel tartozik virtuálisan Amerika – mint a globális fizetôeszköz kibocsá-

tója – Kínának. A gyenge dollár igen komoly kihívás a világgazdaság számára. A leérté-

kelôdés nemcsak az amerikai gazdaság hegemóniájának végét jelezheti, de rámutat ar-

ra is, hogy az amerikai gazdaság belföldi keresletre épülô növekedése már nem elég,

hogy egyensúlyba hozza a világot. A nemzetközi árfolyamok újrarendezése ezért elke-

rülhetetlen. Kérdéses azonban az, hogy ezt egy nagy nemzetközi pénzügyi válság elke-

rülésével is meg lehet-e tenni. Egyesek, reménytelennek látva az amerikai-európai ko-

ordinációt, az euró és a jen közötti fokozottabb együttmûködést szorgalmazták. Az

amerikai deficitet Európa, Kína, Japán és a többi kisebb kelet-ázsiai ország finanszíroz-

za, és míg az amerikai háztartások alig tartalékolnak, addig a japán és európai háztar-

tások túl sokat tesznek félre. Az ázsiai valuták általános erôsödése alapvetôen annak

volt köszönhetô, hogy a világ számolatlanul öntötte a pénzt az ázsiai tôkepiacokba,

megcsapolandó a hihetetlen ütemû kínai növekedést.

Hogyan lehetne ezt az anomáliát kezelni? Például úgy, hogy az amerikai háztartások

kevesebbet költenének, és többet takarítanának meg. Ez azonban nem valószínû, hi-

szen a tôzsdei befektetések még mindig jóval jövedelmezôbbek, mint a bankbetétek, az

alacsony amerikai kamatlábak miatt. Emellett a visszaesô amerikai kereslet csökkente-

né az európai exportot is, amely a szerény mértékû fejlôdés alapja az öreg kontinensen.

Az amerikai keresletcsökkenésnek európai keresletnövekedéssel kell párosulnia, vagyis

mérsékelni kellene az amerikai ikerdeficitet az amerikaiak fogyasztásának visszafogásá-

val. A legfontosabb lépést azonban Kínának kellene megtennie. Amerika állandóan ru-
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galmasabb árfolyam-politikát kér Kínától, de az árfolyam hirtelen és teljes felszabadítá-

sa valószínûleg egy új ázsiai valutaválsághoz vezetne, és lássuk be, Kína sikere a globá-

lis integrálódásban alapvetôen stabil és alulértékelt valutájának köszönhetô. De ne fe-

ledkezzünk meg arról a tényrôl sem – miközben mindenki a dollárárfolyamra koncent-

rál –, hogy a kínai export 25%-a, az import 10%-a kapcsolódik Európához, míg az

USA-hoz csak 20%, illetve 8%! Az amerikai külkereskedelmi hiánynak csak a negyede

áll fenn Kínával szemben. Miért olyan fontos mégis a dollár? Alapvetôen azért, mert az

ázsiai országok mindegyike erôsen kötôdik a dollárhoz, ami a regionális kereskedelem

valutájának számít, és ezen országok számára a regionális kereskedelem fontosabb,

mint az USA- vagy az EU-kereskedelem. Vagyis egy rugalmasabb dollárárfolyam desta-

bilizálhatná a regionális gazdaságot is. Ennek ellenére az a politika, amit Kína követ,

vagyis hogy csak rendkívül apró lépésekben engedi liberalizálni és leértékelôdni a jüant,

rendkívül káros a nyugati világ számára. A megoldást segítené az USA és az eurózóna

közötti jobb koordináció és nagyobb összhang. Európa mellett Japánnak is érdeke len-

ne a dollár leértékelôdésének megállítása, ezért felmerülhet a két központi bank inter-

venciós politikájának koordinálása, Kína pedig egy, az eurót és a jent nagyobb súllyal

szerepeltetô kosárhoz köthetné a valutáját. 

A közös európai valuta bevezetése megnövelte Európa nemzetközi hatalmát, javítot-

ta tárgyalási pozícióit a globális pénzügyi kérdésekben, de növelte felelôsségét is. A kö-

zös európai valuta csökkentette a dollár nemzetközi tartalékvaluta-szerepét, és jelentô-

sége a nemzetközi elszámolásokban is növekszik, de távolról sem ingatta meg a dollár

globális primátusát. Az euró bevezetése növelte a világ egymásrautaltságát is: az euró-

régió piaci fejleményei sokkal nagyobb hatással voltak az amerikai gazdaságra, mint a

közös pénz bevezetése elôtt. Igaz azonban, hogy az európai piacok még mindig élén-

kebben reagálnak az amerikai fejleményekre, mint fordítva. Egyre többet hallani arról

is, hogy az ázsiai tigrisek – európai mintára – közös valutaövezetbe tömörülnének. Ez

egyelôre csak a jövô zenéje, de az tény, hogy a nemzetközi egymásrautaltságot tovább

növelte Kína bekapcsolódása a globális játszmába: a világ egyre nagyobb mértékben

függ a jüan árfolyamától, és Kína egyre jobban függ a világ – fôleg Amerika – fogyasz-

tásától. Ezeket a tendenciákat tovább fogja erôsíteni India néhány éven belül várható

berobbanása a nemzetközi gazdasági és pénzügyi vérkeringésbe, valamint az egyre szû-

kösebbé váló olajkészletek miatt várható olajár-ingadozások is. 

Az USA igazi Góliát a nemzetközi pénzügyi piacokon, Európa hozzá képest szerény

súlyt képvisel, Kína pedig szinte csak mikroszkóppal látszik. A világ legnagyobb tôzsdé-

je a New York-i, aminek mérete (az ott forgalmazott értékpapírok értékét tekintve) a

négyszerese a második helyen álló tokiói tôzsdéének. A legnagyobb európai tôzsde csak

a negyedik helyen található, a szintén amerikai Nasdaq elôtt. A világ legnagyobb bank-

jai között is az amerikaiak dominálnak. Az európai tôkepiacok és a tôzsdék világa rend-

kívül elaprózott: majdnem harminc tôzsde mozgat egy, az amerikainál jóval kisebb

mennyiségû pénztömeget, míg a tengerentúlon a fontos tôzsdék száma a fél tucatot

sem éri el. A pénzügyi piacok integrációja nem egy újabb globalizációs divathóbort, ha-

nem komoly hatása van a gazdaság növekedésére is. A koncentráció miatt megvalósuló

hatékonyságnövekedés több mint 1%-kal emelné Európa növekedési rátáját. Ennyivel

könnyebben és olcsóbban juthatnának tôkéhez a növekedni akaró európai cégek, hogy
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fejlesszenek, beruházzanak és munkahelyeket teremtsenek. A levegôben már évek óta

benne van: ha egy tôzsde nem vásárol fel egy másikat, akkor ôt fogják bekebelezni. Ha-

talmas a versenyszorítás, amit a szabályozási liberalizáció, az elektronikai forradalom,

a globalizáció és a közös pénz bevezetése szított fel. Ennek eredményeként az európai

értéktôzsdék, illetve a New York-i Értéktôzsde és a Nasdaq az elmúlt években a házas-

ságok szinte összes lehetséges változatának gondolatával eljátszottak: havi rendszeres-

séggel kerültek nyilvánosságra a különbözô fúziók és szövetségek ötletei.

Corporate America – sokan hallottunk már róla, és aki hallotta, minden magyarázat

nélkül érti a lényegét: a világ leghatalmasabb gazdasága, a világ vezetô vállalatainak hazá-

ja. Ebbôl mindenki ért. Hallott már valaki a Corporate Europe-ról? Azt hiszem nem, de

azért a Philips, a Shell vagy az Unilever nevét világszerte ismerik. A Fortune magazin által

közzétett 500 legnagyobb cég listájának elsô öt helyét 2006-ban sorrendben az Exxon, a

Wal-Mart, a General Motors, a Chevron, illetve a Ford foglalja el. A 2004-es FT Global

Survey adatai szerint az 500 legnagyobb cégbôl 247 volt amerikai, és csak 156 európai

(és 92 ázsiai). Ráadásul az elsô 20 között 15 amerikai volt. Ez azonban önmagában még

nem ok a pánikra, mert a cégek versenyképessége és megújulásra való alkalmassága

hosszú távon fontosabb a piaci helyezésnél. Az amerikai piac a világ legnagyobb és legsza-

badabb piaca, ráadásul a világtörténelem leghatalmasabb politikai ereje áll mögötte, nem

véletlen hát, hogy itt jöttek létre és innen indultak világhódító útjukra a legnagyobb transz-

nacionális vállalatok. Az átlagos üzemnagyság Amerikában és Japánban is nagyobb. Ezzel

versenyre kelni képtelen és felesleges vállalkozás lenne. A probléma nem a cégek méreté-

vel, hanem versenyképességükkel van! Európában a high-tech szektorok részesedése a

teljes ipari termelésbôl (14%) alig több mint a fele az amerikai szintnek (23%). Ennél is

súlyosabb probléma a vállalkozási szellem hiánya: Európa nyugati felében egyáltalán nem

népszerû a vállalatalapítás gondolata, ellentétben Amerikával és Kelet-Európával. Ennek

ellenére az európai ipar termelékenysége nô: 1995 óta az ipari termelés úgy nôtt 15%-

kal, hogy a foglalkoztatás 10 százalékkal csökkent. Az iparból távozó munkaerô nem cse-

kély hányadát a nagy iramban fejlôdô szolgáltatási szektor vette át (az európai GDP 71%-

át a szolgáltatási, 27%-át az ipari, 2%-át az agrárszektor állítja elô).

Vannak pozitív fejlemények is Európában: Spanyolországban például két hónapról

két napra csökkent az az idô, amely egy vállalat felállításához szükséges. Franciaország

állja a 35 órás munkahétrôl szóló törvény visszavonása miatti szakszervezeti tiltakozá-

sokat. Ahol pedig a kormányok nem lépnek elég gyorsan, ott a vállalatok veszik kezük-

be az irányítást: Németországban a cégek drasztikus leépítéseket hajtanak végre, autó-

ipari és vegyipari cégei világverôk. 

Ezzel együtt igaz a közhely, miszerint a cégeket végül is emberek alapítják és irányít-

ják, tehát az általános vállalkozói szellem elengedhetetlen feltétele a fejlôdésnek. Két-

ségtelen, hogy ebben Amerika messze elôttünk jár. 

A kínai cégekrôl is illik szót ejteni, mint a közeljövô fontos versenytársairól. A nagy

kínai cégek elkezdtek „bevásárolni” az amerikai vállalati piacon, és egyre több indult el

közülük a globális terjeszkedés útján. A Lenovo 2005 elején 1,75 milliárd dollárért

megvette az IBM PC-részlegét, de akad példa felvásárlásokra a telekom- és a gépgyár-

tási szektorban is, sôt hamarosan piacra dobják a kínai személygépkocsikat is, ami Det-

roitban, a világ autógyártásának fôvárosában hatalmas fejfájást fog okozni. 
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Az árukereskedelemben a kínai termékek világpiaci hódítása következtében kialakuló

közhiedelmek ellenére az EU még mindig világelsô, a pénzügyi univerzumban az Egyesült

Államok behozhatatlan elônnyel látszik vezetni a globális versenyt, a technológiai újítások

területén az USA, Japán és Európa egyaránt a világ elôtt jár, attól függôen, hogy melyik

szektort vizsgáljuk. Mégis azt kell mondanunk, hogy mindez a turbóglobalizáció korában

nem garantálhatja a vezetô pozíció megtartását. Ha az adott régió nem tör az élre a szel-

lemi versenyben, a kutatók és fejlesztômérnökök piacán, hosszú távon rendkívül rosszak

a kilátásai. Az agyak piaca tekinthetô a jövô legfontosabb piacának. Rémisztô, hogy ép-

pen ezen a piacon vár a Nyugatra és Európára a legkeményebb verseny. A nagy számok

törvénye és Konfucius törvénye, miszerint a tanulás a legfôbb jó a világon, a szabadpiac

törvényével keveredve félelmetes fegyver a kínai nép kezében: a negyedmilliárd általános

iskolásból évente 5 millió fiatal jut el az egyetemig. India és Kína évente egymillió mér-

nököt képez, míg Európa és az USA csak 170 ezret. És a sztori csak most kezdôdik: egy

kémikus vagy mérnök amerikai foglalkoztatásának költségeiért ötöt lehet alkalmazni Kí-

nában, és tizenegyet Indiában! Nem véletlen, hogy nincs olyan fontos cég, amelyik ne nyi-

tott volna kutatóközpontot Indiában vagy Kínában, beleértve a Google-t, a GE-t, a Dellt

vagy a SAP-ot. A teljes képhez még az is hozzátartozik, hogy egyetlen országnak sincs

annyi külföldön tanuló diákja, mint Kínának. Egyedül az Egyesült Államokban 600 ezer

kínai fiatal folytatott tanulmányokat az elmúlt 20 évben, akik közül 160 ezren tértek ha-

za, és a kint maradók közül is sokan fontos üzleti és kutatási kapcsolatokat alakítottak ki

szülôföldjükkel. Az amerikai doktori megszerzése után négy évvel még a kínai diákok 90,

az indiai diákoknak pedig 80%-a dolgozik átlagosan az USA-ban. Kínában tudvalevôleg

nem ódzkodnak a nagy tervektôl: 1993-ban elfogadták azt a programot, ami 100 ki-

emelt egyetem alapításáról döntött, azzal a céllal, hogy ezek az intézmények a XXI. szá-

zad legjobb felsôoktatási intézményei közé kerüljenek. 

Nyugaton ezzel szemben távolról sem ilyen intenzív a fejlôdés, Amerika pedig nagy-

mértékben az agyelszívásból, vagyis külföldi kutatók elcsábításából élt, ami viszont

megtorpant a szeptember 11-ei terrortámadások után bevezetett beutazási szigorítá-

sok miatt. Az agyelszívás vesztesének számít Európa is, hiszen évrôl évre kutatók ezrei

választják az Egyesült Államokat. Az agyelszívás egyébként szintén nem modern jelen-

ség: az elsô dokumentált tudóselvándorlás a bizánci birodalom bukása után következett

be, a tudósok Itáliába költözésével. Jelenleg mintegy félmillió európai mérnök él odaát,

és egy európai bizottsági felmérés szerint mindössze negyedük akar visszatérni az öreg

kontinensre. A brain drainrôl azonban tudnunk kell, hogy leginkább a fejlôdô országo-

kat sújtja, ez persze csekély vigasz nekünk. A nyugat-európai kutatók az ázsiai verseny-

társak hadainak a nemzetközi piacra való betörésével egyre nehezebben találnak mun-

kaalkalmat az Egyesült Államokban, de ez mit sem változtat azon a problémán, hogy a

kutatók megbecsülése és a munkafeltételei a legtöbb tagállamban még mindig nem ver-

senyképesek az amerikai viszonyokkal. Az agyelszívás sokkal több, mint a tudományos

kapacitás elvesztése: potenciális fejlesztések, szabadalmak, ipari alkalmazások és mun-

kahelyek elvesztését jelenti valójában. 

Az USA az ezredfordulón 290 milliárd eurót költött K+F-re, 120 milliárddal többet,

mint az EU. Nem véletlen, hogy az egy fôre jutó high-tech szabadalmak száma majd-

nem kétszer akkora a tengeren túl, mint Európában. Az információtechnológiai szek-
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tort érintô lemaradás mellett az emberi tôkébe való befektetések alacsony szintje Euró-

pa egyik legfenyegetôbb gyengéje. Az USA népességének egyharmada rendelkezik va-

lamilyen felsôoktatási képzettséggel, míg ez csak az európaiak ötödére igaz. Talán az

egyik legnagyobb gond az egyetemi kutatások elavult rendszere, ami egy-két kivételtôl

– mint pl. Cambridge – eltekintve, nem teszi lehetôvé, hogy a kutatások gyorsan átfor-

duljanak fejlesztésbe. Európában hiányoznak azok a kutatási-fejlesztési klaszterek,

amik összehozzák a kutatókat az iparral és a kockázatitôke-befektetôkkel, lehetôvé té-

ve a tudományos felfedezések „legyártását”, és a gyakorlatban való alkalmazását. En-

nek egyenes következménye az, hogy az európai vállalatok gyakran a jól elôkészített

amerikai terepen invesztálnak kutatásba: európai cégek háromszor annyit fektetnek be

kutatásba Amerikában, mint fordítva.

Mi a baj?

Elmúltak már azok az idôk, amikor az amerikaiak Európától akarták tanulni a gazdaság-

politikát, mint egykor, a ’90-es évek elején. Ha összehasonlítjuk az angolszász országok

és a nagy eurózóna-tagállamok, illetve Japán gazdasági teljesítményét, azt tapasztaljuk,

hogy drámai átrendezôdés következett be az elmúlt másfél évtizedben. 1990-óta az an-

golszász országok (USA, Ausztrália, Anglia, Kanada) GDP-növekedése számottevôen

meghaladta a francia, a német, az olasz, illetve a japán ütemet. Az elsô csoportban az át-

lagos növekedés 30%-os volt, a másikban ennek alig több mint a fele! Az egy fôre jutó

GDP Németországban még az egyesülés után is 3 százalékponttal nagyobb volt, mint

Angliában (1991-ben), de 2004-re már 11 százalékponttal alacsonyabb volt! Olaszor-

szág pedig 2%-os kezdeti elônyét 9%-os hátrányra változtatta. A skandináv országok és

Hollandia az európai nagyokhoz képest azonban kimondottan jól teljesítettek. 

Európa lemaradásának egyik oka az, hogy mind a kontinentális európai országok

(fôképp Németország), mind Japán elsôsorban tradicionálisan fejlett ipari háttérrel,

kultúrával rendelkeztek. Amikor tehát a szolgáltatási szektor forradalma beindult, egy

hatalmas erejû és beágyazottságú ipari bázist kellett átalakítaniuk, mozgásba hozniuk.

A nyolcvanas évek végére kiderült, hogy a világverô ipari vállalatokra épülô gazdasági

stratégia korszakának vége, már csak azért is, mert a globalizáció elônyeit kihasználva

ezek a cégek egyre inkább az olcsóbb munkaerôt kínáló régiókban telepednek le. A

szolgáltatási szektor pedig ezekben az országokban nehezebben tudott fejlôdni a bel-

gazdasági tradíciók és szabályok miatt. Az angolszász országok ezzel szemben gyorsab-

ban tudták gazdaságaikat szolgáltatás-orientálttá tenni (fôleg ami az IT-szektort illeti),

és pénzügyi rendszerük is hatékonyabbnak bizonyult a megtakarításoknak a fogyasz-

tás, illetve beruházások irányába csatornázásában. 

Felhalmozódott tehát egy nem jelentéktelen mértékû versenyhátrány. Ezzel együtt

Európa több szektorban is versenyképes, sôt egyesekben világelsô – erôs a félvezetô-

gyártásban, a mobiltechnológiában, az orvosimûszer-gyártásban és a környezetvédelmi

technológiák területén –, relatíve gyenge az IT-iparban és a biotechnológiai szegmensben.

Érdekes módon az európai IT-iparág termelékenysége majdnem eléri az amerikai szintet,

de a mérete mindössze a fele annak! Ennek megfelelôen súlya az összes termelékenységi
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növekedésben is kisebb (40%, összevetve az amerikai 60%-kal). Nem hagyható figyel-

men kívül az sem, hogy az információtechnológiai szektor egy rendkívül robbanékony,

változékony „iparág”, amely a legutóbbi idôkben az egész gazdaság fejlôdésében kulcs-

szerepet játszott, de egyben olyan is, amely rendkívül nagy rugalmasságot igényel. A ru-

galmasságot az egész gazdasági környezetére kell érteni, amibe beletartoznak a gazda-

sági keretszabályok, az intézmények és a munkaerô-szabályozás flexibilitása is. A csôd,

vagy az elbocsátások drágasága komoly visszatartó erô ennek a hiperreaktív és mozgé-

kony üzletnek a számára. Európában a K+F befektetések sokkal kisebbek, mint a ver-

senytársaknál: mindössze a GDP 1,9%-ára rúgnak a 15 régi tagállamban, szemben az

amerikai 2,6 vagy a Japán 3,2%-kal. S bár az egyre fontosabbá váló nanotechnológiai

szegmensben Európa megelôzi Amerikát a tudományos kutatásokat tekintve, elmarad a

kutatási eredmények gyakorlati hasznosításában. Az USA évente 100 milliárd euróval

többet költ kutatás-fejlesztésre, és az egy fôre jutó bejegyzett szabadalmak száma is a

négyszerese az európainak. (Ez nem utolsósorban annak „köszönhetô”, hogy egy szaba-

dalom levédetése négyszer annyiba kerül Európában, mint a tengerentúlon.) 

Ha megvizsgáljuk a második világháború óta eltelt idôszakot, egy érdekes „hullám-

vasutat” látunk: ötven éve a három nagy európai ország és Japán az USA fejlettségének

mindössze egyharmadán tengôdött. A kilencvenes évek elejére 80%-ra tornázták fel

magukat, de másfél évtized alatt újra visszazuhantak 70%-ra (az 1973-es szintre),

mintha az elmúlt húsz évben egy helyben jártak volna! Ennek a relatív visszafejlôdésnek

több oka van, ami közül a termelékenységbeli különbség a legfontosabb. A másik bû-

nös a munkaerôpiac európai rugalmatlansága. Az ötvenes és hatvanas években az ame-

rikai munkanélküliség sokkal magasabb volt, mint az európai, ma éppen fordított a

helyzet. Alapvetôen nem az amerikai szint csökkent, hanem az európai kezdett szárnya-

lásba: az amerikai munkanélküliség nagyjából a negyven évvel ezelôtti szinten állt

2004-ben, míg Németországban, Franciaországban és Olaszországban 8–10 százalék

volt. A befektetések megtérülése is különbözô a két országcsoportban: az angolszász

világban kétszer jobb volt, mint a kontinentális Európában! És itt sem arról lenne szó,

hogy az angolszászok javultak, hanem arról, hogy Európa és Japán eredményei romlot-

tak. [Japán esetében drámaian: a befektetések megtérülését (fordított értékben) mérô

Icor-mutató a harminc évvel ezelôtti 3-ról, 2004-ben 20-ra nôtt.] A kontinentális nagy

gazdaságok relatív visszaesését az is magyarázza, hogy a második világháborút követô

évtizedekben rendkívül nagy (az USA-hoz mért) termelékenységi lemaradást kellett (és

tudtak) behozni. Ez egy egyszeri, történelmi kihívás és lehetôség volt. De a probléma

igazából az volt, hogy nem voltak képesek az elsô nagy lendületû hullám után meghoz-

ni azokat a strukturális átalakítási döntéseket, amelyek a globális kihívásoknak való

megfelelés miatt lettek volna szükségesek. A hatvanas-hetvenes években – a jólét ide-

jén – az újraelosztásra, magas adózásra, jóléti intézményekre alapuló modell erôsödött

meg. Ez a modell azonban gúzsba kötötte a flexibilitást, az újító energiákat és a gazda-

sági szereplôk alkalmazkodóképességét. Mindez a termelékenység csökkenéséhez és –

a modell céljaival ellentétesen – növekvô munkanélküliséghez vezetett. Egy másik fon-

tos fejlemény az volt, hogy a kontinentális társadalmak egyre gazdagabbá váltak, de a

rendelkezésre álló munkaerô egyre fogyatkozott, jelentôsen csökkentve a belföldi ke-

resletet, vagyis kialakult egy krónikusan magas megtakarítási szint, krónikusan ala-
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csony hazai kereslettel párosulva. Érdekes módon, a posztmodern kor hajnalán az is

hátrányosnak bizonyult, hogy a kontinentális európai országok, fôképp Németország,

fejlett ipari háttérrel, kultúrával és az ezt a bázist mûködtetô bonyolult társadalmi ér-

dekegyeztetési rendszerrel rendelkeztek. Az ipar számított a gazdaság zászlóshajójá-

nak, és a korporatív (stakeholder alapú) menedzsment az irányítási rendszer alapjának.

A szolgáltatási szektor és fôleg az infokommunikáció forradalma idején tehát egy nagy

és nehézkes ipari, illetve vállalatirányítási rendszert kellett volna az új kor igényeinek

megfelelôvé alakítani. De mint már egy elôzô fejezetben jeleztem, ez nem igazán sike-

rült, hiszen a nyolcvanas évek végére világossá vált, hogy a nagy nemzeti iparvállalatok

globális sikerére épülô gazdasági stratégia korszaka véget ért. A szolgáltatási szektor a

tradicionális ipari országokban sokkal nehezebben tudott kifejlôdni a tradíciók és a ru-

galmatlan szabályok miatt. Azonban az „új gazdaság” korában az információtechnoló-

gia a siker kulcsa, és egyben a kudarcé is, ha az adott ország képtelen fejlôdni ebben a

tekintetben. Az IT-szektor pedig a tôkén kívül egy dolgot akar: rugalmasságot. Ha ezt

nem kapja meg, odébb áll, szinte percek alatt. A rugalmasságot az egész gazdasági kör-

nyezetre kell érteni, amibe beletartoznak a gazdasági keretszabályok, az intézmények,

a munkaerô-szabályozás és a csôdeljárás flexibilitása is. A szolgáltatások megdöbbentô-

en fontosak ma már a termelésben, és ezt gyakran nem látják be még az ipari vállala-

tok vezetôi sem. Az amerikai McKinsey Global Institute vizsgálatai szerint egy fogyasz-

tási cikk értékesítési árában megtestesülô értéket egyharmad részben a szállítási, a

nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások ára képviseli, további negyedrészt

képviselnek az egyéb járulékos szolgáltatások, mint a könyvelés, a bankszolgáltatás, a

jogi és egyéb üzleti tanácsadási szolgáltatások. Ezek után már nem nehéz belátni, hogy

a szolgáltatási szektor súlya miért 70–75%-os egy modern nemzetgazdaságban.

A túlzottan szigorú monetáris politika, illetve az EU gazdaságpolitikai szabályainak

rugalmatlansága szintén gyakran felmerült mint az eurózóna problémáinak okozója,

csakúgy, mint a túlzott exportfüggôség (illetve az elégtelen hazai kereslet). Érdekes

módon a relatíve gyenge belsô kereslet ellenére az euró inflációja tartósan 2% felett

maradt, ami a piaci erôk elégtelen mûködésére is utal. Az angolszász országok viszony-

lag gyorsan szolgáltatás- és IT-orientálttá tudták tenni gazdaságukat. Pénzügyi rend-

szerük hatékonyabbnak bizonyult a megtakarításoknak a fogyasztás és beruházások

irányába csatornázásában, vállalatirányítási rendszerük pedig a cégeiket tette alkalma-

sabbá a gyorsuló világban való túlélésre. Olcsóbb és rugalmasabb szociálpolitikájuk pe-

dig lényegesen csökkentette azt a sokkot, amit az ázsiai óriások megjelenése okozott. 

Természetesen semmi sem tart örökké, a világ rendje a változás, és a szerencse forgan-

dó: az USA számára például, dacára meggyôzô gazdasági tevékenységének, komoly fenye-

getés a hatalmas méretû ikerdeficitje. Európa több szektorban is versenyképes, de a baj az,

hogy ha Európa meg is elôzi Amerikát a tudományos kutatás területén, általában elmarad

a kutatási eredmények gyakorlati kiaknázásában, vagyis a fejlesztésben és innovációban.

Ennek oka általában a bürokrácia, a szabályok nehézkessége és a gazdaságpolitikai célok

kuszasága. Tény, hogy az USA évente 100 milliárd euróval többet költ kutatás-fejlesztés-

re, és az egy fôre jutó bejegyzett szabadalmak száma is a négyszerese az európainak. Rá-

adásul, amikor cselekvésre kerülne a sor, az európai vezetôk keze meg-megremeg (gon-

doljunk csak arra, hogy az európai GDP 70%-át adó szolgáltatási szektor egységes piacát
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megalapozó irányelvet egyes piacukat féltô tagállamok nyomására alaposan felhígították).

Mint láttuk, ahol a kormányok nem lépnek elég gyorsan, ott a vállalatok veszik kezükbe az

irányítást: Németországban a cégek drasztikus leépítéseket eszközölnek. Az európai válla-

lati szektornak szüksége is van az erôsödésre, hiszen jóllehet vannak globális mércével is

jelentôsnek számító cégek, koránt sincsenek elegen. Egyes vélemények szerint az USA-ban

tapasztalható erôsebb növekedés (3, illetve 2% az elmúlt 15 év átlagában) alapvetôen an-

nak köszönhetô, hogy az amerikai népesség gyorsabban nô, mint az európai: Amerikában

átlagban 1,2%-os, míg az öreg kontinensen csak 0,4%-os volt a népesség növekedése. Ez

azonban nem az igazi ok. Valójában a társadalmi erôforrások hatékonyabb felhasználása

miatt lett gazdagabb az amerikai társadalom, és nôtt gyorsabban az amerikai gazdaság.

Megdöbbentô, de igaz: szinte alig van olyan európai ország, amelyik gazdagabb, mint a

legszegényebb USA-tagállam, pedig 150 évvel ezelôtt Amerika fejlettsége meg sem köze-

lítette Európáét. A változás oka: stabil és tartós növekedés, amely nemcsak az egyéni vá-

sárlôerôt növeli, de az államok újraelosztó-kapacitását is. A svéd Timbro intézet számításai

szerint Portugália, Olaszország, Svédország és Finnország mindössze 2022-ben érné el az

amerikai fejlettséget, ha a növekedési trendeket kivetítenénk – és mindezt úgy, hogy az

USA fejlettségét befagyasztanánk a 2000-es évi szinten! A növekedés tehát a siker kulcsa

– hosszú távon mindenképpen. De sajnos, míg a világ majdnem 50%-kal, az USA 40%-kal,

addig az EU csak 25%-kal, ezen belül az EU legfontosabb gazdasága pedig mindössze

15%-kal nôtt 1995 és 2005 között. A gyorsabb fejlôdés nagyobb jólétet és nagyobb fo-

gyasztást is eredményez: az amerikaiak 30%-kal többet fogyasztanak, mint az Európában

leggazdagabbnak számító luxemburgiak, de az európai átlaghoz mérve a különbség majd-

nem 80%-os! Az életszínvonal fejlôdése a szegénység csökkenését is maga után vonja, ami

igaz az Egyesült Államokra is, ahol nincs az európaihoz mérhetô szociális ellátórendszer. És

mégis, ha nagyobb a torta, egy vékony szelet is elég lehet a jóllakáshoz, és fordítva: a svéd

háztartások 40%-a számítana alacsony jövedelmûnek az USA-ban! A Luxembourg Income

Studies elemzése szerint, a bruttó béreket figyelembe véve, az USA-ban a lakosság kisebb

százaléka él a szegénységi küszöb alatt, vagyis a gazdaság maga kisebb szegénységet ter-

mel ki, mint Európában. A kép viszont megváltozik, ha figyelembe vesszük a szociális re-

disztribúciót a két régióban: ha ezeket a kormányzati transzfereket is bekalkuláljuk, akkor

azt látjuk, hogy a legtöbb európai országban valóban kisebb hányada él az embereknek

szegénységben, mint Amerikában. Ez azonban nem a gazdaság teljesítményének, hanem

szociálpolitikai újraelosztásnak az eredménye, amivel önmagában természetesen semmi

probléma sincs, mindössze felveti a modell fenntarthatóságának dilemmáját. Az európai

országok kormányai tehát egy kisebb tortából vágnak le egy nagyobb szeletet, amit vissza-

osztanak a rászorulóknak. Ez természetesen gyakran hatalmas adóterhet ró a társadalom-

ra: egy szolgáltatás értékesítôje – ha minden létezô adót, járulékot és egyéb közterhet le-

vonunk – a vásárlótól kapott összeg felét vághatja zsebre az Egyesült Államokban, a ne-

gyedét Írországban és a tizedét Belgiumban. 

Európa az USA-hoz méri magát, és ahhoz próbál felzárkózni. Amerika már nem so-

kat törôdik ezzel, hanem rohan elôre egyre gyorsabb iramban, nehogy az új globális el-

lenfelek, elsôsorban Kína versenyhátrányba hozza. Európának tehát nemcsak jelentôs

mértékû hátrányt kellene ledolgoznia, hanem mindezt egy egyre gyorsabban futó iga-

zodási pont ellenében kell megtennie!
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Lépéskényszer

Európa tudja, hogy baj van a versenyképességével. André Sapir híres 2003-as jelentése

az európai közös piac dinamizálásának, a tudásba való befektetésnek, a Monetáris Unió

szabályrendszere megerôsítésének, az EU költségvetésének és döntéshozatali rendsze-

re megreformálásának fontosságát hangsúlyozta a versenyképesség visszaszerzése

szempontjából. Az OECD egy 2005-ös jelentése – amely a lisszaboni program kritikáját

adó Kok-jelentéssel egy idôben jelent meg – értékelést adott arról, hogy az amerikai

gazdasággal összehasonlítva miért is esett vissza a növekedési lendület Európában és

Japánban. Franciaországban, Németországban és Olaszországban az egy fôre jutó GDP

30%-kal alacsonyabb, mint Amerikában, és ez a különbség egyre nô. A jelentés egyik

érdekes megállapítása, hogy az országok tanulhatnak egymástól, de el kell kerülniük a

másik szolgai követését. Az OECD azt javasolta, hogy az európai országok javítsák a

munkaerô kihasználását, fôként az 55 éven felüliek esetében, vagyis ösztönözzék az

idôseket a munka folytatására. A szervezet szerint enyhíteni kell az üzleti tevékenység-

re nehezedô adminisztratív terheket, liberalizálni kell a postai és a vasúti szektort, javí-

tani kell az EU közbeszerzési rendszerét, fokozni kell a versenyt a hálózati iparban, ahol

a piac régebbi szereplôi még mindig monopolisztikus elônyöket élveznek, csökkenteni

kell az agrártermelôk támogatását, és javítani az Európán belüli munkaerô-mobilitást a

nyugdíjjal összefüggô jogok hordozhatóságának megkönnyítésével. Az OECD szerint a

foglalkoztatásban meglévô különbséget 60%-ban magyarázzák az EU-tagállamok sza-

bályozásában tetten érhetô anomáliák. A 25–55 év közötti korosztályban a foglalkoz-

tatási szint megegyezik az EU-ban és az USA-ban, a baj a fiatalok és az idôsek korcso-

portjában van! Németország gazdasági helyzete különösen aggasztó. Sok feladat van

még a munkaerôpiac liberalizálása területén, ami azonban fájdalmas politikai döntése-

ket (minimálbér-csökkentés, munkaóra-növelés, szociális jogok megkurtítása) jelent.

A termelékenységet alapvetôen kreativitással, fejlesztéssel és képzéssel, új, hatéko-

nyabb termelési eljárások bevezetésével lehet növelni. Ezzel gazdaságilag egyenértékû

az, ha a munkások többet dolgoznak ugyanakkora fizetésért. Erre az utóbbira is lát-

tunk példát, és valószínûleg egyre gyakrabban fogunk ezzel találkozni a kínai verseny-

tôl rettegô Nyugat-Európában. Ennek a megoldásnak az elônye, hogy azonnal érezteti

a hatását, a hátránya viszont, hogy nem viszi elôre a gazdaság fejlôdését, és óhatatlanul

társadalmi feszültségekhez vezet. A másik út az innováció, a fejlesztés, amihez viszont

sokkal több idô, megfelelô vállalkozás és innovációbarát környezet, és nem utolsósor-

ban kreatív emberek és megfelelô vezetôk kellenek. 

Az Eurochambres 2005. márciusi tanulmánya szerint nem elég az, hogy az EU az

Egyesült Államok hetvenes évekbeli versenyképességi szintjén állt, Amerikában 1978-

ban volt 64%-os foglalkoztatottsági arány, és 1979-ben költöttek annyit K+F-re, mint

Európában 2004-ben. A tanulmány szerint az EU csak 2056-ra érné el az amerikai ter-

melékenységi rátát, de kizárólag akkor, ha a termelékenység európai növekedése évi fél

százalékkal meghaladná a tengerentúlit. 

Európa legambiciózusabb versenyképesség-erôsítô terve 2000 márciusában, Lissza-

bonban született. Az európai kormányfôk „elhatározták”, hogy Európát a világ legver-

senyképesebb régiójává teszik 2010-ig. A 2000. év az „új gazdaság” kiteljesedésének,
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az optimizmusnak és a nagy terveknek volt az ideje mind a cégvezetôk, mind a politi-

kusok körében. New York, London, Frankfurt és szinte az összes tôzsde a világon tör-

ténelmi magasságokban szárnyalt. A gazdaság növekedése erôs volt és megállíthatat-

lannak tûnt. Világmegváltó tervek születtek: a cégek milliárdos hiteleket vettek fel, a

politikusok pedig szuperlatívuszoktól hemzsegô nyilatkozatokat adtak ki. Mindezzel

együtt a lisszaboni program számos fontos és értelmes prioritást fogalmazott meg, és

ami a legfontosabb: rendkívül modernista megközelítésû volt. A tudásalapú gazdaságot,

az információtechnológiát helyezte a fókuszba. (Mi mást is várhattunk volna 2000-ben,

az internet-buborék tetôzésének idején?) Aztán jöttek a bajok, és jöttek „Lisszabon” ki-

bôvítései és újraértelmezései. A brüsszeli intézményekben a karácsonyfa mást jelent,

mint a közbeszédben: nem az ünnepekre feldíszített fenyôfát, hanem a tárgyalások,

egyeztetések, politikai alkuk során „feldíszített” EU-kezdeményezést, amire mindenki

felaggatja a maga ötletét, kis részprogramocskáját. „Lisszabon” igazi karácsonyfa lett:

mindenki ráakasztott valamit, ami neki tetszik: egy kis környezetvédelem, egy kis ver-

senyképesség, egy kis piaci reform, egy kis szociális gondoskodás, és így tovább. Min-

denrôl szólt, tehát semmirôl, mindenkihez szólt, tehát senkihez. Elkerülhetetlen volt te-

hát az újrafogalmazása, elsôsorban nem azért, mert a program értelmezhetetlen és

kommunikálhatatlan volt, hanem azért mert szinte egyik kitûzött célja sem bizonyult

reálisnak (70%-os foglalkoztatási arány, a GDP 3%-ának kutatás-fejlesztésre fordítá-

sa). A program félidejére, 2005-re kiderült, hogy a lekörözendô USA-t nemhogy le-

hagytuk volna, de a lemaradásunk csak nôtt, sôt Kína is megjelent a radarernyôn! Az új

2005-ös program ezért a célok számának csökkentését és a tagállamok végrehajtás-

ban való részvételének megerôsítését irányozta elô. A fô célkitûzés az európai verseny-

képesség, a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés lett. Európa tehát „lemon-

dott” arról, hogy a világ legversenyképesebb gazdasága legyen, és ez így van jól. Nem

azért, mintha ez a cél nem lenne szép, hanem azért, mert nem reális. Van elég „apró”

teendô, amit el kell végezni! 2006-os becslések szerint az európai cégeknek évente 600

milliárd eurójába kerül az európai jogszabályoknak való megfelelés, majdnem kétszere-

se annak az összegnek, amit eredetileg gondoltak az elemzôk. A vállalatok jogalkalma-

zási költségeinek egy része természetesen indokolt és szükséges, de vannak olyan EU-

szabályok is, amelyek betartása pénzbe kerül, de nem hoz társadalmi hasznot. Ezeknek

a szabályoknak a kigyomlálása kezdôdött meg az elmúlt években. Formálódnak az új

európai innovációs politika körvonalai is, amelynek része az európai szabadalmi és szel-

lemi tulajdonjog rendszere és a közbeszerzési szabályok korszerûsítése, valamint a ku-

tatás-fejlesztési klaszterek támogatása. 

Az EU elôtt álló talán legfontosabb kihívás az, hogy versenyhátrányát a nemzetközi

versenytársaival szemben hogyan tudná ledolgozni, esetleg elônnyé fejleszteni. Ebben

természetesen van egy hatalmas hátráltatója: a saját szétaprózottsága, ami lebéklyózza

vállalatai versenyképességének növekedését is. Nem nemzeti bajnokokat kellene létre-

hozni állami támogatások és protekcionista törvények segítségével, hanem olyan tere-

pet kellene biztosítani az európai cégeknek, ahol azok kibontakoztathatják a bennük lé-

vô lehetôségeket. 

A Brüsszelbôl jövô programoknak gyakran az a baja, hogy a tervek végrehajtása

alapvetôen a tagállamok kénye-kedvén múlik, már amennyiben Brüsszelnek nincs való-
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di kikényszerítô eszköze. Természetesen senki sem szeretne egy brüsszeli osztályfônö-

köt, aki dirigál és utasítja a tagállamokat, de egy rohanó világban, és egy egyre hetero-

génebbé váló Európai Unióban szükség van a koordinációra. Nem „Brüsszel”, hanem a

tagországok érdekében. Ezt elmagyarázni az utca emberének szinte lehetetlen feladat.

Nem utolsósorban az volt az oka az eredeti program kudarcának – mint annyi más kez-

deményezésének –, hogy az embereknek fogalmuk sincs arról, hogy mit is akar „Euró-

pa” valójában, és „Európa” sem igazán tudja, hogy mit is gondol az európai állampolgár.

Az Eurobarométer megkérdezte az embereket, hogy mit tudnak a saját országuk gaz-

dasági problémáiról és gazdaságpolitikájáról. A válaszok alapos ismeretekrôl adtak ta-

núbizonyságot, de alig tudtak valamit Európa globális helyzetérôl és az európai gazda-

ságpolitikai kezdeményezésekrôl. 
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Bevezetés

A cikk címében az Európai Unió (EU) további bôvítésének, újabb teljes jogú tagok

(amelyek száma ma még pontosan nem látható) integrálásának, befogadásának alter-

natíváit ígéri feltérképezni. Ez a cím önmagában is egy kitapintható ellentmondást ta-

kar. Vajon beszélhetünk-e az Unióhoz való csatlakozás alternatívájáról, különösen

olyan ország vagy inkább országok szempontjából, amelyeknek – nemegyszer –

hosszú évek óta kifejezett stratégiai, sôt mi több, az EU által némely esetben valami-

lyen formában visszaigazolt törekvése a teljes jogú tagság? Mi az, amit az Európai

Unió „pótszerként” fel tud ajánlani az ilyen államok számára, ráadásul oly módon,

hogy az alternatíva egyrészt „rendelkezik az elfogadhatósághoz szükséges és elegen-

dô nemzetközi politikai presztízzsel”2, ugyanakkor a szélesen vett politikai és gazda-

sági szempontból a tagsághoz mérhetô, az attól várt elônyöket a lehetô legnagyobb

mértékben megközelítô hozadékot képes nyújtani a jelentkezôknek?

A problémának ugyanis, mint mindig, van egy másik oldala is, esetünkben az Európai

Unió befogadási képessége és szándéka. Ennek korlátjai kemény realitásként jelentkeznek,

MEISEL SÁNDOR

AA  tteelljjeess  jjooggúú  uunniióóss  ttaaggssáágg  aalltteerrnnaattíívvááii

Az Európai Unió eddigi története során folyamatosan szembesülni kény-

szerült a bôvülés kérdésével és az érdekkörébe tatozó, de a bôvítésbôl

kimaradó országokkal fennálló kapcsolataiban ebbôl adódó problémák-

kal. Az elmúlt évtizedekben jelentôs mértékben kibôvült Unió e folya-

mattal párhuzamosan – részben annak hatására is – átértékelte és áta-

lakította külsô kapcsolati rendszerét. E viszonyban megjelentek sajátos,

a kapcsolatok tartalmát gazdagító elemek, amelyek a teljes jogú tagság

alternatívájául szolgáltak a csatlakozni szándékozó, de erre nem alkal-

mas vagy nem érett országok számára, illetve olyan államoknak, ame-

lyek tagsága egyik vagy másik fél szempontjából nem volt kívánatos és

megvalósítható. Az Európai Unió legutóbbi kibôvülése is felveti a vi-

szony jövôjének kérdését azokkal az országokkal kapcsolatban, ame-

lyek megfogalmazták, vagy a jövôben megfogalmazhatják igényüket a

csatlakozásra. Az Unió a jelenlegi állapotában és mûködési rendszerében

azonban megközelítette a bôvíthetôség határát, ezért szembe kell néz-

nie a kérdéssel, hogy milyen reális, kölcsönösen elfogadható alternatívát

fogalmazzon meg a teljes jogú tagság pótszereként, elsôsorban a külsô

kapcsolati rendszerének keretein belül. Ez a szóba jöhetô országokkal

kialakítandó viszony érdemi gazdagítását, vonzóvá tételét feltételezi.1

1 A cikk a Külügyminisztérium és a Világgazdasági Kutatóintézet közös kutatásának eredményein alapul,

azok továbbgondolását tükrözi. A cikk a szerzô egyéni véleményének tekintendô.

2 Balázs (1997), 54. o.
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amire az Unió további bôvítési folyamatáról és a környezetével való harmonikus együttélés-

rôl gondolkodva hiba megfeledkezni. Talán még egy olyan országban is, amely a közelmúlt-

ban rögös utat tett meg a tagságig, megalapozottan kimondható (amire egyébként számos

jel, tény, valóságos vagy látens diszfunkció utal): az Európai Unió a jelenlegi állapotában és

mûködési rendszerében megközelítette vagy eljutott a bôvítés határáig. A Közösségnek már

az eddigi története is megcáfolt minden ismert integrációs elméletet és tapasztalatot. A kor-

mányközi együttmûködés szintjét meghaladó, integrációs természetû szervezetek általában

hat-nyolc tagállammal bizonyultak mûködôképesnek. A tízen felüli létszámú képzôdmények

rendszerint szétestek, vagy pedig a huszonvalahánytagú, laza, konzultatív jellegû klubok

sorsára jutottak.3 A Közösséget, illetve az Uniót azonban még az 1980–1990-es évtizedben

is összetartotta a kohéziós erô, amely egyrészt a földrész kettéosztottságával összefüggô

egymásrautaltságból, másrészt a nyugat-európai államigazgatás, jogrend és állampolgári fe-

gyelem belsô forrásaiból táplálkozott.4 Ekkor ment végbe, illetve az elmúlt hónapokban tel-

jesedett ki a keleti kibôvülés, amely alapvetôen növelte az Unió már korábban is tapasztalha-

tó, több tekintetben is értelmezhetô heterogenitását. Nemcsak a sokszor bizonyos populis-

ta felhangot is hordozó érvelések szerint, hanem a valóság alapján is megállapítható, hogy a

kibôvülés nem folytatható vég nélkül, további tagok felvétele egy ponton túl már csak gyön-

gítené a szervezetet, különösen akkor, ha az egyik – mégpedig a földrész kettéosztottságá-

ból fakadó, a külsô – kohéziós erô az elmúlt jó másfél évtizedben elapadt.

Ez a dolgozat tehát azt a meglehetôsen nehéznek látszó, de a jövôben talán járha-

tó utat próbálja meg feltérképezni, egyfajta „második legjobb” megoldásként, ami a

csatlakozni kívánó országok maximális törekvései és a befogadó közegnek, az Euró-

pai Uniónak a mából belátható lehetôségei között húzódik. 

A cikk röviden áttekinti az Európai Közösség, illetve Unió korábbi gyakorlatát és lé-

péseit, amelyeket a külsô, szomszédos országok irányából jelentkezô, a kapcsolatok ja-

vítását, bizonyos esetekben a tagság lehetôségét is tartalmazó törekvések kezelésére

dolgozott ki. A következô rész kitér a csatlakozási igénnyel már jelenleg vagy potenciá-

lisan jelentkezô országok motivációira, és értékeli, hogy ezek elemei mennyiben kapcso-

lódnak a tagsághoz, illetve mennyiben elégíthetôk ki alternatív módon. Ezután felvázol-

ja, hogy milyen elvi intézményi keretek adódhatnak az Európai Unió és a partnerorszá-

gok kapcsolatainak mûködtetéséhez. A negyedik alfejezet egy alternatív, nem tagságot,

hanem egyfajta gazdagított külkapcsolati formát megtestesítô, idônként „európai stá-

tusként” aposztrofált együttmûködés lehetséges elemeit veszi számba. A cikk Magyar-

ország lehetséges mozgásterével kapcsolatos következtetésekkel zárul.

1. A kapcsolatok és a tagság alternatívái az Európai Unió 
eddigi gyakorlatában

Az Európai Közösség, illetve Európai Unió eddigi történetében nem új az a jelenség,

hogy a Közösség szembetalálja magát új tagállamok belépésének igényével, vagy csak

3 Balázs (1996), 281-282. o.

4 Részletesen lásd: Inotai (2003)



3322 EURÓPAI TÜKÖR 2007/3 • MÁRCIUS

azzal a problémával, hogy az integráció mélyülésének és/vagy bôvülésének hatására

a megváltozott helyzetben újra kell gondolnia és szerveznie a közvetlen közelében el-

helyezkedô, az érdekszférájába tartozó országokkal való viszonyát.

Az elsô ilyen kihívás az Európai Közösséget az 1970-es évtized elején érte. Ennek két

fontos elôzménye volt. Egyrészt az EK elsô kibôvülése, amelynek során három, a nyugat-

európai együttmûködési térségben elhelyezkedô, részben EFTA-ország csatlakozott a Kö-

zösséghez. Másrészt az integráció mélyítési terve és ennek elsô lépései. Erre az idôszakra

esik a közös kereskedelempolitika kereteinek és szabályainak véglegesítése, majd megvaló-

sítása. Egy másik, ennél talán mélyebb integrációt elôirányzó lépés is ebben az idôben fogal-

mazódott meg, nevezetesen a közös piac Római Szerzôdésben lefektetett elvét kiteljesítô,

a gazdasági-pénzügyi integráció megteremtését célzó és a monetáris unió megvalósítását

megfogalmazó elképzelés, a Werner-terv, amely azonban, részben vagy nagyrészt az EK-n

kívül esô okok miatt, mégsem vált akkor valósággá. Az integráció mélyítése és bôvítése azt

eredményezte, hogy az EK-nak át kellett értékelnie az érdekszférájába tartozó, ám az in-

tegrációból kimaradó országokkal való kapcsolatát. Ez az igény és kihívás vezetett az EF-

TA-országokhoz fûzôdô kapcsolatok magasabb szintre emeléséhez, amelynek formájául a

– mai szemmel látszólag alacsony, egyszerû integrációt jelentô – szabadkereskedelmi öve-

zetet választották. Abban az idôben a szabad kereskedelem kialakítása politikai és gazdasá-

gi értékként, a viszony jelentôs gazdagításaként, magasabb szintre emeléseként tûnt fel, hi-

szen a világgazdaságban az ilyen típusú viszony ritkaságként, tényleges elônyként jelentke-

zett. Azóta, mint láthatóvá vált, a szabad kereskedelem relatív értéke és jelentôsége mind a

Közösség gyakorlatában, mind a világgazdaságban leértékelôdött, szinte normává vált.  

A Közösség számára jelentkezô második, a szomszédságban elhelyezkedô orszá-

gokkal való viszony átértékelését kiváltó változás az EK déli kibôvülésével – tehát

megint a bôvítéssel –, és ezzel párhuzamosan az integráció elmélyítését célzó – tehát

ennek a szerepe is tetten érhetô – lépéssel, az egységes piac tervével függött össze.

E folyamatnak két része volt.

Az egyik, hogy a mediterrán térségbôl taggá váló országok szomszédai számára

az EK a korábbi egyszerû, aszimmetrikus szabadkereskedelmi megállapodásai he-

lyett átfogóbb, valamivel bôkezûbb (a kereskedelmi koncessziók és a pénzügyi támo-

gatások tekintetében) szerzôdéses viszonyt, a társulást ajánlotta fel. Ez a helyzet

egészen az 1990-es évtized elejéig fennmaradt.

Az egységes piac megteremtésére irányuló terv másik, a Közösség külkapcsolati rend-

szerére hatást kifejtô eleme az Európai Gazdasági Tér (EGT) megteremtésének ötlete

volt. Ez az 1980-as években, Delors bizottsági elnök ideje alatt megfogalmazott elképze-

lés azt célozta, hogy a nyugat-európai fejlett országok, az EFTA tagjai egy lépcsôfokkal

feljebb jussanak a Közösség külkapcsolati rendszerében. Az EGT lényegében – az akkori

politikai status quo adottságaihoz igazodva – a teljes jogú tagság alternatíváját nyitotta

meg a nyugat-európai országok számára, amelynek legfontosabb eleme a szinte teljes (a

mezôgazdaság és vámunió nélküli) piaci integráció. Ez lehetôvé tette a részvételt az egy-

séges piac mûködésében a politikai integráció (intézményi-döntéshozatali részvétel), va-

lamint a Közösség pénzügyi újraelosztási rendszerében való szerepvállalás nélkül. A tel-

jesség kedvéért meg kell jegyezni, hogy az EGT azért, a közös költségvetési mechanizmu-

son kívül, ró bizonyos finanszírozási kötelezettségeket a résztvevô országokra. 
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Nem elsôsorban az integráció továbblépése és új tagokkal való bôvülése motiválta az

Európai Uniót, hogy a rendszerváltó közép- és kelet-európai országokkal való kapcso-

latát, a korábbi nagyon alacsony intenzitású, korlátozó, igen távoli viszonyát egy lépés-

ben jóval magasabb szintre emelje. Ez az új geopolitikai helyzetre adott válasz volt, csak-

úgy, mint a késôbbiekben az ebbe a sorba tartozó megállapodások kialakítása a nyugat-

balkáni országokkal. Egy fontos szempontból azonban e szerzôdések, különösen az

1990-es évtized Európai Megállapodásai, közös vonást mutatnak az EK korábbi, emlí-

tett kapcsolatépítésének lépéseivel, nevezetesen, hogy elég egyértelmûen a teljes jogú

tagság alternatívájaként fogalmazódtak meg. Ez mindenképpen igaz arra a néhány éves

idôszakra, amikor a felek kialakították e megállapodások tartalmát, valamint igaz ma-

radt az aláírást követô néhány évre is. A tagság majdan, a késôbbiekben meghaladható

alternatívájaként addig funkcionáltak, amíg az évtized közepén meg nem indult maga a

csatlakozási folyamat, de a felcserélhetôség csak elméleti volt mindaddig, amíg a tárgya-

lási sorozat le nem zárult, és nem vált világossá a belépés idôpontja.

A közép-európai országok fokozatos integrációjának elindulásakor nagyon hamar

megnyilvánult az EU-nak a korábbiakban is tapasztalt és az elôzôekben már említett tö-

rekvése. Arra kell gondolni, hogy ha egy országcsoport a külkapcsolati rendszerében

feljebb mozdul, felsôbb lépcsôre lép – mint tették az Európai Megállapodások címzett-

jei –, akkor a tagállamok belsô érdekviszonyaitól motiválva és az EU általános pozíció-

jától meghatározva igyekszik felértékelni más országok pozícióját a külsô viszonyrend-

szerében. Így, miközben a közép-európai országok szorosabb kapcsolatba kerültek az

EU-val, ezzel párhuzamosan gazdagították, javították, szorosabbra fûzték az EU és a

mediterrán országok viszonyát, kialakítva az új mediterrán együttmûködést.

Az EK, illetve EU külgazdasági kapcsolatai alakításában követett eddigi gyakorlata

témánk szempontjából két következtetést kínál. Az egyik, hogy a Közösség korábban

is élt a teljes jogú tagság alternatívájaként vagy ahhoz közeli státusként megfogalma-

zott felajánlással, ami hosszabb-rövidebb ideig, az EGT esetében napjainkig mûködô-

képes volt. Az ilyen alternatív megoldásokhoz sorolhatjuk az említett eseteken kívül

akár az úgynevezett elsô generációs társulási megállapodásokat is, amelyek részesé-

vé az 1960–1970-es évtizedben a mediterrán térség négy európai országa vált.

A másik kínálkozó megállapítás, hogy egy-egy országcsoport EK/EU-hoz viszonyí-

tott pozíciójának javulásával (akár taggá váltak, akár feljebb léptek a külkapcsolati

rendszer lépcsôfokain) párhuzamosan, a Közösség igyekezett kiegyenlíteni más or-

szágcsoportok relatív pozíciójának leértékelôdését azáltal, hogy gazdagította, to-

vábbfejlesztette velük a viszonyát, és „feljebb léptette” ezeket az országokat is.

2. A kapcsolatokhoz és a tagsághoz fûzôdô érdekviszonyok

Az uniós tagság, illetve a másik oldalról az EU bôvítéséhez fûzôdô motivációk széles-

körûen ismertek, különösen, ha visszatekintünk a magyar csatlakozást és a keleti ki-

bôvítést kísérô vitákra, érvelésekre.5 E rövid fejezetben – országspecifikumok nélkül

5 Lásd például: Balázs (1996), 294–298. o. 
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– sorra vesszük a legalapvetôbb megfontolásokat abból a szempontból, hogy milyen

mértékben kapcsolódnak a közösségi tagsághoz, illetve a bôvítéshez, továbbá, hogy

kielégíthetôk-e a várakozások tagság, befogadás nélkül.

Az EK, illetve EU eddigi bôvítéseinek alakulására alapvetôen rányomta a bélyegét

a Közösség törekvése, hogy az új tagok befogadásával szilárdítsa a politikai és gaz-

dasági értelemben vett stabilitását. Ez a törekvés nemcsak magára a bôvítésre, ha-

nem a bôvítésbôl kimaradó, az EU perifériáján lévô országokkal való viszonyra is vo-

natkozik.

A 2004-est megelôzô bôvítések azt mutatják, hogy az említett megfontolásból

meghozott politikai döntést követôen, csak utólag készültek gazdasági számítások,

vagyis a kibôvítés iránti készség az elôre is sejthetô gazdasági terhek ellenére fogal-

mazódott meg. Görögország és a keleti német tartományok integrálása szinte „kerül,

amibe kerül” alapon történt meg.6 A keleti bôvítés esetében is alapvetôen politikai

megfontolások szerint zajlott le a folyamat (ennek egyik markáns jele az Európai Ta-

nács Helsinkiben meghozott, a differenciálást feladó döntése). A következmény azon-

ban a jól ismert finanszírozási kapacitáshiány, különösen a tagság elsô idôszakában.

A politikai, gazdasági, biztonságpolitikai stabilitás az 1990-es évtizedben és az új

évezredben Európában némileg átértékelôdött, nevezetesen úgy tûnik, már nemcsak

a tagság árán, hanem annál „olcsóbban” is létrehozható, a külsô kapcsolatrendszer

keretében. Már nem érvényes a „kerül, amibe kerül” elv. Ugyancsak a 2000-es évek

fejleményeként ráadásul bizonyos országok esetében az esetleges tagság nem feltét-

len erôsíti a biztonságot és a stabilitást, hanem a biztonsági konfliktusok importálá-

sával járhat, következésképpen a befogadás ellen hat. Ez nem jelenti azt, hogy az EU

perifériáján lévô országokkal folytatott rendészeti, határvédelmi együttmûködést –

ami persze finanszírozást igényel – ne lehetne fejleszteni, de a külsô kapcsolatrend-

szer keretében is megvalósítható. 

Az EU egyéb, a bôvítéshez fûzôdô, elsôsorban gazdasági motivációi szintén gyen-

gültek azáltal, hogy az érdekszférájába tartozó szinte minden országgal (sôt, sokszor

az érdekszférán is túl) olyan intézményes kapcsolatokat létesített (szabadkereskede-

lem, társulás), ami a befogadás nélkül is megadja az EU remélt hozadékát. Az egysé-

ges piac normáinak fokozatos kiterjesztése – amennyiben erre van fogadókészség –

az EU-nak mint normadiktálónak megint csak egy kiterjedt, többé-kevésbé homogén

gazdasági mozgásteret képes nyújtani.

A belépni szándékozó, illetve szorosabb kapcsolatokra törekvô országok számára

ugyancsak az egyik legfontosabb motiváció a stabilitás garantálása, esetenként a po-

litikai és gazdasági reformok visszafordíthatatlanságának biztosítása. Mindennek leg-

biztosabb, de azért nem mindenható és kizárólagos eszköze a tagság, ugyanakkor a

külsô kapcsolatrendszer keretében maradó megoldások – mint az Európai Megálla-

podások is – megfelelô, legalábbis „második legjobb” eszköznek bizonyulhatnak.

A másik, nem kevésbé fontos érv a belépés mellett az, hogy a tagállam részese a

közösségi transzfereknek. Bármilyen bôkezû finanszírozást ajánl az EU – nem na-

gyon hajlandó erre – a nem tagállamok számára, az nem hasonlítható össze – leg-

6 Inotai (2003)



A TELJES JOGÚ UNIÓS TAGSÁG ALTERNATÍVÁI 3355

alábbis a ma létezô sémák alapján – a teljes jogú tagság potenciális elônyeivel. Az új-

raelosztásban való részvétel – egyébként folyamatosan csökkenô – hozadékát a tag-

államok élvezhetik. Ennek csak részleges kompenzálására nyílik lehetôség a tagság

nélkül. Ez tény és realitás. Ugyanez érvényes az uniós döntéshozatalban és intézmé-

nyekben való részvételre. A döntéshozó asztalnál szék csak a tagállamoknak jár, leg-

feljebb konzultációs partnernek tekinthetô a kívülálló ország, még ha oly tagság kö-

zeli állapotban is van (lásd EGT).

Szintén fontos, a tagság mellett szóló érv az egységes piac elônyeibôl való része-

sedés. Az egységes piacon történô megjelenés bizonyos fokát a külsô kapcsolatrend-

szer is képes garantálni, ez a fok pedig attól függ, mennyiben képes és hajlandó az

érintett ország véghezvinni az ehhez szükséges jogi harmonizációt. Ennek mértéké-

ben a kívülálló országok érdekeinek alapján lehet differenciálni, és meg lehet találni a

még kifizetôdô és megvalósítható mértéket kívülálló országként is.

A személyek mozgása – ami szintén a tagság mellett szóló érv –, ha teljes szabad-

ságában nem is terjeszthetô ki tagság nélkül, e tekintetben a jelenlegi helyzethez ké-

pest komoly egyszerûsítéseket képes nyújtani a külsô kapcsolatrendszer is.

3. Az alternatívák lehetséges elvi keretei

A tanulmány címébôl következôen a teljes jogú tagság alternatívájaként felajánlható

lehetséges jogi-intézményi keretek közül kizárhatjuk magát a teljes jogú tagságot és

– másik ellenpólusként – azt a helyzetet, hogy nem történik semmi.

A lehetséges elvi alternatívák közül a teljes jogú tagsághoz legközelebbi állapot te-

hát már nem külkapcsolati, hanem belsô viszonyt jelentene; valamiféle „legyengített”,

különleges, a tagsági jogok teljes összességét nem garantáló tagság. Negatívan csen-

gô szóhasználattal élve, ezt másodosztályú, illetve tartalmi elemeitôl függôen sokad-

osztályú tagságnak lehetne nevezni.

A Közösség, illetve az Európai Unió eddigi történetében nem volt példa arra, hogy

egy ország ne teljes jogú tagként csatlakozott volna. Ez nem jelenti azt, hogy a közös-

ségi politikák és mechanizmusok mindegyikében a belépés napjától kezdôdôen teljes

mértékben részt vett volna az új tagállam. Minden bôvítés átmeneti mentességek köz-

beiktatásával ment végbe. Nem figyelhettünk meg viszont átmeneti megoldásokat az új

tagállam intézményi kapcsolódásában és részvételében a döntéshozatalban.

A Közösségben az 1990-es évek kezdetétôl kibontakozott azonban a témánk szem-

pontjából meghatározó jelenség, a szegmentációs folyamat. A szegmentálódás, vagyis

az a helyzet, hogy egy vagy több tagállam bizonyos integrációs lépésektôl, integrációs

területektôl nem átmenetileg, hanem tartósan távol tartja magát, egyrészt érintette az

Unió lazább, kormányközi pilléreit (például a másodikat), valamint a közösségi elsô pil-

lér néhány elemét is (GMU, schengeni elôírások egy része). Az új tagállamok csatlako-

zásakor eddig – habár az 1990-es években voltak ilyen elképzelések – formálisan nem

alakulhatott ki nem átmeneti, hanem végsô idôpont nélküli szegmentáció lehetôsége.

Azt a csatlakozás máig érvényben lévô, mi több, a két tagjelölt, csatlakozási tárgyaláso-

kat megkezdett országgal szemben kihirdetett kritériumai nem teszik lehetôvé.
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Kérdés, hogy ez a helyzet mindenkori adottság marad-e, vagy kialakul az Unióban az

új tagállamokra érvényesülô, a tagsági jogok bizonyos részét nem garantáló, de mégis

tagsági státus. Ez azt jelentené, hogy egy ilyen feltételekkel belépô állam idôkorlát nélkül

kimaradna az integráció egy vagy több területébôl, vívmányából. Hogy a kimaradás mi-

lyen konfigurációban érvényesülne, errôl nem hivatalos vélemények máris hallhatók. Nyil-

vánvalóan a gyengített tagság ott érvényesülne elsôsorban, ahol a Közösség befogadási

kapacitása szûkös. Ez a pénzügyi újraelosztással összefüggô politikákat jelent: strukturá-

lis alapok, mezôgazdasági támogatási rendszer, költségvetési kapcsolatok. De érintheti

adott esetben a távolmaradás a schengeni jogokat és a négy szabadság egyikét-másikát

is, erre utaló jelek is vannak. Az egy-egy integrációs területbôl való kimaradás mértéke –

azaz, hogy az a legyengített tagsági jogok részleges vagy teljes hiányát jelentené-e – nyil-

ván az EU és a jelentkezô ország még mûködôképes kompromisszumától függhet. Csak

konkrét esetben lehetne megállapítani, hol van az a pont, ameddig a csökkentett értékû

tagság még vonzó és vállalható a belépni szándékozó ország számára, hol az a határ, ahol

a megnyirbált jogok és az integráció hozadéka mûködôképes egyensúlyt képes létrehoz-

ni. Ha egyáltalán van ilyen pont.

A legyengített, másodosztályú tagság intézményesülésének van – tagadhatatlanul

komoly – kockázata. Ez az integráció további, immár korlátlan és nehezen megállít-

ható szétdarabolódása. Az ilyen helyzet ugyanis nemcsak másodosztályú tagállamo-

kat eredményezne, hanem szinte automatikusan harmad-, negyed-, sokadosztályúa-

kat. Ez a jelenlegi tagállamok részére is a tagság leértékelôdését, a tagság értékének

csökkenését hozná.

A teljes jogú tagság alternatívájának másik lehetséges elvi formája, amelynek az elô-

zônél jóval kisebb és kezelhetôbb hatásai lennének a meglévô közösségre, a viszony le-

hetô legnagyobb gazdagítása, felértékelése formális tagság nélkül, az uniós külkapcso-

lati rendszer kereti között. Ez a társulás – akármilyen néven is nevezhetjük e viszonyt

– eddigi formáinak új tartalommal való megtöltését jelentené. Az ilyen viszony új tartal-

mi elemekkel való gazdagítására a következô fejezet tartalmaz néhány javaslatot.

Az uniós gondolkodásban a múltban és jelenleg is találhatók olyan elképzelések, amelyek

a tagság alternatívájaként a különbözô transzregionális és multilaterális szervezetek kereté-

ben kialakított együttmûködés gazdagítását ajánlják. Ez azonban gyenge pótszernek tûnik.7

A korábbinál esetleg magasabb fokon képes intézményesíteni az EU kapcsolatait az együtt-

mûködésben érdekelt országokkal, de az ilyen szervezetek korlátozott hatékonysága, „pu-

ha” jellege folytán nem tekinthetôk többnek, mint szükséges, de kiegészítô keretnek.

4. Az Európai Unió egy lehetséges ajánlatának fô elemei

Az elmondottakra támaszkodva, különösen az elôzô fejezetben áttekintett lehetsé-

ges, az Európai Unió eddigi gyakorlatától sok tekintetben nem idegen, elvileg szóba

jöhetô intézményes együttmûködési keretek a jelenlegi állapotukban nem alkalmaz-

hatók hatékonyan az uniós tagság alternatíváiként. Elsôdlegesen ez az oka annak,

7 Balázs (2003), 143–146. o.
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hogy az EU-nak folyamatosan szembe kell néznie a bôvítésére irányuló nyomással. A

másik ok, hogy az EU sokszor a könnyebb ellenállás felé mozdulva, a kérdés megol-

dását elodázva, politikai megfontolások által motiválva olyan helyzetbe juttatta ma-

gát, hogy a csatlakozási folyamat némely országgal – elsôsorban Törökországra kell

gondolni – már komoly konfliktusok nélkül nehezen visszafordíthatóvá vált. Ezért az

alábbiakban javasolt intézményi együttmûködési keret és annak tartalmi elemei nem

biztos, hogy minden potenciális tagjelölt országgal alkalmazhatók, de az EU jelenlegi

szomszédságpolitikai partnerei – amely országok körébôl kerülhetnek ki a tagsági

törekvéssel fellépôk – többsége számára talán reálisan felajánlható.

A „legyengített”, „sokadosztályú” tagság, illetve a lehetséges, szükséges, de nem

kellôen hatékony és inspiráló sokoldalú együttmûködési keretek korlátjai folytán, a

Római Szerzôdés szóhasználatával „különleges kapcsolatokat” jelentô, társulási típu-

sú keretek új tartalommal való megtöltése marad. Ezek tartalmát lehetne gazdagíta-

ni, „tagságközelibbé”, rugalmasabbá, következésképpen vonzóbbá tenni. Ez a meg-

oldás nem lenne teljesen idegen az EU eddig követett gyakorlatától, hiszen amint az

elsô fejezetben láttuk, az elmúlt évtizedekben a Közösség a Római Szerzôdés társu-

lási formuláját igyekezett konkrét tartalommal megtölteni és a partnerek „testére

szabni”. Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy e kapcsolatrendszer kereteinek mecha-

nikus tágítása, kiterjesztése újabb és újabb partnerekre az eddigi tapasztalatok alap-

ján nem tûnik elegendônek. Annak érdekében, hogy a társulási viszonyt a partnerek

ne ideig-óráig kényszerûen elfogadott pótmegoldásként, korlátozott és gyakran ero-

dálódó elônyöket jelentô helyzetként érzékeljék, az EU-nak a korábbiaktól eltérô, új

megközelítést és végrehajtási mechanizmust kellene kialakítania, de a tartalmi ele-

mek tekintetében is szakítania volna célszerû az eddigi sémákkal és tabukkal. 

4.1. A társulás és a tagság kérdése

Az Európai Unió eddigi gyakorlata során létrehozott kétoldalú preferenciális, szinte

minden esetben társulási típusú (partnerségi, stabilizációs stb.) megállapodások –

mint láttuk – többféle célt követtek. Tartalmuk minden esetben kiterjedt az ipari ter-

mékek áramlásának liberalizálására, vagy elôirányozta azt, sok esetben aszimmetri-

kus módon, tartalmaztak mezôgazdasági kereskedelmi könnyítéseket, némelyik kö-

zülük pénzügyi transzfert intézményesített. Több területen általános, nem mindig

konkretizált együttmûködést tûztek ki célul, amely a kölcsönös érdekek vagy valame-

lyik partner domináns érdeke alapján szorosabb formát is ölthetett. Az EU-tagálla-

mokénál (legalábbis a nyugat-európai normához viszonyítva) fejletlenebb demokrati-

kus berendezkedésû államok esetében (egyoldalú) demokratikus követelményrend-

szert is elôírt általában ez a típusú viszony.

Tagsági ígéretet csupán az 1960-as években megkötött két, úgynevezett elsô ge-

nerációs társulási szerzôdés tartalmazott. A késôbbiekben az Unió kimondatlanul

vagy kimondva – mint az Európai Megállapodások esetében – érzékeltette, hogy a

társulási viszony „önmagában vett érték”, nem elôlegezi meg a csatlakozást. Ezzel

mindaddig nincs gond, amíg egy-egy ország nem tekinti céljának a belépést, és meg-

elégszik a szerzôdés gazdasági hozadékával (például néhány fejlett nyugat-európai
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ország). Ettôl némileg eltérô a mediterrán országok helyzete, amelyek tagsági igé-

nyét le lehet szerelni a Római Szerzôdés eredeti földrajzi csatlakozási kritériuma ér-

telmében. Meg kell jegyezni azonban, hogy Törökország esetleges csatlakozása ezt

az érvelést, ha nem is kérdôjelezi meg, de gyengíti. Ráadásul idôrôl idôre megfogal-

mazódnak olyan, egyelôre gyenge ötletek, hogy e homályos, geográfiainak hangzó

kritériumot meg lehetne határozni megengedôbb módon is. A 2004-ben csatlakozott

országok az Európai Megállapodásban szintén kénytelenek voltak elfogadni a tagság

és a társulás különválasztását, és a gazdasági és politikai elônyök érdekében vállalni

az ezek kihasználásához szükséges alkalmazkodás és átalakulás kemény terheit. Ezt

a tehervállalást az enyhítette és tette elfogadhatóvá, hogy a társulási megállapodások

aláírása után rövid idôn belül megnyílt elôttük a csatlakozás elvi lehetôsége. Ez a le-

hetôség az alkalmazkodás, a stabilitás, a majdani tagság által megkövetelt normaát-

vétel nagyon komoly fegyelmezô erejévé, talán nem erôs a szó: kikényszerítôjévé

vált, a folyamatnak ugyanis megvolt a finalitása, az értelme. Durván fogalmazva: a

Közösség a tagsággal „fizette ki” utólag a társulás költségeit.

Abban az esetben, ha az EU a szomszédságában elhelyezkedô országoknak a fel-

javított, gazdagított társulási alapú kapcsolatrendszert (terjedôben lévô elnevezés

szerint „társulás+”) kínálja tagság nélkül, annak alternatívájaként, az óhatatlan és bi-

zonyos mértékig célszerû alkalmazkodásuk költségeit ezen intézményi keretek kö-

zött kell kompenzálnia. Itt nem mûködik az Európai Megállapodások kényszere,

ezért a kívülállók számára csak akkor lehet vonzó az ilyen kapcsolatrendszer, csak

akkor közvetíthet a reformok és a stabilitás irányába mutató impulzusokat, ha erôs

pótlólagos, a lakosság számára ténylegesen érzékelhetô és politikailag-gazdaságilag

jól prezentálható ösztönzést kapnak az érintett országok az EU-val folytatott együtt-

mûködéshez. Ez óhatatlanul olyan tartalmi elemeket visz be e kapcsolatrendszerbe,

amelyek az EU-tagállamok számára „drágábbak” az eddigieknél, de ha ezt nem vál-

lalják, az EU a jövôben is ugyanazokkal a gondokkal szembesül, mint most.

4.2. A kereskedelem

Talán meg lehet kockáztatni azt a megállapítást, hogy az Európai Unió kívülálló or-

szágokkal kapcsolatban eddig folytatott hagyományos kereskedelmi kedvezményes

gyakorlata, nevezetesen a pénzügyi támogatásokkal kiegészített kereskedelmi piacra

jutási könnyítések nem elégséges elemei a felértékelt külkapcsolati viszonynak.8  Ezek

sok esetben – az Európai Megállapodás néhány rendelkezése Magyarország tekinte-

tében is ezt támasztotta alá – nem elegendô nagyságúak, nem a megfelelô áruszer-

kezetre vonatkoznak, gyakran nem kihasználható, csak papíron létezô kedvezmé-

nyek. Némi elmozdulás az uniós gyakorlatban kétségkívül érzékelhetô: a balkáni or-

szágokkal megkötött Stabilizációs és Társulási Megállapodások valamivel bôkezûbb

piacra jutási kedvezményeket tartalmaznak az ipari kereskedelemben, mint az 1990-

es évek Európai Megállapodásai. (Zárójelben jegyezzük meg: talán, mert a liberalizá-

ció tétje is kisebb, hiszen kevésbé fejlett gazdaságokról van szó.) A jövôben követen-

8 Emellett érvel Grabbe (2004).



A TELJES JOGÚ UNIÓS TAGSÁG ALTERNATÍVÁI 3399

dô gyorsabb, kevésbé szelektív és lényegesebb kereskedelmi liberalizáció a szóba jö-

hetô országok javára, még ha elméletileg okozhat is idôszakos zavarokat, minden va-

lószínûség szerint nem befolyásolná az Unió masszív belsô kereskedelmi folyamatait.

Ráadásul, az Unió tengerentúli országokkal kialakított vagy a jövôben tervezett ke-

reskedelmi szerzôdéseinek piacnyitása nyilvánvalóan nagyobb, mint a szomszédság-

hoz tartozó országok megnövelt kedvezményei lennének.

Az Európai Unió a szabadkereskedelmi gyakorlatában szinte tabuként kezeli a me-

zôgazdasági termékek piacra jutását. Ezt alátámasztják mind az EFTA-országokkal,

mind az EGT keretében kialakított, mind pedig a mediterrán, valamint a közép-európai

preferenciális rendszer tapasztalatai. A javított, továbbfejlesztett társulási rendszer le-

hetséges résztvevôi számára ugyanakkor éppen e kereskedelmi ágazat liberalizálása ad-

hatna kézzelfogható elônyöket. Tagadhatatlan, hogy ez belsô uniós érdekeket érint, va-

lamilyen mértékben módosíthatja a tagállamok közötti érdekegyensúlyt, de el kellene

gondolkodni azon, nem tekinthetô-e mégis reális árnak annak érdekében, hogy vonzó-

vá tegyék az EU-hoz fûzôdô viszonyt a szomszédos országok számára, pótlólagos im-

pulzust nyújtva a gazdasági fejlôdésükhöz és a gazdasági-társadalmi stabilitásukhoz. 

Az érintett országokra igen komoly terheket rónak a szigorú uniós agrárszabályok

(állat- és növényegészségügy, higiénia stb.). Ezek betartatása uniós érdek, de nem szol-

gálhat a protekcionizmus eszközeként. A partnerek erôfeszítéseit honorálni kellene,

mégpedig a leginkább kézenfekvô eszközzel, a termékeik szabadabb beengedésével.

4.3. Az egységes piacra való bejutás és a közösségi szabályok átvétele

Különösen a közösségi érvelésben kap nagy hangsúlyt az a tény, hogy a kölcsönös li-

beralizáció, a piacok összekapcsolása, a hatalmas piacon megnyíló mozgástér önma-

gukban automatikusan hozzájárulnak a gazdaság növekedéséhez, a befektetések bô-

vüléséhez, a foglakoztatási helyzet javulásához. A dolog azonban nem ilyen egyszerû.

Egyrészt a szóban forgó országok korábban a nemzetközi gazdasági szervezetek

ösztönzésére elindultak a liberalizáció útján, amelynek eredményei és következmé-

nyei gyakran felemásnak bizonyultak. Az így keletkezett nehézségek növelték a poli-

tikai elit és a lakosság ellenállását a piacok megnyitásával, a sokszor egyoldalú hátrá-

nyokat hozó liberalizációval szemben, különösen, ha figyelembe vesszük azt, hogy

mit várhattak, várhatnak ezek az országok cserében. A liberalizációs folyamathoz

kapcsolódó fegyelem, különösen az EU irányában, jól mûködött az Európai Megálla-

podások keretében, mert megvolt a végcél. Ugyanakkor valószínûleg kevésbé mûkö-

dôképes az olyan viszonyban, amelyet a tagság alternatívájaként kínálnak.9

A tagságra pályázó országok számára lehetôségként fogalmazódik meg, fôleg az

uniós érvelésben, hogy az érintett gazdaságok fokozatosan résztvevôivé válhatnak az

Unió egységes piacának. Az integráció ilyen módon való kiterjesztése, az adott politi-

kai feltételek között némileg „pótcselekvésként”, sikertörténetnek bizonyult az Euró-

pai Gazdasági Térben. Egyrészt, mert az abban részt vevô országokat a piaci integ-

ráció gazdasági elônyei kielégítették, másrészt pedig más országok számára az EGT

9 Wissels (2006)
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a csatlakozás elsô lépésévé válhatott a politika status quo változásának köszönhetô-

en. Ez nem jelenti azonban azt, hogy az egységes piac rugalmatlan, automatikus ki-

terjesztése a tagság, illetve annak perspektívája nélkül önmagában vonzó és járható

út a szomszédság országai számára. Az ilyen országoknak megfogalmazandó ajánlat-

nak természetesen logikus része lehet az egységes belsô piaci részvétel lehetôsége,

de valószínûleg differenciált megközelítésben, szelektíven, nem ragaszkodva a túlsá-

gosan a szigorú acquis communautaire teljes és mechanikus átvételéhez, és ami szin-

tén fontos, valami pótlólagos kompenzációval, ösztönzéssel kísérve.

Az egységes piacon való akadálynélküli megjelenés fontos elôfeltétele a kapcsoló-

dó közösségi jogrend maradéktalan alkalmazása, ennek képessége. Vannak olyan kö-

zösségi elképzelések, amelyek ezt ajánlják, illetve követelik meg a piaci integrációért

cserébe. Nem biztos azonban, hogy ez így járható út, erre utalnak az EU-orosz kap-

csolatrendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos konfliktusok is. Ha a teljes jogú tag-

ság alternatívájáról gondolkodunk, szükséges-e a teljes egyoldalú jogi harmonizáció?

Az acquis communautaire, azon belül az egységes piaci szabályozás a közösségi

tagállamok gyakorlatához, szükségleteihez és lehetôségeihez igazodva alakult ki. A

fejlett ipari országok szintjéhez lettek megállapítva az elemei. Soha nem tekintették

a közösségi joganyagot a fejletlen országok reformjait, gazdasági és társadalmi fejlô-

dését elôsegíteni hivatott eszköznek. Az egységes piaccal kapcsolatos acquis a belsô

piac mûködésérôl szól, nem pedig a gazdaság megreformálásáról és a felzárkózásról,

ezért tagsági perspektíva nélkül az egyoldalú és teljes átvételének célszerûsége meg-

kérdôjelezhetô. A jogrend megfelelô alkalmazása összetett és kifinomult intézményi

hátteret, adminisztratív kapacitást igényel, ami nem adott a szóban forgó országok-

ban. A 2004-ben csatlakozott, jól teljesítô új tagállamok számára is nem egy terüle-

ten gondokat és komoly költségeket okozott. 

Amennyiben az arra alkalmas külsô országok bizonyos mértékben részeseivé kí-

vánnak válni az egységes piacnak, szükségesnek látszik differenciálni a jogrend ele-

mei között, meghatározni azokat, amelyek átvétele szükséges a kívánt mértékû pia-

ci integrációhoz. Egy ilyen gyakorlat sem új az EU történetében, példa volt erre a can-

nes-i harmonizációs menetrend. El lehetne gondolkodni például azon, ami szintén né-

mileg tabutéma az EU-ban, hogy célszerû-e erôltetni a teljes körû versenyjogi harmo-

nizációt. Hasonló problémát vetnek fel a gazdag nyugat-európai országok testére

szabott belpiaci környezetvédelmi és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó elôírások. Ezek

komplett teljesítését nem reális elvárni a belépés perspektívájával nem rendelkezô or-

szágoktól, arra nem is lennének képesek. Akkor viszont kezelni szükséges a környe-

zeti és szociális dömping ismert problémáját, az erre alapuló ellenérvelést. Az orszá-

gok igényéhez igazítva lehetne megállapítani a célszerû harmonizáció menetrendjét,

és ennek megteremteni a támogatási csatornáit.

4.4. A személyek mozgása

Az Unión való kívülmaradás, a tagság hiányának egyik leginkább szembetûnô jele a

kívülálló országokból származó személyek mozgásának korlátozottsága a tagállamok

területén. A retorika szintjén elhangzanak ígéretek az uniós intézmények és a tagál-
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lamok részérôl, de a feljavított viszonyrendszer keretein belül ennél tovább kellene

menni. Még akkor is, ha ez a kérdés szintén egyike az EU tabutémáinak, és ha az ál-

talános ígérgetô retorika mögött gyakran a terrorizmustól való jogos félelem moti-

válta elzárkózó, szigorító vélemények is hallhatók.

Természetesen ez a mai körülmények között, a közvéleményre is tekintettel rend-

kívül érzékeny kérdés. Ezért gyors és átütô rendezése nem reális. Apró könnyítések

kilátásba helyezése, ütemtervek kialakítása, a valamit valamiért elv következetes al-

kalmazása túlmutatna a mai tétlenségen és tétovaságon. Minden könnyítô lépést lo-

gikusan megelôzne a határvédelmi és vámszervek szoros együttmûködése, az illegá-

lis mozgást és kereskedelmet kiszûrni képes intézmények megerôsítése. Ehhez uniós

támogatásra is szükség lesz, de tudatosítani kellene, hogy ez még mindig olcsóbb,

mint a szabályozatlanság és annak következményei. A vízumokhoz való hozzájutás –

amennyiben a vízummentesség nem lehetséges – technikai megkönnyítése és olcsób-

bá tétele ez egyik elsô lépés lehetne.

A személyek mozgásával összefügg a munkavállalás ugyancsak érzékeny kérdése.

Itt reálisan kivitelezhetô, a tagsági helyzetet nem megközelítô technikák alkalmazása

jöhetne szóba. A lényeg, hogy a lehetô legnagyobb mértékben kiszûrhetô legyen az

illegális munkavállalás, ennek fejében a szabályozás elemeit lehetne bevezetni a rend-

szerbe, amelyek szabályozott korlátozásként, ha a munkaerô-piaci helyzet megenge-

di, tágíthatók lennének.

4.5. A finanszírozás kérdése

Mindenki elôtt ismertek a közös költségvetés hétéves kerettervének kidolgozását kí-

sérô viták, érdekkonfliktusok és a kialakított kompromisszumok. A költségvetési ki-

adások szerkezete és arányai szintén adottak 2013-ig. Reálisan gondolkodva, a fel-

javított társulási rendszer mint a tagság „pótszere” az Unió külsô szerepvállalásának

finanszírozására szánt pénznél többel nem számolhat a jelzett idôpontig.10 Ez nem je-

lenti azonban feltétlenül, hogy a megállapított összegeket ne lehetne hatékonyabban,

célszerûbben felhasználni. 

Árulkodó tény, hogy a 2004–2006-os idôszak során elvileg felhasználható –

ugyan nem bôkezû – pénzügyi támogatás jelentôs részét nem költötték el a címzett

országok, mivel az EU nem talált életképes projekteket a javaslatok között, fôleg a

balkáni és a mediterrán térségben. Ez az anomália nyilván nemcsak a fogadó fél ro-

vására írható, hanem – az 1990-es évek közép-európai tapasztalatai alapján ítélve –

az elosztási mechanizmusban is lehetnek hibák. Az Európai Uniónak is tisztáznia

szükséges, hogy milyen prioritási megfontolások szerint szeretne finanszírozni a jö-

vôben. Célszerû összhangba hozni a rendelkezésre álló támogatást a továbbfejlesz-

tett társulási rendszer prioritásaival, azt gazdagító célokkal és lépésekkel. Az sem

egyértelmû, hogy a pénzfelhasználás adminisztrációs mechanizmusa megfelel-e a

címzett országok adminisztratív kapacitásának, és ha nem, célszerû lenne egyszerû-

10 Ennek az összegnek a korlátozott voltát az Európai Bizottság is nyíltan hangoztatja. Lásd például Be-

nita Ferrero-Waldner szavaira való hivatkozást, HVG, 2007. január 27., 28. o. 
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síteni és hozzáigazítani a felvevô országok lehetôségéhez. Erre volt példa az EU és a

közép-európai országok között. Természetesen abból nem célszerû engedni, hogy a

rendszer ki tudja szûrni az illegális felhasználást és a korrupciót.

4.6. Az intézményekkel kialakított kapcsolat kérdése

Romano Prodi bizottsági elnökként megfogalmazott híres mondása szerint a szom-

szédságpolitika minden, kivéve az intézményeket. Elsô ránézésre ez a kijelentés való-

ban axiómát takar, hiszen az intézményekben való részvétel a tagság elválaszthatatlan

funkciója és feladata. Reálisan nem is javasolható, hogy nem tagállamok képviselôi be-

kerüljenek a közösségi intézményekbe és részt vegyenek a döntéshozatalban. Erre kí-

vülállóként eddig is csak a csatlakozási szerzôdéssel rendelkezô országok nyertek jo-

got a belépésüket megelôzô rövid idôszakban. A tagállamok képviselôibôl összetevô-

dô intézmények amúgy is a hatékony mûködôképességük határára jutottak.

Az uniós tagállamok akadémiai köreiben mindazonáltal vannak vélekedések, hogy

a Prodi-féle axióma árnyaltabban is értelmezhetô. Ez vitatott és nem egyértelmû kér-

dés. A tagság alternatívájaként szóba jöhetô megkülönböztetett és tartalommal gaz-

dagított kapcsolatrendszernek valószínûleg többet kell nyújtania a bilaterális szerzô-

dések biztosította intézményi viszonynál és a mediterrán együttmûködés keretében

kialakított rendszernél. Távlatilag talán van realitása olyan, az EU és a közép-európai

országok között az 1990-es évtized közepére jellemzô szisztémának, amit struktu-

rált párbeszédnek neveztek. Az ilyen megoldás lehetôséget ad az érintett országok-

nak, hogy az érdeklôdésükre számot tartó kérdésekben betekintsenek a döntéshoza-

tal elôkészítésébe, esetleg valamilyen mértékû konzultatív szerepet is kaphatnának.

4.7. A demokratikus értékrend és a demokratikus rend erôsítése

Az Európai Unió társuláson alapuló kapcsolatrendszerének a kezdetektôl fontos ele-

me a demokratikus értékrend és a jogállami mûködés közvetítése, még akkor is, ha

nem minden társult partnerrel szemben képviselt a Közösség szilárd, kikényszerítô

pozíciót.11 Ez azzal is összefügg, hogy szemben számos területtel, ahol az acquis

communautaire egyértelmûen szabályoz és pontos mûködési kritériumokat állít fel, a

demokratikus jogrend megítélése kevésbé precíz normákhoz igazodik, és a partnerek

megítélésében a tagállamok között is különbségek mutatkozhatnak.

A tagság alternatívájaként felajánlható szoros és tartalmában gazdagított viszony-

nak is fontos, elengedhetetlen eleme a demokratikus mûködés, a demokrácia intéz-

ményeinek, a jogállamiság, valamint az emberi és kisebbségi jogok kontrolljának erô-

sítése. Ez szavatolhatja a politikai és gazdasági stabilitás övezetének fenntartását az

Európai Unió határai közelében, ami az EU és a partnerországok alapvetô érdeke, a

kapcsolatok szintjének emelését mindkét oldalon motiváló tényezô. Az Alapjogi Char-

ta és az Európa Tanács dokumentumai alapján célszerû pontosabban meghatározni

az EU elvárásait, ezt számon kérni és értékelni. Így teremthetô meg az a fegyelmezô

11 Ralchev (2004)
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erô, amely érvényesült a közép-európai országok Európai Megállapodásaiban. Az EU

által nyújtott „ellentétel” ebben az esetben azonban nem a tagság, hanem a megkü-

lönböztetett gazdasági kedvezmények garantálása.

4.8. A konzisztens és következetes uniós politika szükségessége

Az eddig követett és a kialakuló új szomszédságpolitikával ellentétben, a tagság alter-

natívájának beállított intézményesített kapcsolatrendszer elengedhetetlen vonása, hogy

annak megvalósításában az EU egyetlen hangon szóljon, egységes, egyértelmû és kö-

vetkezetes álláspontot képviseljen. A jelenleg folytatott szomszédságpolitikában is kont-

raproduktív, az új kapcsolatrendszert pedig alapvetôen szétzilálja, ha az uniós intézmé-

nyek és a tagállamok saját közvetlen érdeküktôl vezérelve eltérô, egymásnak ellent-

mondó üzeneteket küldenek az érintett országoknak. Nem alakulhat ki olyan helyzet,

hogy egy-egy partnerrel szemben az EU vagy a tagállamai engedékenyebbek, másokkal

szemben, kettôs mércét alkalmazva pedig szigorúbbak. Az EU fellépését konzisztenssé

szükséges alakítani, a felajánlott és intézményesített elemeit a kapcsolatrendszernek

egymással összhangban lehet csak megfogalmazni. A csatlakozási folyamathoz hason-

lóan, a tagság helyett ajánlott együttmûködés részleteit egyeztetett, közös uniós állás-

pontként kellene elôterjeszteni és megvalósítani. A konzisztencia erôsítésének egyik

módja lehet, ha az új kapcsolatrendszer kialakításával és mûködtetésével az Európai Bi-

zottság olyan tagját bízzák meg, aki nem az Unió szektorális érdekeinek képviseletével

foglalkozik, hanem átfogó feladatot lát el. Ahogy a keleti kibôvítés folyamatában mûkö-

dött bôvítési biztos, a bôvítéssel jelenleg foglalkozó bizottsági tag jogkörébe lehetne

utalni az új típusú kapcsolatrendszer kialakítását és felügyeletét, de akár a szomszéd-

ságpolitika feladatát is. Ez optikailag és ténylegesen is felértékelné e viszonyt.

4.9. A lehetséges partnerek körének kijelölése

Az Európai Unió külkapcsolati rendszerében létrehozott kategóriák egyik sajátossága, hogy a

potenciális partnerek köre nincs egyértelmûen definiálva. Egyébként a teljes jogú tagként szó-

ba jöhetô országok körének tisztázatlansága is komoly konfliktusok forrása. Mint láttuk ko-

rábban, nincs kijelölve az Európai Unió bôvülésének földrajzi határa.12 Mivel a tagság alterna-

tívájaként beállított kapcsolatrendszernek sincs jelenleg meghatározott földrajzi körülhatáro-

lása, a szomszédságpolitika szóba jöhetô partnereire létezik csak felsorolás, célszerû lenne

definiálni, mely országokat tekinti az EU az új, kibôvített és gazdagított társulási viszony le-

hetséges szereplôinek. Ha ezen új kapcsolati kategória elemeit mechanikusan kiterjesztik

minden új jelentkezô partnerre, például egy-egy dél-amerikai vagy közép-ázsiai országra, ez

a résztvevôk szemében leértékeli a bármilyen mértékben is gazdagított viszonyt, megfosztja

azt a megkülönböztetett státustól. Ez az érintetteket arra ösztönözheti, hogy vagy elfordul-

janak az Európai Uniótól, vagy egy még szorosabb viszonyt, a teljes jogú tagságot igényeljék.

12 Erre a helyzetre jellemzô még a keleti bôvítés idején tett megjegyzés, hogy „minden egyes közép- és

kelet-európai náció úgy érzi, hogy országai keleti határai képezik Európa keleti határait.” Balogh

(1994), 8. o.
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5. Magyarország lehetséges mozgástere

Ebben a záró, összegzô alfejezetben megkíséreljük felvázolni Magyarország lehetséges és

célszerûnek tartható mozgásterét a dolgozat címében szereplô problémával kapcsolatban. 

Elsô lépésként célszerû lenne meghatározni és árnyalni azon országok, régiók kö-

rét, amelyek számára felajánlható a teljes jogú tagság alternatívája. Ez a kísérlet több

nehézséget is hordoz magában. Külön kategóriaként célszerû kezelni Törökországot,

amely ország esetében a „kocka lényegében el van vetve”, az európai Unió ugyanis

deklarálta, hogy Törökországgal a meglévô teljes acquis communautaire alapján foly-

tatódnak a tárgyalások, ami más szavakkal kifejezve azt jelenti, hogy a teljes jogú

tagságról van szó. A török csatlakozással kapcsolatos magyar és uniós érdekviszo-

nyokat részleteiben nem vizsgáljuk. Nyilvánvalóan magyar érdek, hogy amennyiben

Törökország taggá válik, válhat, ez csak abban az esetben történhessen meg, ha a

felkészültsége (elsôsorban a koppenhágai kritériumokra vetítve) a lehetô legelôreha-

ladottabb, minimum Romániához és Bulgáriához mérhetô. Ez önmagában hosszú

évekig tartó folyamat. A feltételek másik csoportja a fogadóképességgel függ össze,

ami nem kevésbé problematikus. Annyi azonban látható, hogy az Alkotmányszerzô-

dés legfontosabb tartalmi elemeinek valamilyen formában történô megvalósítása nél-

kül Törökország nem integrálható. Az Alkotmányszerzôdés lényegének „megmenté-

se” több más szempontból is magyar érdekként értékelhetô. Törökország esetében,

minden eddigi csatlakozási tárgyalástól eltérôen, perdöntô jelentôségû a tárgyalási

folyamat jogokat és kötelezettségeket mérlegelô és kiegyensúlyozó funkciója.

Külön csoportként kezelhetôk témánk szempontjából a Nyugat-Balkán országai.

Ezek részére a meglévô vagy kialakulóban lévô intézményes kapcsolati keretek az

„európai perspektíván” keresztül, implicit módon szintén a teljes jogú tagságot ígé-

rik, idôhorizont nélkül. Ettôl visszalépni csak akkor tûnik lehetségesnek, ha ezekben

az országokban a tagságot kizáró fejlemények mennének végbe. A Nyugat-Balkán in-

tegrálása is hosszú idôszaknak tûnik fel, az Unióból származó, sokszor optimista né-

zôpontok ellenére is, hiszen ezen országok egy része tisztázatlan vagy kialakulatlan

belsô politikai és gazdasági viszonyokkal jellemezhetô. Ez alól leginkább Horvátor-

szág számít kivételnek. Magyarországnak nyilvánvaló és sokszor hangoztatott érde-

ke a nyugat-balkáni politikai és gazdasági stabilitás, amelynek legbiztosabb eszköze a

tagság felajánlása. Különleges érdek fûzôdik Horvátország befogadásához, ami elmé-

letileg még az adott intézményi keretek között sem elképzelhetetlen, hiszen a Nizzai

Szerzôdést a horvát csatlakozási szerzôdéssel elvileg korrigálni lehet. Horvátország

beillesztése az Unióba igen komoly mintát adhatna a térség országai számára. A ré-

gióban elhelyezkedô nagyszámú kis ország befogadása azonban, mint Törökország-

gal kapcsolatban is említettük, nem képzelhetô el a belsô uniós intézményi és döntés-

hozatali változtatások nélkül. A térség integrálásában Magyarország mellett (amely

akár „zászlóvivô” funkciót is vállalhat) ezen országok enklávéját körülvevô államok

jöhetnek szóba támogató partnerként, valamint a térségben hagyományosan jelen lé-

vô Ausztria, Németország, esetleg Olaszország.

A nyugat-balkáni országok belépéséig (Horvátországot kivéve) a fennálló intézmé-

nyes keretek kínálkoznak. A felkészítést szolgálhatja, ha az Unió az elôcsatlakozási
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alapok kipróbált mechanizmusára és tapasztalataira támaszkodva segíti elô az intéz-

ményi alkalmazkodást. A belsô piaci szabályok fokozatos átvételét szolgálná, ha egy

úgynevezett cannes-i Fehér Könyv típusú javaslatot dolgozna ki az Európai Unió. Job-

ban ki lehetne használni a jövôben a tagság lehetôségébôl származó fegyelmezô erôt

ezen országok különbözô belsô politikáikra nézve. Ezzel szorosan összefügg, hogy

az intézményes kereteket az eddigieknél bátrabban, rugalmasabban és differenciál-

tabban volna célszerû „testre szabni”, érzékeltetve, hogy az alkalmazkodás „honorál-

ható és kifizetôdô”. E megközelítés nehézsége az Unióban megcsontosodott, de nem

mindig hatékony blokkszemlélet. Ennek oldását jelenti ugyanakkor már most is Hor-

vátország külön kezelése. A közép-európai országok példája megerôsíti, hogy a csat-

lakozásnak logikusan „megágyaz” a belépés elôtti reálgazdasági összefonódás,

amelynek elôrehaladása Magyarországnak kézzelfogható hasznot is nyújt.

A tagság alternatívája által érintett országok következô csoportjába azok az európai

államok sorolhatók, amelyek a jelenlegi földrajzi kritérium alapján egyszer akár taggá is

válhatnak. Kelet-Európa országaira kell gondolni. Leginkább számukra tekinthetô érvé-

nyesnek a dolgozatban kifejtett lehetséges uniós javaslati csomag. Ezen államok befo-

gadása a következô évtizedben vagy a még távolabbi jövôben reálisan nem képzelhetô

el, fôleg a felkészültségi szintjük okán. Megítélésünk szerint nem is célszerû Magyaror-

szágnak erôsen elkötelezôdnie a befogadásuk iránt. (Ezt valószínûleg megteszik helyet-

te más tagállamok.) Az együttmûködés intézményes kereteinek megteremtésével és a

korábban kifejtett gazdagításával egyelôre körülbelül addig lehet eljutni, ameddig az EU

az 1990-es évek legelején eljutott a társult országokkal való kapcsolataiban.

Végül, a lehetséges érintett államok körébe tartoznak az Európán kívüli országok,

amelyek számára a jelenlegi feltételek nem adhatnak tagsági perspektívát. Ezekkel,

amint a dolgozat kifejtette, a társulás+-nak is nevezhetô intézményes együttmûködés

belátható ideig elégséges lehet, ügyelni célszerû ugyanakkor arra, hogy ezek a kere-

tek tartalmilag ne erodálódjanak. Ezeknek az országoknak a tagállamok között van-

nak hagyományos „szóvivôi”, Magyarországnak nem célszerû beállnia közéjük. Arra

viszont törekedni kell, hogy megfelelô egyensúly alakuljon ki az Európán kívüli szom-

szédok és a magyar érdekekkel jobban összhangban lévô kelet-európai országok ke-

zelése és támogatása között. Ez utóbbi érdekében az új tagállamokkal és fôleg az

északi tagállamokkal lehet szorosabban együttmûködni.
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Az elsô megszólalások nem sok jóval kecsegtetnek, mert a pozíciók kibékíthetetlen-

ségének veszélyét vetítik elôre. De korai lenne temetni az újrakezdés lehetôségét és

esélyét. Egyúttal azt is látni kell, hogy az alkotmányos vita újraindulása jelentôs koc-

kázatokat is tartogat Európa számára. Térben és idôben az Unió szorult helyzetbe

kerülhet. Az elnökség által (is) képviselt tézis szerint ugyanis Európa súlyos válságba

kerül, ha a patthelyzetet nem oldja meg a 2009. júniusi európai parlamenti választá-

sokig. Addig azonban már csak alig több mint két év van hátra. Puhatolózó tárgyalá-

sokra, kormányközi konferenciára, különösen pedig ratifikációk sorára (esetleg

újabb referendumokkal megspékelve) igencsak kevés az idô még akkor is, ha Európa

kész lenne politikailag összetartani. Térben, azaz tartalmában is komoly kérdôjelek

mutatkoznak, hiszen az újrainduló vita kezdetén való tagállami pozicionálás egyes

szereplôk részérôl nem sok jót sejtet.

A következô 30 hónap legfontosabb és legösszetettebb európai napirendi pontjá-

val állunk szemben. Nem haszontalan leporolni az egyszer már minden tagállam kor-

mánya által aláírt és 18 tagállam által megerôsített okmányt, és körbenézni a lehet-

séges opciók között.

Ahol az alkotmányos történet kezdôdött, majd átmenetileg
abbamaradt

Manapság sokan beszélnek Európa, az Európai Unió válságáról. Ez helytelen. Az eu-

rópai alkotmányozási folyamat került válságba. Ez a válság ugyan kétségtelenül ked-

vezôtlen hatást fejt ki az Unió általános állapotára, de nem felel meg a valóságnak,

hogy lebénult volna az Unió, hogy fejlôdés- és mûködésképtelenné vált volna.

GYÖRKÖS PÉTER

AAzz  UUnniióó  úújjrraakkeezzddii  ––  mmeeggiinntt  iinndduull  
aazz  aallkkoottmmáánnyyooss  vviittaa

Egy Európa szempontjából régen, de visszafojtott érzésekkel várt fél-

év vette kezdetét. Egyrészt egy olyan Németország vette át az Unió

elnökségét, amely belsô teljesítménye és külsô megjelenése okán újra

hiteles vezetô pozíciót vívott ki magának, és ennek arányában fogal-

mazta meg elnökségi ambícióit is. Másrészt beléptünk abba a félévbe,

amely során a kétéves alkotmányos bénultság meghaladásának legna-

gyobb (de nem egyetlen!) akadálya, és egyben a gondolkodási idôszak

végét jelzô mérföldkô, nevezetesen a francia belpolitikai helyzet ki-

mozdulhat a holtpontról. Még le sem bontották a karácsonyfákat,

máris szinte minden, a korábbi vitában is feltûnt szélsô érték képvise-

lôi, hangadói megszólaltak. 
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Az alkotmányozási folyamat „modernkori” történelme az ezredfordulóra nyú-

lik vissza. Már két éve folytak a csatlakozási tárgyalások az új tagállamokkal, meg-

nyílt minden tárgyalási fejezet, a berlini megállapodással megteremtôdött a bôví-

tés költségvetési fedezete. Egyre sürgetôbbé vált tehát a bôvítés intézményi elô-

feltételének megteremtése. Az 1999. decemberi helsinki Európai Tanács rögzítet-

te ennek menetrendjét, azt, hogy a szerzôdés módosítását célzó kormányközi

konferencia (Intergovernmental Conference, IGC) 2000 folyamán lezajlik, és an-

nak eredményét 2002 végéig ratifikálni is fogják. Az IGC során, különösen a

2000. decemberi nizzai csúcson az is kiderült, hogy a szerzôdésen csak minimális

változtatásokra kerül sor, azaz a bôvítés tekintetében lesz elôrelépés, a mélyítés

terén viszont minimális. 

Ezért a Nizzai Szerzôdésnek már kezdettôl fogva komoly „ellenfelei” voltak az

Unión belül, sérelmezve, hogy elakadt a politikai integráció folyamata. Ehhez hozzá-

adták a bôvítéssel kapcsolatos aggodalmakat, nevezetesen azt a félelmet, hogy 27

taggal az EU intézményrendszere egyszerûen nem lesz mûködôképes. Ennek együt-

tes hatására még a Nizzai Szerzôdés megszületése elôtt elfogadták a Nizzai Nyilatko-

zatot, amely lényegében elindította az alkotmányozási folyamatot, ami aztán ünnepé-

lyes keretet kapott 2001 decemberében Laekenben. 2002 februárjában, azaz tíz hó-

nappal a csatlakozási tárgyalások lezárulása elôtt útnak indult a Konvent. A közel

másfél évig ülésezô fórum – minden hibája és gyengesége ellenére – egyedülálló volt

abban a tekintetben, hogy résztvevôinek harmada volt kormányképviselô, a nagyobb

hányadot a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament képviselôi képezték. 

A 2003 októberétôl 2004. júniusig tartó kormányközi konferencia döntôen meg-

ôrizte az eddigi legdemokratikusabb európai dokumentum lényegét, bár azt is érde-

mes megismételni, hogy a legnagyobb tagállamok kezdeti vehemens tiltakozása el-

lenére a tervezeten több mint száz érdemi változtatást hajtottak végre (ebbôl kettôt

kifejezetten magyar kezdeményezésre). 

2004. május 1-jén tíz ország csatlakozott az Unióhoz, és az „mégis” mûködött to-

vább. 2004 októberében aláírták az Alkotmányszerzôdést, és úgy tûnt, az Európai

Unió kegyelmi állapotba kerülhet, hiszen sikeresen túljut történetének legnagyobb

bôvítésén és mélyítésén.

Aztán 2005. május-júniusban fordult a kocka. Nem az Alkotmányszerzôdés szö-

vege, hanem egy azt körülvevô, máig pontosan meg nem fejtett európai szkepticiz-

mus nyert teret két alapító tagállamban. Bekövetkezett az, amit az eredeti javaslat-

tevôk számításba sem vettek: alapító atyák mondtak nemet a projektre. 

Miután az elutasítás Franciaországból és Hollandiából érkezett, szóba sem került,

hogy esetleg alkalmazzák a korábbi dán és ír módszert, azaz kisebb-nagyobb kiska-

puk által elérik a népszavazás megismétlését. 2005 közepén „érett be” az a problé-

ma, amelynek gyökerei már a 90-es évek elején majdnem földfelszín fölé kerültek.

Elsikkadt az a tény, hogy Franciaországban csak minimális támogatással erôsítették

meg a Maastrichti Szerzôdést (51 %!), és az újabb és újabb szerzôdésmódosítás egy-

fajta permanens ratifikációs gyakorlatba kényszerítette a tagállamokat, márpedig

mindig akadt köztük olyan, ahol a megerôsítés ilyen-olyan okból referendum tárgya,

és kis híján áldozata lett.
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A kialakult helyzetre az Unió nem volt felkészülve. Az alkotmányozást eleve ellen-

zôk megkönnyebbültek, az azt támogatók pedig elbizonytalanodtak. Két alapvetô

kérdésre nem sikerült választ kapni: Mi is a valódi probléma? Hogyan tovább?

Ugyanis az Alkotmányszerzôdés szövegét érdemben senki nem támadta (és nem tá-

madja ma sem). Ezért mondhatta Barroso joggal, hogy „the problem is not the text

but the context”. A tovább tekintetében pedig csak egy lehetôség nyílt az Unió szá-

mára: lehiggadni és hagyni idôt a helyzet és a kiút átgondolására. Így indult a reflexi-

ós idôszak, amelynek 2007 elején, a német elnökség kezdetével immár vége. 

Másfél év gondolkodás (vagy hibernálás?) után a reflexiós idôszak konkrét ered-

ményeit a tisztesség kedvéért mutassuk be: sikerült megakadályozni a válság elmélyü-

lését, az Unió némileg konszolidálódott, van hétéves költségvetése és ahhoz kapcso-

lódó kiszámítható közös politikái, lezárult az ötödik bôvítés. Az eredeti legfôbb célki-

tûzés azonban nem teljesült. Az Unió egy centiméterrel sincs közelebb az alkotmá-

nyos válság megoldásához. Több tucat javaslat, felvetés hangzott el a különbözô

megoldási opciókról, amelyekben egy közös vonás van: mindegyik esetében tudjuk,

miért nem valósítható meg. Egyelôre.

Az idôzítésrôl

Miért most indul újra a vita? A válasz egyszerû, és három tényezôbôl áll össze. Egy-

részt közeledik a francia elnökválasztás idôpontja. Karcolhatja egyes tagállamok ér-

zékenységét, de ettôl a tény még tény marad: Franciaország kulcsszereplô a folyamat

továbbvitele során. Álláspontja viszont csak és kizárólag az elnökválasztás után vég-

legesedik. Másrészt lejárt az (európai) parlamenti ciklus fele. A Borrell–Pöttering

helycsere felhívja a figyelmet arra, hogy napról-napra közelebb kerülünk a követke-

zô európai parlamenti választásokhoz. A sok probléma súlya alatt nyögô Uniónak mi

sem hiányzik kevésbé, mint az, hogy az ötévenkénti demokratikus megmérettetés az

érdektelenség vagy akár az euroszkepticizmus napja legyen. A harmadik ok pedig az,

hogy most veszi át az elnökséget az a tagállam, amely belsô teljesítménye és európai

elkötelezettsége alapján legalább rendelkezik azokkal a minimális „nyomásgyakorló”

eszközökkel és képességekkel, amelyekkel jóindulatúan, de kellô határozottsággal

noszogathatók a még vonakodó tagállamok. 

A kocka tehát el van vetve. Merkel kancellár egyértelmû prioritásként határozta

meg a folyamat elômozdítását, más értelmezések szerint holtpontról történô kimoz-

dítását. Ami pedig ennél is fontosabb, hogy az egykori keletnémet lelkipásztor lánya

emocionális módon megszólította, vagy legalábbis megpróbálta megszólítani Európa

lelkét. Mert lelkesedni Európáért. Merte azt mondani, hogy az Európai Unió, az eu-

rópai integráció jó dolog. A legjobb, ami Európával az elmúlt kétezer év alatt történt.

(Szerintem igaza van.) 

A kancellár megszólalása után aztán megszólaltak a sokáig hallgatók. A tagállami

pozicionálás kezdete egyben az európai „szétbeszélés” kezdetét is jelentette. Nehéz

megjósolni, mikor és hogyan hozhatók ezek a pozíciók közös nevezôre. Ami biztos,

hogy 2007. március 25-én Berlinben elfogadást nyer egy magasztos politikai nyilat-
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kozat, ami fontos szerepet tölt majd be a politikai lélektan tekintetében, viszont a be-

tûk szintjén egy centivel sem visz közelebb a szerzôdéses válság megoldásához. A

tesztelés tavasszal kezdôdik, és a kétoldalú bizalmas konzultációk „véletlenül” a fran-

cia elnökválasztás körül érnek véget. Néhány hét marad arra, hogy a június végi Eu-

rópai Tanács ne csak a további lépéseket, de a megoldáshoz vezetô vázlati elemeket

is fel tudja mutatni.

Ha ez lehetséges, akkor igen szûken, de van lehetôség mind a kormányközi kon-

ferencia megrendezésére, mind egy gyors ratifikációs folyamat végigvitelére. Mindez

azonban még kérdések tömegét veti föl, hiszen nem látszik az IGC-kompromisszum

iránya és kerete, arról pedig még ne is beszéljünk, hogy a ratifikáció hány tagállam-

ban öltheti újra népszavazás formáját. (Royale bejelentése mindenképpen forduló-

pontot jelenthet, miközben újólag felmerül az európai szintû népszavazás ötlete,

amelyet már képviselt Schüssel kancellár, újabban pedig a lengyel baloldal.)

A módszertanról

A német elnökség kissé kockázatos eljárási rendet javasolt. Abból indul ki, hogy a

már említett Konvent eredménye érvényes, azaz a demokratikus elôkészítés meg-

volt, most a kormányokon a sor, az ô álláspontjukat pedig szûk körben, a „serpák”

bevonásával kell tesztelni. Az EP új elnöke, Pöttering egyetérteni látszik ezzel a né-

zettel, és a PES (Party of European Socialists) sem kifogásolta azt, a két nagy poli-

tikai család láthatóan kész ezt a módszert elfogadni. A zöldek (Cohn-Bendit), de pél-

dául Wallström bizottsági alelnök is élesen kifogásolták azonban ezt az eljárást, és

nem zárható ki, hogy a német döntésnek a késôbbiekben még lesznek negatív kö-

vetkezményei.

A német megközelítés azonban két okból mégiscsak támogatható. Egyrészt tény-

legesen azt közvetíti, hogy a tárgyalások alapjának a jelenlegi szöveget tekinti, ami lé-

nyegében szellemi-tartalmi jogfolytonosságot jelent a Konventtel. Másrészt az sem

elhanyagolható szempont – különösen Magyarország számára –, hogy Berlin elutasí-

totta a „bölcsek” csoportjának, azaz egy legitimáció nélküli kis csoport domináns sze-

repvállalását, amit például Prodi még oly lelkesen támogatott, de ami folyamatosan

felveti a tagállamok egyenjogúságának dilemmáit.

A tartalmi problémákról és opciókról

A tartalmi problémák elemzése során a legnagyobb gondot az jelenti, hogy érdemi és

világos kritika az Alkotmányszerzôdés szövegét konkrétan nem igazán érte. A fran-

cia elutasítás mögött állítólag a szociális jelleg gyenge mivolta játszotta az egyik fô-

szerepet, ami egyszerûen a szerzôdés szövegének nem ismerésérôl tanúskodott. Ez

is azt igazolja, hogy a problémát nem a szöveg, hanem az általános politikai környe-

zet és az Európáról való egyre negatívabb közvélekedés, leginkább pedig a belpoliti-

kai megfontolások, gyengeségek és ambíciók okozták.
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A másik nehézséget pedig az a kialakult groteszk helyzet okozza, hogy mindenki

az elutasító országok gondjait próbálja megoldani, miközben elsikkad a már ratifiká-

ló országok szempontrendszere. Korábban azt mondtam, hogy három csoportot kell

tiszteletben tartani: azokat, akik elutasították; azokat, akik a helyzet tisztázatlansá-

ga miatt a ratifikációs folyamatot felfüggesztették; de leginkább azokat, akik a közö-

sen kitárgyalt és a huszonöt állam- és kormányfô által aláírt (!) dokumentumot meg-

erôsítették. Jelenleg már érzékelhetô, mekkora hiánya van ennek a tiszteletnek. Mi-

közben a ratifikáló országok kellô empátiát mutattak a belsô nehézségekkel küzdô

tagállamok felé, addig a még nem ratifikált országok egyes vezetôi úgy nyilatkoznak,

mintha rajtuk és álláspontjukon kívül nem is lenne helye más nézetnek az Unióban. 

A megoldás tekintetében mutatkozó tanácstalanságot mi sem támasztják alá job-

ban, mint a) az egyértelmû kifogások hiánya; b) a most újrakezdôdô pozicionálás so-

rán elhangzó egyes nyilatkozatok szélsô értékei. Egyrészt ugyanis azt tudjuk, hogy

huszonöt tagállam írta alá (és Románia, Bulgária, Horvátország és Törökország fo-

gadta el), majd két tagállam is elutasította a szöveget, de nem mutatható ki, hogy mi-

ért, milyen elemeket kellene törölni, hozzátenni, módosítani. Ebbôl egy következ-

mény fakad, nevezetesen az, hogy valamit változtatni kell, különben Franciaország és

Hollandia nem indítja újra a megerôsítés folyamatát. Ezért (is) csak csapongani lehet

a megoldás keresése során. Másrészt az is igaz, hogy a legkisebb módosítás is meg-

nyitja az utat nemcsak az ötletelés, nemcsak a taktikai pozicionálás, de – és ez a leg-

veszélyesebb – az ôskonfliktusok, az ideológiai viták felmelegítése elôtt. Ezért kez-

detben nyilvánvalóan számolni kell az ellentétek kiélezôdésével, s az csak a késôbbi-

ekben derülhet ki, ezeket mennyire lehet korlátok közé szorítani. 

Ráadásul az elmúlt idôszak nyilatkozathulláma alapján az ôskonfliktusok az „ôski-

indulóponthoz” látszanak visszakanyarodni. A két alapító ország elutasítása nem várt

fordulatot jelentett. Mert amire egyesek számítottak, az sokkal inkább az volt, hogy

az elutasítás Nagy-Britanniából, esetleg egyes új tagállamokból érkezik majd, és ak-

kor… Akkor esetleg fel lehet szólítani ôket annak eldöntésére, hogy akarnak-e ma-

radni, vagy sem. 2007 januárjában azt láthattuk, hogy ugyan semmiféle fogható nyo-

ma nincs a francia és a holland elutasítás meghaladásának, de a verbális választóvo-

nal egyrészrôl közel húsz aktív és három-négy passzív támogató, másrészrôl egy

egyre indulatosabban elutasító kis csoport között húzódik. Utóbbit az „eredeti vára-

kozásoknak megfelelôen” Nagy-Britannia, Lengyel- és Csehország alkotják.

A 2003–2004-es kormányközi konferencia tapasztalatai két tanulsággal szolgál-

hatnak számunkra. Egyrészt azzal, hogy bármilyen heves is az ellenállás, a csoport-

dinamika hatására a végén szép csöndben születhet megoldás, de ez csak akkor le-

hetséges, ha ténylegesen csomagmegoldás születik, azaz mindenki hivatkozhat a bel-

sô egyensúlyokon belüli eredményekre. A másik tanulság pedig az, hogy csak lépés-

rôl lépésre lehet elôre jutni (politikai mandátum az újrakezdésre, a módszertan és a

keret kialakítása, IGC, aztán a ratifikáció megindítása), de minden lépésnél egy ele-

met maximálisan figyelembe kell venni: mekkora a megerôsítés esélye. Az Unió sok

tekintetben ugyanis nem általános válságban, nem alkotmányos válságban, hanem ra-

tifikációs válságban van, vagy legalábbis annak kiújulásától retteg. (Ebbôl persze az is

fakad, hogy minden megoldási modell elsôdleges kérdése, megtörténhet-e a megerô-
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sítés a nemzeti parlamentek által, hiszen azokban a majdani szerzôdést aláíró, szen-

tesítô kormányok vannak többségben, vagy ilyen-olyan okból kinyílik a referendum

kapuja, és onnantól kezdve a legsajátosabb környezetbe kerülhet mind a projekt,

mind a szöveg. Nem véletlenül mondta nemrégen a szlovén miniszterelnök, aki a

2008-as szlovén elnökség alatt talán éppen az IGC lezárásáért lesz felelôs, hogy még-

iscsak az lenne a legjobb megoldás, ha referendumok nélkül lehetne megerôsíteni az

új okmányt.)

Elsôként talán fussuk át a szélsô értékeket. A legradikálisabb föderatív irányú

elôrelépés egyik legmarkánsabb képviselôje a belga miniszterelnök. A „United Sta-

tes of Europe: Manifesto for a new Europe” tanulmánya rendszerbe foglalja ezeket

a nézeteket. Azóta is szenvedélyesen képviseli javaslatait (politikai unió létrehozá-

sa, egyhangúság eltörlése, valódi közös kül- és biztonságpolitika, de ugyancsak kö-

zös gazdasági, szociális és adópolitika), és azt sem rejti véka alá, hogy újabb kudarc

esetén egy „nucleus” létrehozásával próbálkozna. (Az nem teljesen világos, hogy

ebbe a ratifikáló országok, vagy egy már jelenleg is létezô belsô kör, értsd euróö-

vezet tagjai tartozhatnának.) Ezzel szemben áll egy másik pólus, amelynek nézetét

a cseh elnök fejtette ki legegyértelmûbben. Klaus szerint, ha kell új szerzôdés, ak-

kor az nem foglalkozhat mással, mint a hatáskörmegosztás szentesítésével. Ennél

tovább nem szabad lépni, és véget kell vetni annak a tendenciának, amelyben egy

Európa-barát kis csoport milliók akaratával szemben megpróbálja kikényszeríteni

a politikai uniót. 

Nézzük most az opciókat. Ezek kicsit leegyszerûsítve: ASZ plusz, ASZ mínusz, mi-

ni szerzôdés, intézményi szerzôdés, teljesen új szerzôdés, kombinált szerzôdés.

• ASZ plusz: már 2005 nyarán felmerült Merkel részérôl a szociális protokoll le-

hetôsége. Ezt a közelmúltban Juncker és Royale újólag felvetette. Egy ilyen

jegyzôkönyv tartalma és jogi státusa nem teljesen világos, és kezelése fokozott

körültekintést kíván, hiszen nagyon könnyen az ideológiai tûzvonal közepébe

kerülhetünk. Ugyancsak a hozzáadás egy eleme a német kancellár és a német

egyházi vezetôk által újólag és erôteljes módon felvetett keresztény gyökerek

kérdése. Indulatoktól sem mentes viták folytak a korábbi kormányközi konfe-

rencián. Újra megnyílik tehát egy korábban láthatólag csak átmenetileg szüne-

teltetett frontvonal. Ugyancsak az addicionalitás jegyében merül föl egyes jövô-

beni közös politikák kidomborítása (klímavédelem, energia, migráció stb.).

• ASZ mínusz: ezen a téren született a legtöbb, egyben legkonfúzabb javaslat. El-

sôként az merül föl, hogy hagyjuk el a szerzôdés jelenlegi nevét, az alkotmány

kifejezését, hiszen az túl sokakat irritál, illetve félreértelmezésekhez és félreér-

tésekhez vezethet. Sokan dobálóztak az egyes részekkel. Mintha nem minden

nyilatkozó ismerné magát a szöveget. Az I. rész ugyanis önmagában nem áll

meg, az ott szereplô rendelkezések döntô része csak a III. rész rendelkezései-

vel együtt alkot zárt rendszert. A III. rész elhagyása másrészt azért is átgondo-

latlan felvetés, mert az abban foglalt rendelkezések 83%-a (maga Jo Leinen

számolta ki!) a jelenleg hatályos szerzôdésekben is szerepel. Azaz a III. rész tu-

lajdonképpen a szerkesztési konszolidáció része, még ha igencsak távol va-

gyunk is attól, hogy valódi egyszerûsítésrôl beszélhessünk. 
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• Mini szerzôdés: vitatható, ám kétségtelenül átgondolt Sarkozy javaslata, mi-

szerint most elsôsorban egy mini szerzôdést kellene tetô alá hozni, ahhoz elég

a parlamenti ratifikáció, és így konszolidált viszonyok jöhetnek létre a 2009-es

EP-választásokig, utána pedig lehet idô egy újabb Konvent és egy valódi alkot-

mányos folyamat útnak indítására. A gond ezzel leginkább az, hogy a csomag-

jelleg miatt minden tagállamnak más a fontos a szerzôdésben, és más a kihagy-

hatónak tartott elem. Ezért egy nyesegetés elindítása könnyen oda vezethet,

hogy csak a protokolláris elemek maradnak meg. Az is tény azonban, hogy az

„if in doubt leave it out” megfontolás kellô kompromisszum- és arányérzékkel

párosulva még mindig az egyik legcélravezetôbb megoldásnak tûnik. Ide kap-

csolódnak azok a londoni sugallatok, amelyek nem mini szerzôdésrôl, hanem

(jóval elegánsabban) egyszerûsített szerzôdésrôl szólnak, de ugyanarra a filo-

zófiára épülnek: oly mértékben kell levinni az ambíció szintjét és a szerzôdés-

módosítás tartalmát, hogy meg lehessen maradni a parlamenti ratifikáció adta

kereteken belül.

• Intézményes szerzôdés: részben, de nem teljesen a Sarkozy-javaslat egyik al-

változata. A francia belügyminiszter ugyanis elsôsorban az Alkotmányszerzô-

dés intézményi részeire összpontosít, de nem csak azokra. Az intézményi szer-

zôdés súlyos aggályokat vet föl. Egyrészt újra megteremtjük a már annyiszor

elátkozott nizzai körülményeket. Olyan helyzet jön létre, amikor politikai csa-

ták és ratifikációs konfliktusok során átjutva minimális intézményi kiigazítá-

sokra kerül sor, ráadásul olyanokra, amiket a polgárok nem is nagyon értenek,

vagy ami nem is igazán érdekli ôket. Ráadásul az Alkotmányszerzôdés intézmé-

nyi csomagján belül számos elem egyes tagállamok számára a tárgyalások leg-

végéig elfogadhatatlan volt, és kompromisszumra csak a nagy csomag kialakí-

tásával sikerült jutni. Az Európai Bizottságra, és annak 2009 utáni összetételé-

re való hivatkozás látszólag igaz. (Nizza alapján a következô testületnek keve-

sebb tagja lehet, mint ahány tagállam van.) De az is igaz, hogy ehhez nincs

szükség szerzôdésmódosításra, hiszen egy egyhangú tanácsi határozattal ez a

probléma megoldható. A fô gondot a kettôs többség bevezetése jelentheti, el-

sôsorban Spanyolország, leginkább pedig Lengyelország számára. Ugyancsak

komoly viták tárgya volt az uniós külügyminiszteri poszt létrehozása, és több

tagállam csak az utolsó pillanatban, és más területeken kapott koncessziók fe-

jében törôdött bele az elfogadásba. Kérdéses, hogy egy kisebb csomagon belül

hol lehetséges a kompenzációs és kompromisszumos lehetôségek kialakítása.

Végül, de nem utolsósorban sok tagállam számára az intézményi változások ér-

telme és jelentôsége messze elmaradt a politikák fejlesztésének, a közösségi

politikák kiterjesztésének céljától. Márpedig egy pusztán intézményi (értsd:

nizzai típusú) szerzôdésmódosítás nem vezethet érdemi elôrelépéshez például

az energia vagy a migráció terén.

• Teljesen új szerzôdés: eddig ebben a formában csak Lengyelország részérôl

merült föl, de konkrétumok nem ismertek. Lengyelország ugyan megvétózhat-

ja a majdani megállapodást, de annak nincs sok realitása, hogy egy teljesen új

tervezet alapján és teljesen elölrôl induljanak a tárgyalások. 
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• Kombinált szerzôdés és vegyes megoldás: bár jósolni több mint kockázatos,

annak lehet a legnagyobb esélye, hogy a fenti modellek egyfajta ötvözete jön

létre. Minden bizonnyal módosul a szerzôdés elnevezése. Lehetséges egyes ele-

mek addicionális megjelenítése, azaz a „hozzáadás”, miközben minden bi-

zonnyal számos rendelkezés, netán fejezet vagy rész kikerül majd a szövegbôl.

További opció lehet az új szerzôdés és a jelenlegi szerzôdések egyfajta ötvöze-

te, kombinációja, belsô hierarchia kialakítása (ami aztán hatással lenne a meg-

erôsítés módszertanára is). 

Nehéz, de nem reménytelen vállalkozás a kormányközi kompromisszum kialakítása.

A következetes és határozott német vonalvezetés, egy megoldásban érdekelt új fran-

cia elnök, a már ratifikált tagállamok („a szerzôdés barátai”) összetartása, és a rati-

fikációt elhalasztó, de a projekt sikerében érdekelt tagállamok létrehozhatják azt a

kritikus tömeget, amely kilendíti a folyamatot a jelenlegi holtpontról. 

Ami magyar szempontból fontos

Kicsit talán sarkos megfogalmazás, de meggyôzôdésem szerint a legfontosabb, hogy le-

gyen valamiféle megoldás. Az alkotmányos válság túlnôtt önmagán. Egy általános, az

egész Uniót és annak lényegét behálózó tehetetlenségi mutatóvá vált. Bármikor bele le-

het kapaszkodni konkrét lépések megakadályozása, az Európával szemben megfogal-

mazandó nézetek igazolása céljából. Új tagállamként különösen fontos számunkra,

hogy mielôbb túllépjünk ezen a problémán, és Európa kibéküljön önmagával, a huszon-

hetes taglétszámmal, a XXI. századdal, és hétköznapjait a cselekvés hassa át. 

Természetesen a megoldást nem mindenáron kell elérni. Magyarország szem-

pontjából is igaz, hogy a 2004 októberében aláírt dokumentum egy átfogó politikai

csomagot alkot, komoly belsô egyensúlyokra épül. Ezek megingása nem áll érde-

künkben. Nyilvánvalóan fontos négy korábbi prioritásunk patronálása (kisebbségi

formula, megerôsített együttmûködés, Bizottság összetétele, transzatlanti és euró-

pai dimenzió egyensúlya), bár ezeket eddig sehonnan nem érte kihívás.

A harmadik szempont, hogy elkerüljünk minden olyan esetleges új felvetést, amely

ellentétes rövid, de leginkább hosszabb távú érdekeinkkel immár az Unión belül. Itt

elsôsorban a fragmentációs ötletek viszonylag hosszú sorára gondolok, amely igen-

csak összefügg az elôbb már említett megerôsített együttmûködés témakörével.

Vannak tervek (gondoljunk csak a Penelopé-projektre), amelyek kifejezetten számol-

nak a kisebb csoportokban történô továbblépéssel. A megerôsített együttmûködésrôl

vallott nézeteimet már kifejtettem ebben a kiadványban. Most csupán azt tartom

fontosnak megerôsíteni, hogy a most nekilóduló tárgyalási folyamat könnyen elve-

zethet a „nucleus” híveinek térnyeréséhez. Ha ez be is következik, Magyarországnak

olyan feltételrendszerre lesz szüksége, ami biztosítja, hogy az integrációs centrum-

hoz való felzárkózásának folyamata ne akadhasson el.

Negyedik szempontként felmerül a javítás-tisztázás lehetôsége és szándéka. Ez

igaz például a jogi eszközök és a szerzôdés szerkezete tekintetében, de még inkább

igaz az intézmények viszonylatában. Mert lehet jó dolog az európai külügyminiszter,
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de könnyen öngólt lôhetünk vele, ha az egyhangúság szinte korlátlan fenntartásával

lehetetlenné tesszük hatékony mûködését. Ugyancsak vannak érvek az Európai Ta-

nács állandó elnöki posztjának létrehozása mellett, de tisztázandó pontos feladata,

hiszen nem világos, mit csinál majd az év 358 napján, amikor nincs csúcstalálkozó, és

milyen lesz viszonya a többi uniós vezetôhöz. Azt is jó lenne látni, hogy a tanácsi ro-

tációs rendszerbôl kiváló állam- és kormányfôk, illetve külügyminiszterek miként

köthetôk jobban elnökség idején a politikai-intézményi gerinchez. 

Ötödik szempontként azt is fontos tudatosítani, hogy véget kell vetni a permanens

szerzôdésmódosításnak. Ez ugyanis permanens vitákkal, majd permanens ratifikációs

nehézségekkel jár. Olyan szerzôdésmódosítás kell, ami alapjaiban 15–20 évre, 35–37

tagig biztosíthatja az Unió fejlôdését, mélyülését és bôvülését, és amelynek kiigazítását,

módosítását – szükség esetén és kellô demokratikus biztosítékokkal – könnyített mó-

don, átvezetô záradékokkal és egyszerûsített revízióval is el lehet végezni.

Végezetül az is fontos feladat, hogy segítsük megakadályozni egy még mélyebb vál-

ság kialakulását. Németország képviselôi több fórumon úgy nyilatkoztak, hogy rend-

kívül súlyos következményei lesznek annak, ha 2009 júniusára nem lesz megoldás. Er-

re a megközelítésre szükség is van, hiszen egy egészséges nyomásgyakorlás nélkül

nem lehet esély a kiút megtalálására. Azt azonban mindvégig szem elôtt kell tartani,

hogy az Európai Unió egy poszt-Alkotmányszerzôdés nélkül is tud létezni 2009 után.

Baj, hogy ez a dokumentum nem lépett hatályba 2006. november 1-jén. Nem Magyar-

országon múlt. A magyar és az európai érdekek és értékek képviselôjeként Magyaror-

szág pozitív szerepet játszott mind a korábbi tárgyalási, mind a ratifikációs folyamat-

ban. Van tehát alapunk arra hivatkozni, hogy mindent megtettünk és megteszünk a

szerzôdés módosítása, továbbfejlesztése érdekében, de azt el kívánjuk kerülni, hogy

Európa 2009 nyarán nagyobb válságba kerüljön, mint volt 2005 nyarán. 
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A nemzetközi jog belsô – vagyis nemzeti, közösségi és Európa- – jogban történô ke-

zelésének elemzése, a nemzetközi jog belsô jogban elfoglalt helyének, helyzetének

meghatározása nem minden nehézség nélküli. Ennek egyik oka a szempontválasztás

problémája, vagyis az, hogy nemzetközi jogi, közösségi jogi vagy hazai (alkotmány-

jogi) nézôpontból közelítünk-e a témához. A nehézség másik indoka a jog „rétegzô-

dése”, amely arra utal, hogy a nemzetközi jog által érintett jogterület nemcsak a

nemzeti, hanem a közösségi és Európa-jog is lehet. Kérdésként merül fel az is, hogy

a nemzeti jogi szempontból jelentôs-e az a közösségi jogot izgalomban tartó tény,

hogy a nemzetközi jog – mint a közösségi jog része – a közösségi jogi mivolta alap-

ján is betagozódhat a nemzeti jogrendszerbe. A tanulmányban éppen ezek miatt

igyekszem e nézôpontokat ötvözni, vagyis amikor a nemzetközi jog közösségi jogban

elfoglalt helyérôl van szó, akkor törekszem a közösségi jogi szemlélet alkalmazására,

amikor viszont a nemzetközi jog, közösségi jog és a magyar jog viszonya az elemzés

tárgya, akkor alkotmányjogi szempontból közelítek a témához. A téma egészének

teljes mélységben való feltárása nehézségének az a harmadik oka, hogy Magyaror-

szág vonatkozásában a vizsgálat csak szûk két évet ölelhet fel, amikor – a 2004. évi

uniós csatlakozást követôen – a nemzetközi és a közösségi joganyag, illetve a magyar

jog viszonyának kérdése már nemcsak elméleti, hanem gyakorlati – jogalkotási, illet-

ve jogalkalmazási – szinten is felmerül. Ezzel kapcsolatban jelentkezik igényként a

magyar jogalkotói tevékenység jogalkotástani vizsgálata. Ez napjainkban kiemelkedô

kérdéssé vált, nemcsak amiatt, mert megalkotásra került az elektronikus információ-

szabadságról szóló 2005. évi XC. törvény, amely a jogalkotói eljárás minél teljesebb

nyilvánosságát kívánja megteremteni, hanem azért is, mert az Európai Unióhoz való

csatlakozás elôtt és után is számos tekintetben kell a jogi szabályozást kiigazítani,

amely újabb jogalkotási technikák kidolgozását tette szükségessé. A legnagyobb el-

méleti és gyakorlati kihívás elé a jogalkotó talán akkor nézett és néz, amikor érvénye-

DRINÓCZI TÍMEA

NNeemmzzeettkköözzii  jjoogg  aa  bbeellssôô  jjooggbbaann  II..

A két részbôl álló tanulmány a nemzetközi, a közösségi és a nemzeti jog

egymáshoz való viszonyát, egymásba történô transzformálódásának kérdé-

seit tárgyalja. Az elemzés újdonságát az adja, hogy a szerzô ötvözi a külön-

bözô nézôpontokat: a nemzetközi jog közösségi jogban elfoglalt helyének

elemzésekor a közösségi jogi szemléletet, a nemzetközi jog, a közösségi jog

és a magyar jog viszonyának vizsgálatakor alkotmányjogi szemléletet alkal-

maz. A tanulmány elsô része az általánosabb, elméleti kérdésekre fókuszál:

az Európai Bíróság bôséges ítélkezési gyakorlatának felvonultatásával meg-

határozza a Közösség nemzetközi szerzôdések megkötésére vonatkozó ha-

táskörét, a nemzetközi szerzôdések és a nemzetközi szokásjog közösségi

jogi megítélését, valamint ennek hatását a nemzeti jogrendszerekre. 
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sítenie kellett és folyamatosan érvényesítenie kell a nemzetközi, a közösségi és a

nemzeti jog közötti kapcsolatot, vagyis figyelmbe kell vennie azt a tendenciát, aho-

gyan a közösségi jog magába öleli a nemzetközi jogot. A jogalkalmazással összefüg-

gésben azonban elképzelhetô, hogy 2006-ban1 még nem állt rendelkezésre megfele-

lô mennyiségû eset vagy adat, de talán a korai gyakorlat feltérképezése segítséget

nyújthat a késôbb esetlegesen felmerülô problémák megelôzésében. 

A nemzetközi jog belsô jogban történô elhelyezkedésével összefüggésben elsôként

a nemzetközi jog és a közösségi/Európa-jog, illetve a magyar jog kapcsolata vizsgá-

landó, vagyis az a mechanizmus, ahogyan a nemzetközi jog bizonyos esetekben bel-

sô (közösségi/Európa- vagy nemzeti) joggá válik. Ezt követôen indokolt elemezni,

hogy a magyar jogalkotó és jogalkalmazó hogyan igazodott, illetve hogyan alkalmaz-

kodik a fentebb leírt új helyzethez.

I. Nemzetközi szerzôdés mint közösségi jog

1. A Közösség nemzetközi jogi jogképessége

a) A nemzetközi jog közösségi jogban való megjelenése feltételezi a Közösség nem-

zetközi szerzôdéskötési képességét, amely egyben a Közösség harmadik államokkal

és nemzetközi szervezetekkel való külkapcsolatainak alapját is jelenti.2 A Közösségek

nemzetközi szerzôdéskötési képességét az EK-Szerzôdés (a továbbiakban: EKSz.)

határozza meg. A 300. cikk (1) bekezdése alapján a Közösség nemzetközi szerzô-

dést köt egy vagy több tagállammal vagy nemzetközi szervezettel. Ez esetben a Bi-

zottság tesz ajánlást a Tanácsnak, amely felhatalmazza a Bizottságot a szükséges

tárgyalások lefolytatására. A szerzôdéskötéshez, amire a Bizottság ajánlása alapján a

Tanács jogosult, minôsített többségû döntés szükséges. A 300. cikk (7) bekezdés

szerint az e cikk alapján kötött nemzetközi szerzôdések kötelezik a Közösséget és a

1 A tanulmány lezárása: 2006. november 30. 

2 A nemzetközi jog és a közösségi jog kapcsolatáról, a Közösség(ek) külkapcsolatairól eddig számos ta-

nulmány született. Lásd pl. Koen Lenaerts and Piet van Nuffel and Robert Bray (ed): Constitutional law

of the European Union. Sweet & Maxwell, London 1999., 550–564., 611–621. o.; Robert Uerpmann-

Wittzack: The Constitutional Role of Multilateral Treaty Systems. In Armin von Bogdandy and Jürgen

Bast (eds): Principles of European Constitutional Law, Hart Publishing, Oxford, 2006., 145–183. o.;

Balázs Péter: Az Európai Unió külpolitikája és a magyar-EU kapcsolatok fejlôdése. KJK KERSZÖV, Bu-

dapest 2002., 27–111. o.; Giuseppe Federico Mancini: Democrazia e costituzionalismo nell’ Unione eu-

ropea. il Mulino, Bologn, 2004., 347–365. o.; Szalayné Sándor Erzsébet: Az Európai Unió közjogi

alapjai. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2003., 219–220. o., Kecskés László: EU-jog és joghar-

monizáció. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2005., 421–424., 535-536. o.; Jan Wouters–Dries Van

Eeckhoutte: Giving Effect to Costumary International Law Through European Community Law. Wor-

king paper No 25, K.U. Leuven, Faculty of Law, Institute for International law, 2002.; Paola Goi: The

External Relations of the European Community: Legal aspects of the Relationships with Foreign States

and International Organisations. www.apfpress.com/book2/pdf-files/6pdf (2006. július 4.); Alessand-

ra Mignoli: The EU’s Powers of External Relations. www.isi.it/pdf/articles/mignolli.pdf (2006. július

4.); Philipp Gasparon: The Transposition of the Principle of Member State Liability into the Context of

External relations. European Journal of International Law, 1999.,Vol. 10. No. 3.
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tagállamokat. A többi rendelkezés [(1)–(6) bekezdés] eljárási szabályokat állapít meg

a nemzetközi szerzôdések megkötésével kapcsolatban. 

Az EKSz. tehát – monista megközelítést sugallva – tartalmaz rendelkezéseket az

egyik fajta nemzetközi jogforrásról, nevezetesen a nemzetközi szerzôdésrôl, de hall-

gat a nemzetközi jog általánosan elismert szabályai és a közösségi jog viszonyáról. A

300. cikk megfogalmazásából következik az a – nemzeti jog szempontjából releváns-

nak tûnô – kérdés is, hogy a Közösség által megkötött nemzetközi szerzôdés hogyan

viszonyul a duális tan alapján álló (nemzeti) magyar jogrendszerhez. A kérdés meg-

válaszolásának alapja annak meghatározása, hogy a közösségi/európai jog milyen

kapcsolatban áll a nemzetközi szerzôdésekkel. Ehhez szükséges az Európai Bíróság

(a továbbiakban: EB) releváns esetjogának áttekintése. 

Az EB 1973-ban (Haegeman kontra Belgium ügy)3 megállapította, hogy ha a Ta-

nács a (jelenlegi) 300. és 310. cikkek alapján nemzetközi szerzôdést köt, az – egé-

szen addig, ameddig a Közösség érintett – a Közösség egyik intézménye aktusának

tekintendô a (jelenlegi) 234. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján. A hivatkozott ren-

delkezés azt mondja ki, hogy az EB-nek hatásköre van elôzetes döntést hozni a kö-

zösségi intézmények aktusainak évényességével és értelmezésével kapcsolatban. Az

EB az idézett határozatában azt is megfogalmazta, hogy a nemzetközi megállapodás

rendelkezései a hatálybalépés idôpontjától kezdve a közösségi jog integráns részét

képezik. 

Az EB a Kupferberg-ügyben4 döntött arról, hogy a szabadkereskedelmi megálla-

podások közvetlenül alkalmazhatók valamennyi tagállamban, és ezek automatikusan

elsôbbséget élveznek a nemzeti jog fölött. Mivel a (jelenlegi) 300. cikk szerint a tag-

államok a közösségi intézményekhez hasonlóan kötöttek a Közösség által kötött

nemzetközi szerzôdések által, a tagállamoknak – a közösségi intézmények által kö-

tött nemzetközi szerzôdésbôl eredô kötelezettségek biztosításával összefüggésben –

nemcsak az érintett nem tagállamokkal szemben, hanem mindenekelôtt a Közösség-

gel szemben áll fenn kötelezettségük, mivel az felelôsséget vállalt a megállapodás

megfelelô végrehajtására. Ez az indoka annak, hogy az ilyen nemzetközi megállapo-

dások a közösségi jog integráns részét képezik. Az ilyen rendelkezések közösségi ter-

mészetébôl fakadóan nem engedhetô meg, hogy a hatásuk a Közösségen belül eltér-

jen attól függôen, hogy az alkalmazásuk a gyakorlatban a közösségi intézmények

vagy a tagállamok felelôssége, ezért az EB-nek hatásköre van az ilyen megállapodá-

sok rendelkezéseinek értelmezésére a Közösségen belüli egységes jogalkalmazás biz-

tosítása érdekében. 

Az EB ítélkezési gyakorlata szerint (Bizottság kontra Németország ügy) ezek a

nemzetközi megállapodások a jogszabályi hierarchiában megelôzik a másodlagos kö-

zösségi jogot.5

3 181/73. sz. Haegeman kontra Belgium ügyben 1974. április 30-án hozott ítélet (EBHT 1974., 449. o.)

4 104/81. sz. Hauptzollamt Mainz kontra Kupferberg ügyben 1982. október 26-án hozott ítélet (EBHT

1982., 3641. o.)

5 C-61/94. sz. Bizottság kontra Németország ügyben 1996. szeptember 10-én hozott ítélet (EBHT

1996., I-3989. o.)
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b) Azzal az általános szabállyal kapcsolatban, amely szerint a Közösségnek az

EKSz. által ráruházott hatáskör és az abban meghatározott célok keretein belül kell

eljárnia,6 sokáig azt tartották, hogy a közösségi intézmények harmadik országokkal

csak olyan ügyekben köthetnek megállapodásokat, amelyeket az EKSz.-ben kifejezet-

ten meghatároztak. Kezdetekben ez csak a kereskedelempolitikát (133. cikk), a har-

madik államokkal való társulást (310. cikk) és a nemzetközi szervezetekkel való kap-

csolatot (302. cikk) jelentette.7 A Közösség nemzetközi életben való szerepe megerô-

södésének igényével párhuzamosan azonban a külkapcsolatokra vonatkozó kompe-

tenciák bôvültek, nemcsak a szerzôdés módosításai, hanem az EB gyakorlata által is.

A módosítások nyomán vált lehetôvé, hogy a Közösség nemzetközi szerzôdést kös-

sön például a monetáris politikával,8 a környezetpolitikával,9 a kutatás-fejlesztéssel10

kapcsolatban is, és ezek következménye az a lehetôség, hogy a Közösség együttmû-

ködjön vagy erôsítse az együttmûködést a harmadik államokkal.11 Az Európai Bíró-

ság meglehetôsen innovatív értelmezési gyakorlata12 e hatáskört kiterjesztette. Az EB

közbelépésének az oka az volt, hogy folyamatosan érkeztek indítványok a Közösség

nemzetközi szerzôdéskötési képességének a terjedelmét és a természetét (kizáróla-

gos-e vagy sem) firtatva.13

1971-ben az EB kimondta (ERTA-ügy), hogy az EKSz. 281. cikkébôl14 eredô jogi

személyisége alapján a Közösség rendelkezik azzal a képességgel, hogy a nemzetkö-

zi életben részt vegyen minden olyan feladathoz vagy célhoz kapcsolódó ügyben,

amelyeket a Szerzôdés tartalmaz. Mindazonáltal e képesség gyakorlásának a konkrét

jogalapja a Közösség által korábban már kötelezô jogi aktus létrehozatalával gyako-

rolt megfelelô belsô hatáskör. Ennek megfelelôen az EKSz. 300. cikkében megfogal-

mazódó, a szerzôdéskötés és a tárgyalás általános eljárási szabályaira vonatkozó ren-

delkezéseket nemcsak a kifejezetten közösségi hatáskörként megjelölt szerzôdéskö-

tési esetekben, hanem az olyan ügyekben is alkalmazni kell, amikor a hatáskör „pusz-

tán” beleértett. Mindennek hatása van a nemzeti jogra is, mivel ha a Közösség adott

ügyben már gyakorolta a belsô vagy a nemzetközi hatáskörét, a tagállamok nem köt-

hetnek olyan nemzetközi megállapodást, amely érintené a közös szabályokat vagy

megváltoztatná a célkitûzéseket.15

Az EB 1976-ban azt állapította meg (Kramer-ügy), hogy amikor a közösségi in-

tézmények a közösségi belsô jogban hatáskörrel rendelkeznek bizonyos, a Szerzô-

désben meghatározott speciális cél elérése érdekében (pl. halászat szabályozása), a

Közösségnek hatásköre van a cél megvalósításához szükséges (halászattal kapcsola-

6 EKSz. 5. cikk (1) bekezdés

7 Goi: i.m: 2. o. 

8 EKSz. 111. cikk

9 EKSz. 174. cikk

10 EKSz. 170. cikk

11 A kifejezett, párhuzamos és egyéb nemzetközi hatáskörök felsorolását lásd Balázs: i.m. 48–56. o.

12 Az itt említendô ügyek rövid ismertetését lásd Balázs: i.m. 49–53. o., Mignolli: i.m. 3–5. o., Goi: i.m. 2. o. 

13 Mignolli: i.m. 3. o.

14 Akkori EGKSz. 210. cikk 

15 22/70. sz. Bizottság kontra Tanács, ún. ERTA-ügyben 1971. március 21-én hozott ítélet (EBHT

1971., 263. o.). A szabályokat részletesebben lásd Goi: i.m. 1–3 o. 
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tos) nemzetközi szerzôdések megkötésére, még az e vonatkozású kifejezett rendel-

kezés, illetve a konkrét hatáskörgyakorlás (jogalkotás) hiányában is. Utóbbi esetben

azonban a tagállamok a hatáskörgyakorlás idejéig köthetnek nemzetközi szerzôdést,

és belsô jogszabályt is alkothatnak.16

A Közösség e fenti módon értelmezett külügyi hatásköre kiterjesztésének kö-

vetkezô állomása az EB 1977-ben kibocsátott 1/76. sz. véleménye volt, amely

meghatározta, hogy a Közösség még akkor is képes nemzetközi szerzôdést kötni,

ha a belsô hatáskörét még nem gyakorolta. Ezt egészen addig teheti meg, amed-

dig a nemzetközi megállapodás szükséges a belsô hatáskör gyakorlásához, ami ak-

kor fordulhat elô, ha az ügyre vonatkozó belsô hatáskör gyakorlásának és a nem-

zetközi szerzôdés megkötésének együtt kell megtörténnie a kívánt hatás elérése

érdekében.17

A nyolcvanas években a Közösség e hatásköre az EB joggyakorlatában tovább bô-

vült, aminek eredményeként a Közösség különbözô típusú nemzetközi megállapodá-

sokat kötött olyan területeken is, amelyekre a Szerzôdés nem adott expressis verbis

felhatalmazást.18 Az EB az ILO Egyezménnyel kapcsolatos véleményében megállapí-

totta, hogy ha a közösségi jog a belsô rendszerében a közösségi intézmények számá-

ra egy meghatározott cél elérése érdekében hatáskört hoz létre, a Közösségnek az

említett cél elérése érdekében van képessége nemzetközi kötelezettségvállalásra,

még akkor is, ha erre vonatkozóan nincs kifejezett rendelkezés.19

c) A Közösség azonban nemcsak önállóan jogosult nemzetközi szerzôdéseket köt-

ni, hanem a tagállamokkal együttesen is. Az ún. vegyes szerzôdés megkötésére – kö-

zösségi jogi szempontból – akkor kerülhet sor, amikor a nemzetközi megállapodás

része teljesen kívül esik a közösségi hatáskörökön, vagy azért, mert azt a Közösség

még nem gyakorolta, vagy, mert a tárgykör egyáltalán nem tartozik a szerzôdés cél-

kitûzései közé.20 Vegyes szerzôdés kötése mögött tagállami megfontolás is meghú-

zódhat, mivel ez a tagállamokban azt az érzetet kelti, hogy a Közösséget közvetlenül

ellenôrizhetik. Emiatt igyekeznek minden részmozzanattal összefüggésben kimutat-

ni a tagállami hatáskört. Az ilyen szerzôdések esetén azonban problémát okozhat a

hatáskörök elosztása, mivel az az adott megállapodás végrehajtása során változhat.21

A nemzetközi életben megjelenô és módosuló közösségi hatáskörök vázlatos ismer-

tetését követôen indokolt rátérni arra, hogy a közösségi jog hogyan kezeli a közösségi

intézmények által a közösségi jogba „bevont” nemzetközi jogot. A nemzetközi jog és a

közösségi jog kapcsolatával összefüggésben annak feltárása érdemel figyelmet, hogy a

nemzetközi szerzôdés, illetve a nemzetközi jog általánosan elismert szabályai a közös-

ségi jog részét képezik-e. Ez a nemzetközi szerzôdéssel összefüggésben az EKSz. idé-

zett rendelkezésére figyelemmel megerôsíthetô, de a nemzetközi jog általánosan elis-

16 3/76., 4/76. és 6/76. sz. Kramer és társai ügyben 1976. júlis 14-én hozott ítélet (EBHT 1976., 1279.

o.)

17 1/76. sz. 1977. április 26-i vélemény (EBHT 1977., 741. o.)

18 Goi: i.m. 2. o., Mignolli: i.m. 1. o.

19 2/91. sz. 1993. március 19-i vélemény (EBHT 1993., I-1061. o.)

20 Mignolli: i.m. 7. o. 

21 Balázs: i.m. 88. o. A vegyes megállapodásokról bôvebben lásd: Balázs: i.m. 88–91.o. 
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mert szabályai vonatkozásában a válasz nem ennyire egyértelmû. Ha e viszonyrendszer-

be bevonjuk a nemzeti jogi megközelítést is, akkor a következô kérdések merülhetnek

fel: a nemzeti jogot vajon mi alapján kötelezi a kizárólag közösségi hatáskörben megkö-

tött nemzetközi szerzôdés, és azt vajon mi alapján kötelezik a nemzetközi jog általáno-

san elismert szabályai. E vonatkozásban tehát a három nagy jogrendszer viszonyára

szükséges rávilágítani. 

2. A nemzetközi szerzôdések közösségi jogi megítélése

A nemzetközi szerzôdésekkel kapcsolatos vizsgálódás elôfeltételezése tehát az, hogy

a Közösség által kötött nemzetközi szerzôdés a közösségi jog része. Ezt – a 300.

cikk megfogalmazásán túl – a következôkben vázoltak alapozhatják meg. 

a) Abból az elvbôl következôen, miszerint a tagállami bíróságoknak a belsô jog al-

kalmazása során a hazai jogot a közösségi jog fényében kell értelmezniük, a Közös-

ség által kötött nemzetközi szerzôdéssel összefüggésben a belsô jogot (mind a kö-

zösségit, mind a hazait), amennyire lehetséges, a szóban forgó nemzetközi szerzô-

dés szövegének és céljának a fényében kell értelmezni.22

Az EB megállapította (Bizottság kontra Németország ügy, Bellio F.lli ügy), hogy a

Közösség által kötött nemzetközi megállapodások elsôbbsége a másodlagos közössé-

gi jog felett azt jelenti, hogy a közösségi jogot, amennyire lehetséges, a megállapo-

dással konform módon kell értelmezni.23

b) A közösségi jog ellenôrzô mechanizmust alkalmaz annak érdekében, hogy meg-

vizsgálja, a tagállami jogszabályok megfelelnek-e a közösségi jogforrásoknak. Ebbôl

következôen, a Közösség által kötött nemzetközi szerzôdések esetében ez kiterjed

annak elemzésére is, hogy a tagállam a Közösséget kötô nemzetközi jogi kötelezett-

ségnek megfelel-e.24 A tagállam szemszögébôl az alkalmazandó nemzetközi jog ilyen

esetben „teljesen” közösségi jog. E tekintetben a közösségi jog és a nemzetközi szer-

zôdést tartalmazó közösségi jog között azonban különbség van: az EB – „rendes” 25

gyakorlatával ellentétben – csak kivételesen állapítja meg a nemzeti jog és a nemzet-

közi szerzôdést tartalmazó közösségi jog ellentétét.26

Az EB az említett kivételt a Chiquita Italia-ügyben alkalmazta, amikor megállapí-

totta, hogy a közösségi jog érvényességének megítélése érdekében adott körülmé-

nyek között és bizonyos feltételekkel lehet hivatkozni az ACP-országok és az EGK ál-

tal kötött IV. Loméi Konvencióra. Az indok többrétû. Egyrészt a Konvenció adott ren-

22 Lásd Lenaerts–Nuffel (ed): i.m. 552. o

23 Az 5. lábjegyzetben hivatkozott C-61/94. sz. Bizottság kontra Németország ügyben hozott ítélet, ame-

lyet a tagállami felelôsség kérdésével együtt tárgyalja Gasparon, lásd Gasparon: i.m. 619. o.; valamint

a C-286/02. sz. Bellio F.lli Srl kontra Prefettura di Treviso ügyben 2004. április 1-jén hozott ítélet

(EBHT 2004., I-3465. o.) 

24 Vö. Lenaerts–Nuffel (ed): i.m. 552. o. 

25 Ekkor az EB a nemzeti szervek általi közösségi jog implementációját vizsgálja.

26 Lásd például a C-469/93. sz. Amministrazione delle finanze dello Stato kontra Chiquita Italia SpA ügy-

ben (ún. Chiquita Italia-ügy) 1995. december 12-én hozott ítéletet (EBHT 1995., I-4533. o.). Vö. Le-

naerts–Nuffel (ed): uo. 
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delkezése alkalmas arra, hogy az egyén számára kikényszeríthetô jogokat keletkez-

tessen, amely miatt a Közösségnek el kell ismernie e szabályok közvetlen hatályát.

Másrészt a rendelkezés világos, precíz, és nem követel meg további jogalkotást. Har-

madrészt a Konvenció szövegezésébôl egyértelmû, hogy a felek nem az általános ke-

reskedelmi megállapodások keretein belül kívántak rendelkezni. Továbbá, az adott

rendelkezés (egyetlen ACP-állam sem kerülhet a Konvenció hatálybalépése elôtti

helyzetéhez képest hátrányosabb helyzetbe a hagyományos piacaira lépés, illetve az

ott való mûködés tekintetében) olyan állandó és speciális szabályként jelenik meg a

Konvencióban, amely különbözik az összes olyan szabálytól, amely az ACP-országok-

ból származó egyéb termékekre irányadó.27

c) A Közösség által megkötött nemzetközi szerzôdés rendelkezéseire az egyén hivat-

kozhat a nemzeti hatóság elôtt, feltéve, hogy a felhívott rendelkezéseknek közvetlen

hatályuk van. Ennek megítélése hasonlít a közösségi jog közvetlen hatályának eldönté-

séhez, de valószínûleg a nemzetközi szerzôdések eltérô karaktere miatt – közösségi jo-

gi szempontbôl – eltérés fedezhetô fel. Annak érdekében ugyanis, hogy az ilyen nem-

zetközi szerzôdési rendelkezésre a hazai hatóság elôtt hivatkozni lehessen, a közvetlen

hatály általános közösségi kritériumai mellett (vagyis, hogy a közösségi jogi rendelke-

zésnek világosnak, feltétlennek és minden más implementációs normától függetlennek

kell lennie28) további feltételeknek is meg kell felelni: a közvetlen hatálynak összeegyez-

tethetônek kell lennie a nemzetközi megállapodás céljával és természetével (kettôs

megközelítés).29 A nemzeti hatóságoknak (értsd: jogalkotó és jogalkalmazó) azonban

ilyen esetben is a közösségi jogot, illetve az EB esetjogát kell figyelembe venniük. 

Az International Fruit ügyben az EB egyrészt megállapította, hogy az elôzetes

döntéshozatali eljárás keretében a közösségi jogi aktusok érvényességének vizsgála-

takor azt is figyelembe kell venni, vajon az ütközik-e a nemzetközi szerzôdés rendel-

kezéseivel, másrészt megállapította ennek a feltételeit. Ha a Közösséget kötelezi a

nemzetközi szerzôdés rendelkezése, és az bíróság elôtt érvényesíthetô jogokat és kö-

telezettségeket ró a Közösség állampolgáraira, akkor a nemzetközi jog érvényesül a

közösségi joggal szemben. Mivel azonban az adott ügyben a GATT-megállapodás ren-

delkezéseivel kellett összevetni a közösségi jogot, az EB a GATT-megállapodás jel-

lemzôire tekintettel (lásd alább) nem a nemzetközi megállapodásnak adott elsôbbsé-

get. Ennek oka, hogy az EB szerint a GATT-megállapodás, bár kötelezô erejû, nem

állapít meg olyan jogot, amely bíróság elôtt kikényszeríthetô. 

Az EB meghatározta azoknak a nemzetközi szerzôdéseknek a körét, amelyek köz-

vetlen hatállyal rendelkeznek:30

• a Közösség által kötött társulási szerzôdés; 

• szabadkereskedelmi megállapodások; 

27 A 26. lábjegyzetben hivatkozott C-469/93. sz. Chiquita Italia ítélet.

28 44/84. sz. Hurd kontra Jones ügyben 1986. január 15-én hozott ítélet (EBHT 1986., 29. o.), és

26/62 NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos kontra Administration fis-

cale néerlandaise ügyben 1963. február 5-én hozott ítélet (EBHT 1963., 1. o.). Vö. Lenaerts–Nuffel

(ed): i.m. 527–528. o. 

29 Lásd Wouters–Eeckhoutte: i.m. 32. o., Lenaerts–Nuffel (ed): i.m. 553. o. 
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• együttmûködési megállapodások; 

• ha csak a Közösség ismerte el az olyan szerzôdés közvetlen hatályát, amely

potenciálisan alkalmas ennek elismerésére; 

• az olyan intézmények határozatai, amelyeket az adott szerzôdés hozott létre a

szerzôdés implementálása érdekében,31 ha e döntések rendelkeznek a közvet-

len hatályt általános kritériumaival. 

Elôfordulnak azonban olyan esetek is, amikor a közvetlen hatály nem szükséges

annak érdekében, hogy az adott nemzetközi megállapodásra az egyén a hazai ha-

tóság elôtt hivatkozni tudjon. A kivételek a Nakajima-, a Fediol- (WTO-esetjog), il-

letve a Biothechnological inventions ügyekben meghatározott formulák, mivel ezek

esetében az egyébként nem felhívható nemzetközi jogi eszköz is felhívhatóvá válik

az egyén által. A Nakajima-kivétel olyan esetekre vonatkozik, amikor a közösségi

jogforrás nemzetközi megállapodásból folyó sajátos kötelezettség implementálását

szolgálja.32 A Fediol-kivétel akkor alkalmazandó, amikor a közösségi aktus kifeje-

zetten utal egy olyan nemzetközi megállapodás rendelkezésére, amelyet a közös-

ségi norma értelmezésében mérföldkônek, kiindulópontnak szánnak.33 A Biothech-

nological inventions ügy pedig olyan eseteket érint, amikor a közösségi intézmé-

nyek közösségi jogi normában deklarálták azt, hogy betartják az ôket érintô nem-

zetközi kötelezettségeket.34

A Dior-ügyben az EB kinyilvánította, hogy azokon a területeken, ahol a TRIPS

Megállapodás alkalmazandó, és az olyan ügyek tekintetében, ahol a Közösség már

gyakorolta a jogalkotási hatáskörét, a tagállami hatóságoknak a közösségi jogból fa-

kadóan a felhívott hazai jogszabályt – amennyire lehetséges – a TRIPS Megállapodás

szövegének és céljának fényében kell alkalmazniuk.35 Ezáltal a TRIPS Megállapodás a

közösségi jogrend részévé válik.36

A fôszabály, ami alól a fentiek kivételt képeznek, vagyis az, hogy bizonyos nem-

zetközi szerzôdésektôl a közösségi joggyakorlat megtagadja a közvetlen felhívható-

ságot, kapcsolatban áll az EB GATT jogára vonatkozó gyakorlatával, vagyis azzal,

hogy e joganyag WTO-joggá változása miatti minôségi átalakulás nem hozott a

joggyakorlatban alapvetô változást.37

Az EB az International Fruit ügyben nem vonja kétségbe, hogy a GATT-egyezmény

köti a Közösséget, de általános értelemben nem ismeri el annak közvetlen hatályát,

30 Koen Lenaerts, Piet van Nuffel és Robert Bray a vonatkozó releváns joggyakorlat felsorolását határoz-

zák meg. Lenaerts–Nuffel (ed): i.m. 553–554. o. és a 61–65. lábjegyzet. 

31 Vö. az EKSz. 300. cikkével. 

32 C-69/89. sz. Nakajima All Precision Co. Ltd kontra Tanács ügyben 1991. május 7-én hozott ítélet

(EBHT 1991., I-2069. o.)

33 70/87. sz. Fediol kontra Bizottság ügyben 1989. június 22-én hozott ítélet (EBHT 1989., 1781. o.)

34 Wouters–Eeckhoutte: i.m. 44. o.

35 C-300/98. és C-392/98. sz. Parfums Christian Dior SA kontra TUK Consultancy BV és Assco Gerüste

GmbH és Rob van Dijk kontra Wilhelm Layher GmbH & Co. KG és Layher BV ügyben 2000. december

14-én hozott ítélet (EBHT 2000., I-11307. o.), Wouters–Eeckhoutte: i.m. 34., 39. o. 

36 Wouters–Eeckhoutte: i.m. p. 39., Uerpmann-Wittzack: i.m. 153. o.
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vagyis nem tartja felhívhatónak a GATT rendelkezéseit a közösségi aktus érvényte-

lenségének kimondása végett. A mennyiségi korlátozás tilalmát tartalmazó GATT-

egyezmény XI. cikke így nem alkalmazható a Közösség piacvédelmi intézkedései (al-

mára vonatkozó importkvóta, a behozatal engedélyhez való kötöttsége) hatályon kí-

vül helyzése érdekében. Az érvelés gondolatmenete a körül forog, hogy az egyez-

mény szellemét, rendszerét és szövegét vizsgálva annak a szabályrendszere túl rugal-

mas, ami abban is megmutatkozik, hogy például vita esetén a felek kompromisszu-

mos megoldást kereshetnek, vagy végsô soron kereskedelmi retorziókat alkalmaz-

hatnak. Emiatt a GATT nem alkalmas arra, hogy az egyénekre nézve közvetlenül

olyan jogot (kötelezettséget) keletkeztessen, amelyet nemzeti bírósági úton lehetne

érvényesíteni. 

A GATT-megállapodásra jellemzô kompromisszumkötési lehetôségeket a WTO-

egyezményben szigorúbb jogorvoslati rendszer váltotta fel, amely arra indította Por-

tugáliát, hogy az EB GATT-megállapodásra vonatkozó joggyakorlatának felülvizsgá-

latát kérje (Portugália kontra Tanács ügy 38), így a közösségi aktus érvényességét a

WTO-egyezmény és mellékletei fényében kívánta volna – a (Fediol, Nakajima) kivéte-

lektôl függetlenül – az EB-vel megítéltetni. Portugália számára a WTO-egyezmény és

mellékletei tehát csupán hivatkozási alapot jelentettek, vagyis az indítványozó nem

azok közvetlen hatályára hivatkozott. Az EB a döntésében a GATT/WTO-joganyagban

bekövetkezett változásokat figyelembe véve nem is utalt az International Fruit ügy-

ben meghatározottakra, hanem a reciprocitás hiányra hivatkozott, azaz arra, hogy a

Közösség anélkül biztosítana belsô jogorvoslatot a WTO-egyezmény általa történt

megsértésére, hogy azt a többi részes állam is megtenné. Így elôfordulhat, hogy a

Közösség az egyébként nyitva álló kompenzációs tárgyalások által nyújtott elônytôl

elesne. E döntésbôl kitûnik, hogy az EB – bár elismeri a WTO-jogyanyag GATT-tól va-

ló minôségi eltérését – nem enged a korábbi álláspontjából. 

3. Összegzés

Következésképpen a nemzetközi jog – a nemzeti jog szemszögébôl – közösségi jog-

gá válik abban az esetben, ha a nemzetközi szerzôdést a Közösség kötötte. Ennek

eredményeként a Közösség által kötött nemzetközi szerzôdés többé már nem nem-

zetközi jogként viselkedik a nemzeti jogalkalmazó/jogalkotó számára, hanem közös-

ségi jogként.39

A nemzeti jogrendszer számára a vegyes nemzetközi szerzôdés kötelezô erejének

elismerése nem okoz különösebb problémát, mivel azt az adott tagállam kötötte, és

a nemzetközi szerzôdés belsô jogrendszerbe történô „beszivárgását” a vonatkozó al-

kotmányi szabályok rögzítik. A vegyes nemzetközi szerzôdések azonban – közösségi

37 A GATT/WTO joganyaga és a közösségi jog kapcsolatáról lásd bôvebben: Luszcz Viktor: A WTO és az

EU jogának kapcsolatrendszere. Jogtudományi Közlöny, 2003/3. 131–144. o. 

38 C-62/98. sz. Bizottság kontra Portugália ügyben 2000. július 4-én hozott ítélet (EBHT 2000., I-5171. o.)

39 A Közösség által kötött nemzetközi szerzôdéssel kapcsolatos tagállami felelôsség lásd például Gaspa-

ron: i.m. 606. o. 
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jogi szempontból – elméleti problémát vetnek fel, mivel azokat a Közösség és a tag-

állam együttesen köti meg. A nemzetközi megállapodásnak a Közösség által is meg-

kötött része ugyanis a közösségi jog részévé válik. A kérdés a továbbiakban az, hogy

az együttesen megkötött rendelkezések belsô jogba történô „bevitelére” a közösségi

jogi vagy a nemzeti jogi szabályok irányadók. A duális rendszert alkalmazó nemzeti

jog szemszögébôl az adott nemzetközi szerzôdésnek a tagállam által kötött részét

(az egészet) ki kellene hirdetni az alkotmányi és törvényi szabályoknak megfelelôen.

A közösségi jog alapján ugyanakkor ez – a nemzetközi szerzôdéssel kapcsolatos ket-

tôs megközelítést alkalmazva – egyáltalán nem szükséges eljárás, mivel az adott ren-

delkezés már úgyis a közösségi jog része. Közösségi jogi szempontból az ilyen nem-

zeti jogi elôírás legalábbis aggályos.

II. Nemzetközi szokásjog mint közösségi jog

Az EB40 a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait is a közösségi jogrend része-

ként fogja fel.41 Mivel az EB megállapításának megfogalmazása ugyanaz („… a kö-

zösségi jogrend részét képezi…”), azt a következtetést lehetne levonni, hogy e felfo-

gás következményei is ugyanazok a nemzetközi jog általánosan elismert szabályai te-

kintetében, mint a Közösség által kötött nemzetközi szerzôdésekkel kapcsolatban.

Ez azt jelentené, hogy a közösségi bíróságok felhívhatják a nemzetközi jog e forrását

annak érdekében, hogy egy közösségi vagy nemzeti jogforrás értelmezését adja,

vagy ezek jogszerûségét megítélje (felhívhatóság, Racke-ügy).42 A monista megköze-

lítésnek megfelelô EB joggyakorlat szerint úgy tûnik, hogy a nemzetközi szokásjog

közvetlenül alkalmazandó a közösségi jogrendszerben, emiatt szükséges megvizsgál-

ni, hogy az milyen kapcsolatban áll a nemzeti joggal. 

a) Az Opel Austria ügyben43 a nemzetközi szokásjogot az EB a közösségi jog álta-

lánosan elismert alapelveivé transzformálta.44

Az Elsôfokú Bíróság megsemmisítette a Tanács 3697/93 EK rendeletét, amely az

osztrák cég által gyárott sebváltó (gearbox) EK-ba való behozatalára vámot vetett ki

azért, mert az indítványozó az osztrák államtól támogatást kapott, amelyet a szabad

kereskedelmi megállapodással ellentétesnek ítéltek. A rendeletet 1993. december

20-án alkották meg, és hét nap múlva az EK megkötötte az Európai Gazdasági Tér-

40 Az EB csak mostanság vette figyelembe a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait. Lásd a C-

286/90. sz. Anklagemyndigheden kontra Peter Michael Poulsen és Diva Navigation Corp. ügyben

1992. hozott ítéletet (EBHT 1992., I-6019. o.), a C-162/96. sz. Racke kontra Hauptzollamt Mainz

[1998] EBHT I-3655. ECJ, T-115/94. sz. Opel Austria kontra Tanács ügyben 1997. január 22-én ho-

zott ítéletet (EBHT 1997., II-39. o.), Wouters–Eeckhoutte: i.m. 4–7. o. 

41 Rosas: i.m. 4. o., Wouters–Eeckhoutte: i.m. 4–5. o. 

42 Wouters–Eeckhoutte: i.m. 6. o. 

43 A fenti 40. lábjegyzetben hivatkozott T-115/94. sz. Opel Austria kontra Tanács ügyben hozott ítélet.

44 Lásd részletesebben Wouters–Eeckhoutte: i.m. 26–27. o., Decisions by the Court of Justice and the

Court of First Insance. http://europa.eu/generalreport/en/1997/enxa0297.htm#FNf1, http://euro-

pa.eu/bulletin/en/9704/p108041.htm (2006. november 11. )
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ségrôl szóló Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás). A rendeletet a Hivatalos

Lapban azonban csak 1993. december 31-én hirdették ki, de a nyilvánosság számá-

ra csak 1994. január 11-én vált hozzáférhetôvé. A Megállapodás 1994. január 1-jén

lépett hatályba. 

Az EB a gyakorlatában a jóhiszemûséget mint – az elsô Bécsi Egyezmény által

megfogalmazott – nemzetközi szokásjogi elvet felváltotta a bizalomvédelem közös-

ségi jogi elvével, amely alapján minden gazdasági szereplô, akinek a közösségi jogi in-

tézmény „várományt” adott, erre hivatkozhat. Minden olyan esetben, amikor a Kö-

zösség a nemzetközi megállapodásra vonatkozó egyetértését letétbe helyezte, és az

egyezmény hatálybalépése ismert, a gazdasági szereplôk hivatkozhatnak a bizalom-

védelem elvére annak érdekében, hogy még annak hatálybalépése elôtt megtámadják

az olyan közösségi jogi aktusokat, amelyek ellentétesek a nemzetközi megállapodás

olyan rendelkezéseivel, amelyek rájuk nézve közvetlen hatállyal rendelkeznek és ha-

tályba léptek. Az Elsôfokú Bíróság szerint a Megállapodás 10. cikke, amely a szerzô-

dô felekre nézve többek között megtilt mindenfajta kiviteli vagy behozatali vámot és

az egyéb ilyen hatású terheket, feltétel nélküli és precíz szabályt fektet le, amely így

közvetlen hatállyal rendelkezik. E cikket az EB-nek a Megállapodás hatálybalépését

megelôzôen hozott joggyakorlatának megfelelôen kell értelmezni, mivel az alapító

szerzôdésekben (EGKSz., EKSz.) és az azoknak megfelelô jogi szabályokban azzal

azonos rendelkezések találhatók. Ennek megfelelôen bármilyen vám, vagy azzal azo-

nos célú teher a Megállapodással és a szerzôdésekkel ellentétesnek minôsül.45

Mint ahogyan azt Wouters és Eeckhoutte megállapítja „egészen addig, ameddig

ezeket az (Emberi Jogok Európai Egyezményébôl következô) alapjogokat európai

nemzetközi szokásjognak lehet nevezni, az Európai Közösséget e szabályok kötik

nemzetközi jogi szinten függetlenül attól a ténytôl, hogy a Közösség részese-e vagy

sem az Emberi Jogok Európai Egyezményének (amelynek egyébként nem tagja)”.46

Ez azonban nem a nemzetközi, hanem a nemzeti, belsô jogi teret érinti: „a transzfor-

mációs megközelítéssel a nemzetközi jog általános szabályai közösségi joggá válnak,

és annak minden jellegzetességét magukon viselik”: ezeknek a közösségi jogi általá-

nos elveknek a közvetlen hatálya, az elsôbbsége, az értelmezése, a módosítása a kö-

zösségi jog által meghatározott.47 Ebben az értelemben a nemzetközi jog általános

szabályai a nemzeti jog számára nem nemzetközi, hanem közösségi jogként jelennek

meg. Felmerül azonban a kérdés, hogy a nemzeti jogrendszer számára nem lesz-e el-

lentmondás a jogrendszerében már korábban is értelmezett és alkalmazott nemzet-

közi szokásjog (Alkotmány 7. § (1) bekezdés, permanens transzformátor) és a nem-

zetközi szokásjog közösségi jogi transzformációja között. Amikor a nemzetközi szo-

kásjog – a nemzeti (magyar) jog számára – közösségi jogként értelmezendô, az

„megduplázott” nemzetközi szokásjogként fogható fel, mivel része a közösségi jog-

rendnek, de a nemzeti jogrendszerbe az alkotmányi elôírásokon „keresztül” is beszû-

rôdik. Minden bizonnyal elfogadható Wouters és Eeckhoutte álláspontja, miszerint

45 Az Elsôfokú Bíróság ítéletében kifejtette a jogbiztonság elvének követelményét is. 

46 Wouters–Eeckhoutte: i.m. 27–28. o. 

47 Wouters–Eeckhoutte: i.m. 28. o. 
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néhány nemzeti hatóság – különféle okokból: nemzetközi szokásjog az államok köz-

ti viszonyokra vonatkozik, nem határoz meg egyéni jogokat stb.48 – visszautasítaná a

nemzetközi szokásjog felhívhatóságát, de a magyar Alkotmány 7. §-ának figyelmes

olvasása és értelmezése után be kell látni, hogy az idézett vélemény nem tartható a

magyar tagállammal kapcsolatban. 

Az Alkotmány 7. § (1) bekezdése alapján a „Magyar Köztársaság jogrendszere el-

fogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, biztosítja továbbá a nem-

zetközi jogi kötelezettségek és a belsô jog összhangját”.

A nemzetközi jogi kötelezettségeket a nemzetközi jog általánosan elismert szabá-

lyai (a nemzetközi szokásjog és a nemzetközi ius cogens), valamint a nemzetközi

szerzôdések jelentik. A nemzetközi jog általánosan elismert szabályai tekintetében a

nemzetközi jog elsôbbsége érvényesül, e jogtétel folyamatosan, minden jelenlegi és

jövôbeni, nemzetközi források által létrehozott norma permanens transzformátora-

ként mûködik. Ennek megfelelôen a nemzetközi jog általánosan elismert szabályai a

korábban keletkezett és ellentétes belsô jogot helyettesíthetik, és – az alkotmányi el-

vek kivételével és a nemzetközi jog által meghatározott keretek között, vagyis az

adott tényállás tekintetében – leronthatják a speciális alkotmányi normákat.49

A nemzetközi szerzôdések és a belsô jog összhangjának megteremtésére a nem-

zetközi szerzôdések jogforrási hierarchiát tisztelô elsôbbségének elve az irányadó.

Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi szerzôdések az Alkotmány alatt helyezkednek el, és

a belsô joggal való viszonyukra a jogforrási hierarchia tisztelete jellemzô. Utóbbit

megerôsíti, az elôbbin viszont nem változtat az a lehetôség, hogy az összhang meg-

teremtése céljából a nemzetközi szerzôdés és az Alkotmány közt feszülô ellentétet

akár az Alkotmány módosításával is el lehet érni, ugyanis ez nem jelent sem automa-

tizmust, sem alkotmányi kötelezettséget. A másik megoldást a nemzetközi szerzôdés

megfelelô módosítása jelenti. A törvényben/kormányrendeletben kihirdetett nemzet-

közi szerzôdés a többi törvény/kormányrendelet és egyéb jogszabály, vagy állami irá-

nyítás egyéb jogi eszköze felett áll, vagyis az azonos jogforrási szint tekintetében a

48 Wouters–Eeckhoutte: i.m. 21. o. Lásd például az ír alaptörvény 29. § (3) bekezdését, amely a nemzet-

közi jog általánosan elismert szabályait ismeri el, de azt csak mint a más államokkal való magatartás

szabályait fogadja el. A nemzetközi jog „általánosan elismert szabályai” kifejezést alkalmazza például a

német alaptörvény (25. cikk) amikor arról rendelkezik, hogy a nemzetközi közjog általános szabályai

a szövetségi jog része, és mint ilyen, megelôzi a törvényeket, és közvetlenül állapít meg jogokat és kö-

telezettségeket a szövetségi terület lakosságára. Az osztrák szövetségi alkotmány 9. §-a alapján a nem-

zetközi jog általánosan elismert szabályai az érvényes szövetségi jog része. A görög alkotmány szerint

a nemzetközi jog általánosan elismert szabályai az ellentétes jogszabállyal szemben elsôbbséget élvez-

nek. A portugál alkotmány a 8. § (1) bekezdésében kimondja, hogy a nemzetközi jog általános és szo-

kásjogi szabályai a portugál jog részei. Az olasz alkotmány 10. §-a szerint „az olasz jogrend igazodik a

nemzetközi jog általánosan elismert szabályaihoz”. E megfogalmazásokból a nemzetközi jog általános

szabályainak belsô joghoz viszonyított generális elsôbbsége következik. Gustavo Zagrebelsky: Manua-

le di diritto Constituzionale I. Sistema delle fonti del diritto. 1987. UTET 122. o. 

49 Ha az általános szabályok az alkotmányi értékekkel ellentétesnek minôsülnének, akkor azok a belsô

jogban nem alkalmazhatók. A 7. § (1) bekezdése által bevezetett nemzetközi jogot semmilyen késôbb

megalkotott belsô norma nem helyezheti hatályon kívül, nem módosíthatja, nem ronthatja le, mivel ez

a 7. § (1) bekezdésébe való ütközése miatt alkotmányellenes. Drinóczi Tímea: A nemzetközi jog beszû-

rôdése a magyar jogforrási rendszerbe. Magyar Jog 2005/10., 608. o.



6688 EURÓPAI TÜKÖR 2007/3 • MÁRCIUS

lex posteriori elve nem érvényesül. A kihirdetô jogszabállyal nem lehet ellentétes ma-

gasabb szintû jogszabály sem, de az ellentét megszüntetését – vagyis az összhangot

– nem a magasabb hierarchiai fokon álló jogszabály hatályon kívül helyezésével kell

elérni, hanem vagy a nemzetközi kötelezettség, vagy a magasabb szintû jogszabály

módosításával.50

A nemzetközi szokásjog (a nemzetközi jog általánosan elismert szabályai) a ma-

gyar jogrendszerben tehát a permanens transzformátoron keresztül érkezik. Az Al-

kotmány 2/A. §-a (és a 7. § is) kötelezi a Magyar Köztársaságot a közösségi jog al-

kalmazására, ezért az adott nemzetközi kötelezettség forrása egyszerre lehet a kö-

zösségi jog és a nemzetközi jog (nemzetközi szokásjog és/vagy nemzetközi szerzô-

dés) is. Az Alkotmány 2/A. §-ának megfelelôen a „Magyar Köztársaság az Európai

Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerzôdés alapján – az

Európai Uniót, illetôleg az Európai Közösségeket (a továbbiakban: Európai Unió) ala-

pító szerzôdésekbôl fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez

szükséges mértékig – egyes, Alkotmányból eredô hatásköreit a többi tagállammal

közösen gyakorolhatja; e hatáskörgyakorlás megvalósulhat önállóan, az Európai Unió

intézményei útján is.”

b) A nemzetközi szokásjog és a közösségi jog kapcsolatának másik értékelési

módja abban a Racke-ügyben került kimunkálásra, amelyben az EB kimondta, hogy

adott helyzetben a nemzetközi szokásjog felhívható a nemzeti bíróság elôtt a közös-

ségi jogi aktus érvényessége megítélésére. Így, ahogyan azt Wouters és Eeckhoutte

megfogalmazta, ilyen esetben a „nemzetközi szokásjog szabályai megtartják nemzet-

közi jogi jellegüket”.51

A Racke kontra Hauptzollamt Mainz esetben a Bíróság megállapította, hogy Ta-

nács által az EGKSz.-szel összhangban egy harmadik állammal kötött megállapodás

a Közösség tekintetében a Közösség egy intézménye által hozott jogi aktusnak mi-

nôsül, és egy ilyen megállapodás rendelkezései a közösségi jogrend szerves részét

képezik. Megállapította továbbá, hogy a nemzetközi szokásjognak a körülmények

alapvetô megváltozása következtében a szerzôdéses kapcsolatok megszüntetésére

és felfüggesztésére vonatkozó szabályai kötik a Közösség intézményeit, és azok a

közösségi jogrend részét képezik. Kimondta, hogy ha egy jogalany a Bíróság elôtt

egy közvetlenül valamely harmadik állammal kötött megállapodásból származó jo-

gait érvényesíti, felvetheti egy olyan rendelet érvényességének a kérdését is, amely

megakadályozza e jog érvényesítését, valamint azt, hogy a rendelet érvényességé-

nek vitatása során a nemzetközi szokásjogi szabályokból fakadó kötelezettségekre

hivatkozzon.

c) Továbbá, a közösségi jog kicsit bizonytalan a nemzetközi szokásjog felhívhatósá-

gával kapcsolatban, míg ez Magyarországon az alkotmányi rendelkezés alapján megala-

pozott. Nehezen lehet így elképzelni, hogy van olyan egyéb vagy a közösségi jog részét

képezô nemzetközi szokásjog, amely nincs jelen a nemzeti (magyar) jogrendszerben. E

megállapítást erôsíti a Bécsi Egyezménnyel összefüggésben hozott példa is. 

50 Drinóczi: uo. 

51 Wouters–Eeckhoutte: i.m. 48. o.
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A közösségi jogban (Kupferberg-ügy) is elfogadásra került az a tétel, miszerint a

Bécsi Egyezmény néhány rendelkezése (pl. pacta sunt servanda, 26. cikk)52 a szerzô-

dések joga tekintetében a nemzetközi szokásjog kodifikált szabálya. A Kupferberg-

ügyben az Európai Bíróság a Közösség és Portugália között az ország EK-hoz való

csatlakozását megelôzôen kötött szabadkereskedelmi megállapodás egy rendelkezé-

sének tulajdonított közvetlen hatályt. Az ügy kapcsán felmerül az EK-Szerzôdés áruk

szabad áramlására vonatkozó 95. cikkének értelmezési problémája, nevezetesen az,

hogy történt-e az adott esetben hátrányos megkülönböztetés; ezenkívül a Bíróság

vizsgálta a Portugália és az EK között fennálló kereskedelmi megállapodás vonatko-

zó részeit is. Megállapította, hogy a Portugália és az EK között fennálló kereskedel-

mi megállapodás vonatkozó cikkelye közvetlenül alkalmazandó, és annak szövegét

úgy kell értelmezni, hogy az az áruk szabad áramlását biztosítsa.53

Következésképpen a nemzetközi szokásjogot közösségi szinten a Racke- és az Opel

Austria-ügyek elôtt is alkalmazták, de a felhívhatóságát – bizonyos korlátokkal – csak új-

abban ismerik el.54 Annak a nemzeti jognak, amely – mint a magyar – részese a Bécsi

Egyezménynek, a pacta sunt servanda elvének meg kell felelnie. Ez olyan nemzetközi jo-

gi kötelezettség, amely magából a nemzetközi szerzôdésbôl és az alkotmányi rendelke-

zésbôl ered. Magyarország – a dualista megközelítése követve – teljesíti nemzetközi kö-

telezettségeit, ha az Alkotmány 7. § (1) bekezdésének megfelelôen inkorporálja a magyar

jogba a nemzetközi szokásjogot inkorporáló szerzôdést. Ebben az összefüggésben tehát

a nemzeti jognak, vagyis az Alkotmánynak van „elsôbbsége” a közösségi joggal szemben. 

Röviden összefoglalva arra érdemes utalni, hogy amikor a nemzeti hatóság alkal-

mazza a nemzetközi szokásjogot, ugyanazt a metódust használja, mint az Unióhoz

történt csatlakozás elôtt, mivel a csatlakozás nem változtatott jelentôsen a nemzet-

közi szokásjog és a nemzeti jog viszonyán.55 A valódi feloldandó probléma a nemzet-

közi szokásjog és a közösségi jog viszonya, de egyik lehetséges megoldás sem érinti

a nemzeti (magyar) jog nemzetközi szokásjoggal való kapcsolatát. 

III. A kölcsönhatás elméleti szinten

a) A nemzeti közjog szemszögébôl a központi kérdés az, hogy az alkotmányok ho-

gyan szabályozzák a nemzetközi, a közösségi és a nemzeti jog kapcsolatát. Ennek indo-

ka abban rejlik, hogy a szabályozás meghatározza, hogy e joganyagokat a nemzeti ha-

52 Lásd a 4. lábjegyzetben hivatkozott Kupferberg-ítéletet, és a 38. lábjegyzetben hivatkozott C-62/98.

sz. Bizottság kontra Portugália ügyben hozott ítéletet, valamint Wouters–Eeckhoutte: i.m. 12. és 13.

o. 

53 A vitatott cikk értelmezése: A kereskedelmi megállapodás adott szakasza akkor nem diszkriminatív, ha

a tagállam piacán nincs olyan hasonló termék, amely részesült az adott kedvezményben. A kérdéses

termékek (vagyis a portugál import szeszes ital és az adókedvezményben részesülô német szeszes ital)

mind az elôállításukban, mind a tulajdonságaikban különböznek, így nem tekinthetôk hasonló termé-

keknek, tehát diszkrimináció sem történt.

54 Lásd bôvebben Wouters–Eeckhoutte: i.m. 6–16. o. 

55 A viszonyt a majdan kikristályosodó EB joggyakorlat határozza meg.
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tóságok (értsd ez alatt a jogalkotó és a jogalkalmazó szerveket) hogyan kezelik. Az Al-

kotmány e kapcsolatrendszert próbálja meg rögzíteni a 2/A. és a 7. §-ában. Mint aho-

gyan már korábban is kiderült, a magyar alaptörvény nem határozza meg sem a közös-

ségi jog magyar jogrendszerben elfoglalt státusát, és nem tartalmaz expressis verbis

rendelkezést a nemzetközi helyzetére vonatkozóan sem. Ami az Alkotmányból kiderül,

az egyrészt az, hogy az elsôdleges közösségi jogot e két rendelkezés alapján kell értel-

mezni a magyar jogforrási rendszerben, másrészt az is világos, hogy a magyar jog a

nemzetközi szerzôdésekkel összefüggésben a dualista elmélet híve.56 Mint ahogyan ar-

ról már fentebb szó volt, a nemzetközi jog általánosan elismert alapelvei az Alkotmány

permanens transzformátorán keresztül érkeznek a magyar jogrendszerbe. 

b) A Magyar Köztársaságra nézve az Alkotmány és az EB joggyakorlata alapján kö-

telezô, a nemzetközi, a közösségi és a magyar jog kapcsolatát leíró rendelkezés az

EKSz. 300. cikkében található. E cikkely arról rendelkezik, hogy a Közösség nemzetkö-

zi megállapodást köthet a nemzetközi jog más alanyaival, mint például nem uniós tag-

államokkal vagy nemzetközi szervezetekkel, és kiemeli, hogy azok a megállapodások,

amelyeket a 300. cikkben meghatározott módon kötöttek meg, kötelezik a közösségi

intézményeket és a tagállamokat. E cikk azt is lehetôvé teszi az Európai Parlament, a

Bizottság és a Tanács részére, hogy kikérje az EB véleményét, vajon adott nemzetközi

megállapodás megfelel-e az EKSz. rendelkezéseinek. Ha az EB azt állapítja meg, hogy a

megkötendô nemzetközi szerzôdés ellentétes az EKSz.-ben foglaltakkal, a megállapo-

dás csak az Európai Unióról szóló Szerzôdés 48. cikkét alkalmazva léphet hatályba. Az

EUSz felhívott cikke azoknak a szerzôdéseknek a módosítási eljárását rögzíti, amelyek

az Uniót alapították. Ebbôl az következik, hogy az EK – hasonlóan a tagállamaihoz –

igyekszik összhangot teremteni a nemzetközi kötelezettségek és a közösségi/Európa-

jog között. Ennek érdekében még az alapító szerzôdések módosítását is lehetôvé ten-

né, vagyis itt a nemzetközi jog „elsôbbsége” figyelhetô meg.

c) A fenti, alkotmányi és közösségi szabályok együttes alkalmazásából az alábbi el-

méleti problémák és értelmezési lehetôségek adódnak. 

• A Közösség által kötött nemzetközi szerzôdések kötelezôek a tagállamokra

(Magyarországra is) még akkor is, ha azok annak nem részesei. A nemzetközi

megállapodás szabályai tehát részei a közösségi jogrendnek,57 úgy azonban,

hogy azok nem ellentétesek az alapító szerzôdésekkel.  

• A Közösség a monista, míg a Magyar Köztársaság a dualista megközelítést al-

kalmazza. 

• A kötelezô erô – a nemzeti jogrendszer szempontjából – nem a nemzetközi,

hanem a közösségi jogi karakterbôl fakad. 

• Az EKSz. 300. cikke meghatározza a nemzetközi megállapodások hierarchiá-

ban elfoglalt helyét, ami jelentôs a közösségi jognak, de nemzeti szempontból

irreleváns.

56 Lásd a 2/A. § és a 7. § kritikáját részletesebben Chronowski Nóra–Petrétei József: EU-csatlakozás és

alkotmánymódosítás: minimális konszenzus helyett politikai kompromisszum Magyar Jog 2003. 8. sz.

449–466. o., Chronowski Nóra: Integrálódó alkotmányjog. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság

alkotmányos rendszerének kapcsolata. PhD értekezés, kézirat, Pécs 2004. 85. o. 
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• Ami ehelyütt hiányérzetet kelthet, az a nemzetközi szokásjog közösségi jogban

elfoglalt helye, ami a közösségi jog számára problemetikus lehet, de nem érin-

ti a nemzeti jogot. 

E felsorolásból a következô probléma adódhat. Már megállapításra került, hogy a

nemzetközi szerzôdés a közösségi jog része, és kötelezô a Közösség intézményeire

(monizmus) és a tagállamokra, illetve a tagállamok nemzeti jogával szemben elsôbb-

séget élvez.58 Ennek következtében a nemzetközi szerzôdés a tagállam jogrendszeré-

nek is a részét képezi. E tekintetben azonban – a nemzetközi jog és a nemzeti jog

kapcsolata szemszögébôl – felmerül a kérdés: fenntartható-e ez utóbbi állítás, ha a

tagállam a duális elmélet talaján áll? Ebben az esetben nem a közösségi jog monista

megközelítése kérdôjelezendô meg, hanem az a közösségi jogi elvárás, amely a nem-

zetközi jog nemzeti jogrendszer általi automatikus alkalmazását várja el. Tagállami

szempontból a probléma meglehetôsen élô, mivel a nemzetközi megállapodások kö-

telezô ereje független attól, hogy a Közösség vagy a tagállam köteles azt végrehajta-

ni.59 Ha a kötelezettséget csak a Közösségnek kell teljesítenie, nincs válasz arra a kér-

désre, hogy a duális megközelítést alkalmazó tagállamnak miért kell az adott nem-

zetközi szerzôdést bármilyen inkorporáció nélkül beengednie a jogrendszerébe, vagy

olyan szerzôdési kötelezettséget vállalnia, amelyet önmaga kifejezetten nem ismer el. 

Érdemes ezért feltenni a kérdést, hogy e vonatkozásban (vagyis a nemzetközi

szerzôdésekkel kapcsolatban) nem inkább arról van-e szó, hogy a nemzetközi jog

nemcsak a közösségi/Európa-jog részévé válik, hanem „közösségiesedik”/„Európa-jo-

giasodik”, azaz „valódi” közösségi/Európa-joggá válik, mivel – néhány olyan nemzet-

közi jogi jellegbôl fakadó kivételtôl eltekintve, amelyet a közösségi/Európa-jog is el-

ismer – magán viseli a közösségi jogi jellemvonásokat. Ebben az új viszonyrendszer-

ben a közösségi jog nem azt vizsgálja, hogy a tagállami hatóságok mennyiben alkal-

mazzák a nemzetközi jogot, hanem sokkal inkább azt, hogy hogyan alkalmazzák a

közösségi jogot. Ugyanez a kérdés a nemzetközi szokásjoggal összefüggésben annak

közösségi jogban elfoglalt helyére adott bírósági válasz függvényében értelmezhetô.

A továbbikban a hármas kapcsolat gyakorlati mûködésének érzékeltetése érdekében

indokolt megvizsgálni, hogy a magyar jogalkotó és jogalkalmazó milyen technikákat

dolgozott ki és alkalmaz e területen. 

57 A 3. lábjegyzetben hivatkozott 181/73. sz. Haegeman kontra Belgium ügyben hozott ítélet, a 4. láb-

jegyzetben hivatkozott Kupferberg-ítélet. Vö. Lenaerts – Nuffel (ed): i.m. 551. o. 

58 Vö. Lenaerts–Nuffel (ed): i.m. 552. o. 

59 A 4. lábjegyzetben hivatkozott Kupferberg-ítélet. Lásd még 38/75. sz. Nederlandse Spoorwegen kont-

ra Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen ügyben 1975. november 19-én hozott ítélete (EBHT

1975., 1439. o.). Vö. Lenaerts–Nuffel (ed): i.m. 552. o. A vegyes szerzôdések nem érintettek. 
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Baranya a rendszerváltás vesztese

A rendszerváltás után alapjaiban rázta meg Baranya megye gazdaságát, hogy leépült

a szén- és uránbányászat, amely a térségben élô tízezreknek nyújtott biztos megél-

hetést. A megyei önkormányzat 2003-ban készült területfejlesztési programjának

helyzetelemzése szerint akkor még a megye mérhetô térszerkezeti pozíciójában nem

voltak tapasztalhatók jelentôsebb lemaradások, viszont – a dél-dunántúli régióval

együtt – a „fejlôdési lejtôn” lefelé látszott csúszni. 

Akkor még csak hasonlítottak a gazdasági adatok a keleti országrészre jellemzôk-

höz, mára már gyakorlatilag nincs különbség.

Az egy lakosra jutó GDP tekintetében Baranya 1994-ben még a nyolcadik helyen

állt a megyék rangsorában, 1996-tól azonban a 10–11. helyen sikerült csak megka-

paszkodnia. Igaz, mindez egy viszonylag gyors hazai növekedési ütem mellett követ-

kezett be. Másrészt, Pécsnek hatalmas a túlsúlya a megyén belül, és a megye gazda-

ságára már 1993–94-tôl a tercierizáció – a szolgáltatóipar gyors túlsúlyba kerülése

– a jellemzô, nem pedig az „újraiparosodás”. Egyfelôl tehát feltehetôen nôttek a me-

gyén belüli területi teljesítôképességbeli különbségek, másfelôl pedig a megyei gazda-

ság ágazati szerkezetében feszültségek keletkeztek. A pénzügyi-üzleti szolgáltatások

számára a piacot meghatározóan a feldolgozóipar adja, és csak másodlagosan más

ágazatok és a lakosság. Következésképpen a tercierizáció elôbb-utóbb kifullad, ha

nincs megfelelô területi kereslete. 

HANGYÁL JÁNOS

EEuurróóppaa  KKuullttuurráálliiss  FFôôvváárroossaa  mmaarraaddhhaatt  
aa  rrééggiióó  kköözzppoonnttjjaa

Soha nem jöhetett volna jobbkor Pécsnek az Európa Kulturális Fôvárosa cím

elnyerése, mint éppen most. A rendszerváltás óta a Dél-Dunántúl és annak

korábban megingathatatlannak vélt központja, Pécs folyamatosan szakadt

le. Baranya megyében az egy fôre jutó bruttó hazai termék az országos át-

lag 78,6 százalékát tette ki 1998-ban. Négy évvel késôbb, 2002-ben ez már

csak 74,4 százalék volt. A megyében a munkanélküliségi ráta az 1998-as

országos átlag 123,2 százalékáról négy évvel késôbb, 2002-ben már 136,2

százalékra emelkedett. Ugyanakkor Baranyában az egy fôre jutó adóköteles

jövedelem az országos átlag 87 százalékára rúgott 1998-ban, ám 2002-

ben ez már annak mindössze 85,5 százaléka volt. A megye és Pécs város la-

kosságának relatív jövedelmi helyzete romlott. Pécsnek immár a régióköz-

ponti címért is versengenie kellett a dinamikusan fejlôdô szomszédvárral,

Kaposvárral. A kulturális fôvárosi cím alighanem eldöntötte a dilemmát:

Pécs marad a régióközpont. További nagy kérdés azonban, hogy a megszo-

rító intézkedések közepette milyen szél fúl majd a Mecsek alján, s hogy a vá-

ros és a térség mennyire tud élni a kulturális fôvárosi ranggal.
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A Baranyában hagyományosan gyenge feldolgozó-ipari potenciál nemcsak a szolgáltatá-

sok visszafejlôdésével jár, hanem azzal, hogy a tudásalapú gazdaság tekintetében a megye

kedvezô adottságait nem sikerül érvényre juttatni. A megye elveszítheti szellemi tôkéjét. 

Az ipari potenciál általában kevésbé bôvült, mint a Dunántúl más régióbeli megyéi-

ben. Az exportráta ugyanakkor javult – igaz, nagyon alacsony bázisról indult. 1994-ben

még e mutató alapján a megye a 19. volt a húszas rangsorban. 2000-ben a statisztika

szerint a 40,4 százalékos exportráta a 11. helyhez volt elegendô. Baranya akkor meg-

elôzte Budapestet, igaz, a dunántúli megyék közül csak Zalát és Tolnát. Komoly gondot

jelent, hogy a szellemi foglalkozásúak munkanélkülisége folyamatosan emelkedik. A ko-

rábban itt dolgozó diplomások mind nagyobb része ingázik, az expanzívan növekvô fel-

sôoktatási képzésbôl kikerülôk egyre kisebb része maradhat a megyében.

Sok a munkanélküli, kevés a külföldi tôke

A munkanélküliség alakulása is jelzi a megye és a régió leszakadását. A KSH adatai

szerint a munkanélküliségi ráta az 1997-es 9 százalékról 2000-re csak 7,1 százalék-

ra csökkent. Ez lényegesen szerényebb javulás, mint az országos átlag. Tíz évvel ez-

elôtt még tíz megyét tudott megelôzni Baranya, az ezredfordulón már csak nyolcat,

az észak-alföldi és észak-magyarországi régió megyéi mellett csak a két régiós szom-

szédot, Tolnát és Somogyot. 2003 végére a munkanélküliségi ráta 7,7 százalékra

emelkedett, 2006 szeptemberében pedig 7,5 százalékos munkanélküliségi indexet

jelzett a KSH. Ezzel Baranya, Békés megyével „holtversenyben”, a 6–7. helyen vég-

zett a legtöbb munkanélkülit magáénak tudó megyék között. Három éve Baranyában

18 800, 2006 utolsó negyedében 20 300 ember keresett munkát.

Szintén a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a dél-dunántúli térség a leg-

kevésbé vonzó a külföldi cégek számára. 1997 és 2000 között Baranyában harma-

dával csökkent az egy lakosra jutó külföldi mûködô tôke nagysága, és összesen csak

három megye volt még az országban, ahol – kisebb mérvû – fajlagos tôkecsökkenés

mutatkozott (Zala, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén). 2000-ben a megközelí-

tôleg 63 és fél ezres értéknél mindössze négy megye pozíciója volt rosszabb az or-

szágban. A külföldiek ebben az idôszakban elsôsorban a feldolgozóiparba fektették

pénzüket Magyarországon. 1996-ban még 974 külföldi vállalkozás mûködött Bara-

nyában, 2003-ban már csak 635. A tendencia azonos a régióéval: míg a Dél-Dunán-

túl 1995-ben az országban található külföldi tôke 3,8 százalékét vonzotta (már ez az

arány is rendkívül csekély), 2003-ra már csupán az 1,8 százalékát. A legnagyobb ér-

vágást a Nokia távozása jelentette 2000-ben, még úgy is, hogy ebben az ágazatba új

befektetô, az Elcoteq érkezett. A feldolgozóiparból is folyamatosan távoznak a kül-

földi befektetôk, a dráguló munkaerônek és az erôsödô kínai konkurenciának kö-

szönhetôen. A kivonulás oka továbbá a szegényes közlekedési infrastruktúra. A me-

gyén belül a külföldi vállalkozások túlnyomó többsége Pécsen található: a városban és

vonzáskörzetében 331 cég mûködik, ami jóval több, mint a megye összes többi régi-

ójában együttvéve. A legkevesebb külföldi vállalkozás – mindössze négy – a legna-

gyobb munkanélküliséggel sújtott és legfejletlenebb sellyei kistérségben található.
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Fogyóban a bizalom

Baranya megyében 2003-ban az ipari termelés 2,7 százalékkal haladta meg az

elôzô évi teljesítményt. A 2004. évi negyed- és féléves idôszaki adatok 2003-hoz

viszonyítva csökkentek, a vállalkozások helyzete romló tendenciájú. A vállalkozás

üzleti helyzetének mutatója az elmúlt öt évben mindig a negatív sávban mozgott.

A vállalkozások várakozásait tükrözô várható üzleti helyzet és a várható jövedel-

mezôség ugyanakkor pozitív volt. 

Egy 2006 végi felmérésük szerint ezek a mutatók is mélyponton vannak, a –10

és –20 közötti sávban. A megye és a megye gazdaságának többségét adó Pécs vá-

rosi vállalkozások jövôbe vetett hite is elfogyott. Pécs gazdasága a Dél-Dunántúl

legerôsebb gazdasági bázisa, lévén a város egyértelmûen a régió központja. Azon-

ban a régióval együtt a város gazdasága is folyamatosan leértékelôdik, teret veszít

az egyre erôsebb versenyben. A helyi gazdaság ereje, fejlettsége, így adófizetô ké-

pessége és eltartó képessége határozza meg a település kulturális, egészségügyi és

oktatási helyzetét is. A kamara szerint, aki a város fejlôdését akarja segíteni, an-

nak elsôsorban a gazdaság fejlôdését kell biztosítania. 

(A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara konjunktúra-felmérése.)

Kistérségek – nagy hátrányban

A rendszerváltás utáni gazdasági átalakulás nem változtatott a tényen, miszerint a

megye sorsa Pécs gazdaságának újbóli fellendülésétôl függ. A másodlagos gazdasági

tengely a Mohács, Szigetvár és Komló alkotta háromszög. 

A megye továbbra is két részre oszlik: a viszonylag kiegyensúlyozottan fejlôdô pé-

csi, pécsváradi, mohácsi-bólyi, továbbá részben a komlói és a siklósi kistérség. Ezek-

tôl lemaradnak a fejletlenebb déli-nyugati kistérségek. 

A komlói kistérségben a szocialista ipar és városfejlesztés romjain kellett újrakez-

deni az életet. A kistérség 40 ezer lakosának kétharmada az egyetlen városban,

Komlón él. Az aprófalvas szerkezetû régióban így a szebb napokat megélt bányász-

város szerepe meghatározó, s a város elhúzódó gazdasági válsága a kistérség telepü-

léseire is rányomja bélyegét. A gazdasági szerkezetváltás megkésett, a szénbányászat

befejezôdésével környezeti károk is terhelik a térséget.

A helyi kezdeményezések mellett minden lehetséges külsô támogatást is igénybe

véve indult meg az újjászervezôdési folyamat, amely hosszúnak ígérkezik.

A nagyipari munkás múltból eredô magatartásformák miatt még mindig kevés a

vállalkozás. Adottságai alapján jelentôs feldolgozó-ipari fejlôdésre lenne alkalmas a

térség. A mezôgazdasági természeti adottságok elmaradnak az átlagostól, ugyanak-

kor a feltételek jobb kihasználásával növelhetô lenne a minôségi marha- és juhte-

nyésztés.

Turisztikai potenciáljából kiemelkedik Magyarhertelend és Sikonda termálvize, a

Keleti-Mecsek formakincse, flórája és faunája. A falusi turizmus újrahonosításával a
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térség elindult a turizmusfejlesztése útján. Megmentették a bányászati emlékeket,

így Komlón a mûszaki történeti turizmus fejlesztésére valósak a lehetôségek.

A térségnek a kedvezôtlen kiszellôzési viszonyok miatt rossz a levegôje. Az emisszió

szempontjából meghatározó a Komlói Fûtôerômû. A felszínroncsolást kiváltó szénbányá-

szat befejezése mellett környezeti konfliktusforrás a kôbánya is. Környezetvédelmi ve-

szélyt jelenthet a jövôben a kistelepülések hulladékgazdálkodásának megoldatlansága.

A mohácsi kistérségben az agrárium a húzóágazat. A két városban és a 45 közsé-

get felölelô kistérségben 50 ezer ember él, ennek 38 százaléka Mohácson. Gazdasá-

gi fejlettsége kiegyensúlyozott és jó. Adottságai alapján, közlekedés-földrajzi pozíció-

ja kiaknázási feltételeinek megteremtésével látványos fejlôdésre lenne képes. A tér-

ség kiemelkedôen jó mezôgazdasági terület, hagyományosan magas színvonalú mû-

velési kultúrával, mind növénytermesztése, mind állattenyésztése meghaladja az or-

szágos színvonalat. A vetômag-elôállítás és a szójatermesztés tekintetében különle-

ges helyzetet foglal el az országban.

A kereskedelmi szálláshelyek és vendéglátóhelyek szûk választékkal Mohácsra

koncentrálódnak. Fogadók, panziók, kempingek szolgálják a turistákat a falvakban.

A turisztikai kínálatban nem jelenik meg elég határozottan a térség nemzetiségi, kul-

turális sokszínûsége, valamint döntôen a Dunához kapcsolódó természeti értékeinek

sajátossága. A térségében elsôsorban lokális szennyezô források találhatók. A lakos-

sági és közlekedési eredetû légszennyezés a meghatározó. Konfliktusforrás itt is a

kistelepülések megoldatlan hulladékgazdálkodása.

A pécsi kistérségbôl 2004-ben vált ki a szentlôrinci kistérség. A három éve távozott

húsz önkormányzat új statisztikai körzetet alkot. Természetföldrajzi tekintetben a leg-

összetettebb, leginkább heterogén kistérség. Természeti erôforrásai a körzeten belül

erôsen differenciáltak. A korábban két várost és 67 községet magában foglaló kistér-

ség 201 ezer fôs lakosságának mintegy 75 százaléka él Pécsen. Szentlôrinc középfokú

oktatási szerepe számottevô, de más vonatkozásokban a körzet tisztán egyközpontú

volt. Ugyanakkor Pécs körül kialakultak azok a fejlett infrastruktúrájú községek, min-

denekelôtt Kozármisleny, amelyek hosszú távon alvó településekké válnak.

A térszerkezeti viszonyok indokolttá teszik, hogy – Komlóval is számolva – az

agglomeráció kérdése ismételten napirendre kerüljön. A pécsi agglomeráció statiszti-

kailag lehatárolt egységébe a várossal együtt 62 település tartozik. A falvakban a me-

zôgazdaság természeti adottságai közepesek, illetôleg gyengék. A turizmus szem-

pontjából változatos természeti adottságokkal és nemzetközi jelentôségû kulturális

értékekkel bíró kistérség. 

A világörökségi értékbesorolás növeli Pécs és az egész kistérség idegenforgalmi

vonzerejét. Fogadási keretfeltételei a legkedvezôbbek a megyében, de itt található a

legtöbb még ki nem használt lehetôség is. Nagy a beruházási kedv, azonban a szak-

emberek szerint a célcsoportjait ez a térség vesztheti el a legkönnyebben, ha imázsá-

ról, komplex programkínálatáról nem gondoskodik.

Baranya környezeti problémáit ez a térség mintegy összegezve mutatja. Hosszú idô

óta a körzet levegôje az egyik legszennyezettebb az országban. Nagy erôfeszítéseket

kell tenni az ivóvízbázisok védelmére. Exponált regionális környezeti probléma még

mindig Garé, ahol több mint 110 ezer tonna tetraklor-benzollal szennyezett föld vár ár-
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talmatlanításra. A tulajdonosnak legkésôbb 2012-ig kell megszüntetnie a környezeti ká-

rosítást. A közúti forgalomból származó zajterhelés is jelentôs. Napirenden szerepel a

bányamûvelés és területhasználat következtében roncsolt területek rekultivációja. Az

uránbányászat felszíni környezeti kárait nagyrészt felszámolták. A pécsváradi térséggel

együtt a pécsiben is feszültséget okoz a katonai lokátorállomás elhelyezése.

A pécsváradi kistérségnek nincs könnyû dolga Pécs árnyékában. A kis területû kör-

zet középfokú szolgáltatási egysége csak részlegesnek mondható. Pécsvárad – az okta-

tást és a szakrendelô intézetet leszámítva – nem igazán középfokú központ, más tekin-

tetben a körzet és maga Pécsvárad is „kívülre utalt”. Mecseknádasd helyi ellátása fejlett,

de központként nem ellenpólusa Pécsváradnak. Hidas több vonatkozásban is kötôdik a

Tolna megyei Bonyhádhoz. A térség sajátossága, hogy a megyében itt a legnagyobb a

németajkúak aránya. A körzet gazdasági fejlettsége, a vállalkozások terjedése – a ked-

vezô fekvési-közelségi viszonyokra is építve – hagyományosan jó. Helyi körülményei, a

fejlett infrastruktúra, Pécs gazdaságához kapcsolódva, munkamegosztáson alapuló mi-

nôségi továbbfejlôdésre is képessé teszik. A térség mezôgazdasági természeti adottsá-

gai inkább közepesek, de gazdálkodási kultúrája fejlett. Érintetlen tájaival, gazdag ha-

gyományaival, történelmi emlékeivel sokoldalú hobbi- és kulturális turizmus kiépítésé-

re alkalmas. Szálláshelyi kínálatában a szállodák és panziók mellett egyre növekvô sze-

repet játszanak a falusi porták is. A természeti értékeket nem károsító szelíd turizmus

különbözô válfajainak jövôbeni fejlesztését a program- és szálláshelyi információk szé-

lesebb körû és pontosabb megjelentetésének kell kísérni. A körzet lakói számára a leg-

nagyobb környezeti konfliktust az atomtemetô és a hidasi vegyigyár jelenti.

A sásdi kistérség három megye határán fekszik. A különbözô tájegységrészeket

összefogó, domborzatilag erôsen tagolt kistérségben egy város és 26 község talál-

ható. Sásd nem tudta igazán középfokú ellátó központtá kinôni magát. Sem közép-

iskolával, sem szakrendelô intézettel nem rendelkezik. A körzet funkcionális tekin-

tetben sok szállal kötôdik Dombóvárhoz, az adminisztratív úton meghatározott

struktúrákban pedig Komlóhoz. Mágocs a körzet északkeleti részén sajátos alköz-

ponti szerepet tölt be. A térséget igen jó vállalkozási készség jellemzi, jelentôs az

utóbbi évek fejlôdése. Gazdasági fejlettsége mégis inkább közepesnek mondható.

Regionális pozíciójára is építve kis- és közepes méretû üzemek révén feldolgozó-

ipari háttérgazdaság funkcióra lenne elsôdlegesen alkalmas. Gazdaságfejlesztési

nézôpontból is indokolt lenne Sásd városi szerepkörének megerôsítése, térség-

szervezô funkciójának kiteljesítése. Ehhez azonban, a körzetével együtt, szükséges

a fogadóképesség továbbfejlesztése infrastrukturális beruházások révén. A megye

legkedvezôtlenebb mezôgazdasági adottságú térsége inkább csak – az egyébként

jól fejlôdô – állattenyésztésre alkalmas. Termékspecifikus fejlesztés mellett egy-

egy terméke (például kisállat, gyümölcs) nemzetközileg is versenyképes lehet. A

kistérség Dombóvár és a Zselic háttereként jelenik meg az ország turisztikai térké-

pén. Szálláshely- és vendéglátó kapacitása hiányos, a régión belüli kelet-nyugati irá-

nyú mozgás lehetôsége korlátozott. Adottságai hosszú távon a gyalogos-, lovas-, va-

dász- és horgászturizmus fejlesztését teszik lehetôvé, jelentôs jövedelmeket azon-

ban a turizmus hosszabb távon sem generál a térségben. Nagy gond itt is a hulla-

dékgazdálkodás és a közmûprobléma.
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Borút és gyógyturizmus: Villány, Siklós, Harkány

A három várost és 47 községet felölelô kistérség lakosságszáma 35 ezer fô körül ala-

kul, melynek 29 százaléka él a központban. Siklós történelmi kisváros, melynek köz-

ponti hely jellege szervesen épült ki. Az 58-as út két részre osztja a kistérséget: a ke-

leti rész a fejlettebb, településhálózatára a népesebb, részben mikroközponti jellegû

települések jelenléte a jellemzô, a nyugati rész fejletlenebb és aprófalvas jellegû. Har-

kány nemzetközileg ismert gyógyüdülô a kistérségben, sok vonatkozásában kiegészí-

tôje és társközpontja Siklósnak. A földrajzi közelség, a funkcionális kiegészítô jelleg

közös településfejlesztési gondolkodásra kell, hogy késztesse a két város vezetését.

Beremend a kistérség legiparosodottabb települése, Villány kisközponti jellege a vá-

rossá válással párhuzamosan erôsödött. A körzet gazdasága közepesen fejlett. Ez ab-

ból adódik, hogy az általános fejlettséggel együtt a vállalkozások terjedése, a gazda-

sági potenciál is a keleti részben magasabb színvonalú, a nyugati rész, a Dráva-mel-

lékhez sorolhatóan, a sellyei és a szigetvári térséggel egységes gazdasági zónát alkot-

va, a megye válságos helyzetû körzetei sorába tartozik (Beremendet és szûk környé-

két leszámítva). A fejlettebb – jelenleg kereskedelmi-szolgáltató karakterû – rész fel-

dolgozó-ipari funkciója helyreállítható, illetôleg újraépíthetô. A nyugati részben min-

den típusú vállalkozás, kezdeményezés támogatása indokolt. 

A körzet nagyobb részét a Dráva-mellék gyengébb termôadottságú talaja teszi ki,

a kisebb keleti csücske azonban a kiváló Baranya lösz-szigethez tartozik. Meghatáro-

zó és az egész térség egyik gazdasági alapját adó tevékenysége a minôségi szôlô- és

bortermelés, amelyhez – az eddigi trendet követve – több egyéb gazdasági tevékeny-

ség is kapcsolható, klaszterszerûen.

Turisztikai adottságait tekintve a megye legsokoldalúbb kistérsége. Harkány

gyógyvize, a természeti, mûemléki attrakciók, a formálódó Villány–Siklós Borút bo-

rai – és a közeli jövôben a hozzájuk kapcsolódó programok – nemzetközi vonzású-

nak tekinthetôk. A fejlesztés iránya a megközelítési lehetôségek, a kistérségen belüli

mozgáslehetôség bôvítése, a szálláshelyek számának növelése, minôségének, mé-

retstruktúrájának helyspecifikus javítása. Mindezek mellett a minôségi jegyek erôsí-

tése szükséges az egészségmegôrzô és a tágan értelmezett kulturális turizmusban

egyaránt, olyan módon, hogy a térség minél több szereplôjét kapcsolja be a turiszti-

kai termékcsomagok elôállításába. A fô légszennyezô forrás a Beremendi Cementmû

és a mészkôbányák. Fokozott védelmet igényelnek a nemzetközi jelentôséggel bíró

Siklós–Harkány térségében található termálforrások és a Villány-siklósi borvidék. A

térségben különösen nagy feladat a korszerû hulladékgazdálkodás feltételeinek meg-

teremtése. 

Szigetvári kistérség – drámai hanyatlás után ígéretesebb jövô

Az egy várost és 45 községet felölelô, 27 ezer lakosú kistérség összlakosságának

mintegy 40 százaléka él a központban. Szigetvár demográfiai részarányát tekintve

ugyanolyan súllyal van jelen a kistérségben, mint Pécs a megyében. A középszintû
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funkciók allokációját tekintve Szigetvár monopolhelyzetû a régión belül. A kistérség

jellegében északi és déli részre oszlik, melyeket csak Szigetvár kapcsol össze. A gaz-

daság fejlettsége átlag alatti: Szigetvár gazdasága – amely elsôsorban a feldolgozói-

para révén korábban itt meghatározó volt – a rendszerváltás idôszakában drámai

módon omlott össze, az újraépítés még mindig csak a kezdeti lépéseknél tart. A ko-

rábbi bázison több új vállalkozás szolgálhatja a feldolgozóipar folytonosságát. A fo-

lyamat felgyorsítása a térség egésze számára létérdek. Fekvésénél fogva kedvezô im-

pulzust adhatna, ha a szomszédos Somogy megyei résszel összehangolva valósulna

meg az újjászervezôdés. A vállalkozások, helyi gazdasági kezdeményezések minden-

nemû támogatása indokolt a térségben, mind a feldolgozóiparban, mind pedig az

élelmiszer-gazdaságban. Szigetváron kívül a vállalkozások – infrastrukturális – foga-

dóképességének a fejlesztése is sürgetô feladat. Az agrárágazat – különösen a Zse-

lichez tartozó részen – rendkívül kedvezôtlen termôhelyi adottságok közepette, át-

lagtól elmaradó produktivitással dolgozik, a megszûnt termelôszövetkezetek és élel-

miszeripari cégek miatt integráló erô nélkül maradt nagyszámú és kicsi méretû ma-

gángazdaság keretében. Termálvize, mesterséges tavai és kiterjedt erdôségei mellett

török kulturális kapcsolatai, építészeti értékei jelentenek potenciális vonzerôt a ter-

mál-, vadász-, horgász-, természetjáró- és kulturális turizmus számára. A falvak ál-

talános megjelenésének, a lakosság vendégfogadási készségének javításával a ma

még erôsen Szigetvárra koncentráló vendégforgalom egyenletesebb területi megosz-

lása érhetô el. A hobbiturizmus különbözô válfajainak fejlesztésekor a Somogy me-

gyével való szoros együttmûködés elengedhetetlen, mind a termékfejlesztés, mind a

piacra jutás folyamatában. 

Az Ormánság küzd a felemelkedésért. A 29 községet és egy várost magában fogla-

ló, 13 ezer lelkes kistérség a megye perifériáján, az országhatár mentén fekszik.

Sellyén él a kistérség lakosságának mintegy 23 százaléka. Sellye egyfajta hiányköz-

pont, nem minden tekintetben szervesen fejlett, bár a várossá nyilvánítással potenciá-

lisan javultak a pozíciói. Sellye központi funkciói hiányosak, a középfokú oktatásban

vonzáskörzeti központ, de a középszintû egészségügyi ellátásban már a szomszédok-

ra utalt a körzet. Vajszló ma már egyre kevésbé riválisa Sellyének az „Ormánság köz-

pontja” címért, de a kistérség keleti részén mindenképpen megmaradt egyfajta alköz-

ponti jellege. A megye gazdaságilag legelmaradottabb térsége, a fogadóképességhez

szükséges infrastruktúra jelentôs hiányaival. Az utóbbi évek erôfeszítései ellenére még

nem állt meg a leszakadás folyamata. A kistérség számára növekedési esélyt jelentene

az országhatár itteni megnyitása. Tipikusan olyan térség, amelyben a helyi gazdaság

fejlesztése egyszerre igényli a hálózati infrastruktúra fejlesztését és mindennemû vál-

lalkozási kezdeményezés felkarolását, sôt e készség és képesség ösztönzését is. Erre

már csak azért is szükség van, mert gyengébb adottságú mezôgazdasági tájkörzet, vi-

szonylag fejletlen gazdálkodási és mûvelési kultúrával. Sajátos klimatikus elônyeivel el-

lenben perspektivikus zöldségtermelô körzet lehet. A megindult biotermelési progra-

mok lényegesen módosíthatják a mezôgazdaság termelési szerkezetét.

Rendkívül rossz elérhetôségének köszönhetôen természeti értékeit – melyek zö-

me a Duna-Dráva Nemzeti Park része – nagymértékben megôrzô, azokat népi építé-

szeti emlékekkel színesítô kistérség. A szálláshely- és vendéglátóhely-kapacitás diffe-
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renciált bôvítése mellett a szelíd turizmus különbözô válfajai számára jelent potenci-

ális fogadóterületet. A kistérség elérésében és az azon belüli közlekedésben is nagy

jelentôsége lehet a kerékpárnak, erre alapozható a térség sajátos turisztikai termék-

csomagja. A kistérségben regionális levegôszennyezô forrás nincs, csupán helyi prob-

lémák vetôdtek fel. Jelentôsebb gond a korszerû hulladékgazdálkodás alapjainak hi-

ánya, különösen a kistelepüléseken, valamint a vízminôség és az arra további veszélyt

jelentô szennyvízprobléma.

Határokon átívelô remények

„A 80-as években államközi megállapodás keretében, még a kishatár menti kereskedel-

met is megszervezték a két ország kereskedelmi kamarái és az elszámolással megbí-

zott bankok. A Magyar Külkereskedelmi Bank szerzett komoly érdemeket a kereske-

delem fellendítésében. Megjelentek a határ menti gyártási kooperációk a mezôgazda-

ságban, az élelmiszeriparban és az építôiparban” – állapítja meg a Szülôföldem prog-

ramról szóló tanulmányában dr. Síkfôi Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Ipar-

kamara titkára. Az ígéretes kezdetet semmisítette meg a Jugoszlávia szétesése nyo-

mán kitört háború, amely következtében a dél-dunántúli régió hihetetlen méretû

visszaesést szenvedett el. A határok hirtelen lezárultak, a térséget messze elkerülték a

befektetôk, megállt minden infrastrukturális fejlesztés. Míg Magyarország többi térsé-

ge, különösen Budapest környéke és az Észak-Dunántúl a tôke kiemelt célpontjává vált,

addig Dél-Dunántúl többségén az országos átlagmutató 5 százaléka alatt maradt az

egy fôre jutó külföldi tôkebefektetés, és befagyott minden hazai beruházás is. 

Ugyanerre az idôszakra ért be a magyar rendszerváltást követô gazdaságpolitikai

hibák sorozatának „eredménye” is, amely következtében a korabeli Európa egyik leg-

versenyképesebb mezôgazdasága atomjaira hullott, az alapanyaggondok mellett az

élelmiszeripar korábbi legnagyobb piacának szinte teljes elvesztését szenvedte el.

Ugyanerre a sorsra jutott a magyar könnyûipar legnagyobb része is. Helyüket a nyu-

gat-európai vállalatok vették át az orosz piacon. 

A Dél-Dunántúlon ezek vezetô ágazatok voltak, és a szén-, valamint az uránbányá-

szat bezárásával együtt összeomlásuk katasztrofális hatással járt, emberek tízezrei

kerültek utcára, falvak tömegei szegényedtek el, váltak életképtelenné. Az aktivitási

ráta egy évtized elmúltával is 48 százalékos, messze az európai 63 százalék alatt. 

A 90-es évek Magyarországán privatizációs láz tombolt, amelyet gyakran nem a

gazdasági racionalitás, hanem a költségvetés bevételi kényszere, a nyugati nagyhatal-

mak piacszerzési törekvései, illetve a hazai új elit eredeti tôkefelhalmozási éhsége

motivált. Maga a privatizáció ezért számos esetben inkább gazdaságilag romboló ha-

tású volt, elsôsorban a vidéki térségekben. 

A délszláv háború lezárultával meglepôen gyorsan beindult a gazdasági kapcsola-

tok újjáépítése, bár ebben, fôleg a kezdeti idôszakban, elsôsorban csak az üzleti szfé-

ra intézményei, ezen belül is a kamarák fejtettek ki jelentôs teljesítményt. 1996-ban

például a pécsi kamara Eszéken kereskedelemfejlesztési kirendeltséget nyitott, amely

mindkét ország vállalkozói felé szolgáltatott. A magyar vállalkozások komoly figyel-
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met szentelnek a horvát piacnak, ennek következtében komoly magyar kiviteli több-

let jellemzi a kereskedelmet, amelyet persze ellensúlyoz a magyarok egyre növekvô

adriai turizmusa. A magyar vállalatok fontos szereplôi a horvátországi külföldi befek-

tetéseknek. Erdély után itt a legjelentôsebb a magyar tôke jelenléte, bár a befekteté-

sek számszerû többségét adó magyar középvállalkozások – európai társaikkal együtt

– nem tartják befektetôbarátnak a horvát állami intézményeket és társadalmi kör-

nyezetet. Ennek ellenére számottevô energetikai, pénzintézeti és idegenforgalmi be-

fektetések valósultak meg a magyar tôke oldaláról is.

A kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlôdési dinamikája kiváltotta az intézményi

fejlesztéseket is, amely közül az egyik legjelentôsebb a Magyar-Horvát Kereskedelmi

és Iparkamara megalakítása 2006-ban, Zágrábban. A pécsi kamara kezdeményezésé-

re a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felvállalta a vegyeskamara mûködtetését,

amelyhez kormányzati támogatást is kapott. Az új intézmény a magyar befektetések

érdekvédelme mellett, mindkét ország vállalkozásait hivatott segíteni egymás piacán,

elsôrendû feladata a gazdasági kapcsolatok erôteljes fejlesztése. 

A másik említésre érdemes kezdeményezés ugyancsak a pécsi kamara nevéhez fû-

zôdik, 1998-ban dél-dunántúli, kelet-horvátországi és boszniai városok, megyék, ka-

marák létrehozták Pécsett a Duna-Dráva-Száva Eurorégiót, amely aktivitásai között

– a tudományos, közigazgatási, kulturális együttmûködés mellett – kiemeltek a gaz-

daságfejlesztési törekvések.

Elônyök, hátrányok, lehetôségek és veszélyek

A három éve készült területfejlesztési program nem csupán az akkori állapotokat rög-

zítette, hanem a folyamatokat kiváltó okokat is feltárta, egyben a fejlesztéseket deter-

mináló kedvezô és kedvezôtlen tényezôk minôségi állapotát is meghatározta. A cél az

volt, hogy építsenek a megye komparatív elônyeire, erôsítsék a gyenge elemeket, ki-

használják a lehetôségeket, és számításba vegyék, lehetôség szerint közömbösíteni

tudják a társadalmi-gazdasági folyamatokat kedvezôtlen irányba terelô veszélyeket.

Az elônyök között vezetô helyen említi a dokumentum, hogy Baranya hagyomá-

nyokban gazdag ipari kultúrával rendelkezik, megvannak a feldolgozóipar fejlesztési

alapjai, zömében versenyképes az élelmiszergazdasági vertikum és megvan a térség

innovációs és klaszterképzési lehetôsége. A megyében vannak fejlett mezôgazdasági

térségek, magasak a termésátlagok. A tercier szektornak viszonylag nagy a súlya. A

népesség képzett, soknemzetiségû, viszonylag jó idegennyelv-tudással rendelkezik.

Sok a turisztikai látnivaló, hazai összehasonlításban fejlett a telekommunikációs háló-

zat. Az információs társadalom és gazdaság építéséhez kedvezô lehetôségek, adott-

ságok állnak rendelkezésre. További pozitívum Pécs regionális központ jellege, ki-

emelkedôk az oktatási-kulturális, és alakulóban a nemzetközi funkciók. A Pécsi Tu-

dományegyetem és a Magyar Tudományos Akadémia regionális szervezete aktív for-

málója a szellemi életnek, szerepet vállal az innovációs folyamatban.

Potenciálisan hasznosítható a térség geopolitikai helyzete, a mediterrán és a bal-

káni térségekhez közeli elhelyezkedés, áthalad rajta – ha egyszer megvalósul – az
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európai V/C korridor. Intézményesült nemzetközi kapcsolatok, interregionális szer-

vezetekben való részvétel, kooperációs készség a területfejlesztésben, a partnerség-

re törekvés igénye.

A hátrányok közül a legsúlyosabb a közlekedési peremhelyzet, a lassú elérhetôség.

Magas az elmaradott települések aránya: támogatandó térségekben él a népesség fe-

le, vannak központhiányos térségek, funkcionálisan gyenge a kisvárosi hálózat, a me-

gyeközpontnak erôs a népességi és funkcionális dominanciája, részben az ellenpólu-

sok hiánya miatt. A feldolgozóiparban az élelmiszeripar túlsúlya okozta egyoldalúság,

az exportképes termékek alacsony aránya, gyenge kiviteli mutatók a jellemzôk. A

külföldi tôke érdeklôdése csekély, a vegyesvállalatok jelenléte hiányos. A gazdaság

minden szektorát a gyenge tôkekoncentráció, a tôkehiányos gazdálkodás, valamint

az innovációs fogadóképesség alacsony szintje jellemzi. És sorolhatjuk a további

problémás területeket is. Egyenetlenül fejlett, alig bôvülô piaccal rendelkezô üzleti

szolgáltatások, országos átlag alatti kutatás-fejlesztési tevékenység. Leértékelôdött

természeti erôforrások, bányamûvelési környezeti károk, lassan záruló közmûolló,

környezeti konfliktusok egyes térségekben. A központi fejlesztési források iránti

gyenge érdeklôdés, az erôforrások szétforgácsolódása, a koncentrált fejlesztések hi-

ánya. Gyenge érdekartikulációs képesség és lobbierô.

Milyen lehetôségek állnak a térség elôtt? A 2007 és 2013 közötti idôszakban

megfelelô programok és felkészültség esetén lényeges fejlesztésiforrás-bôvülés

valósulhat meg. A négy K – kultúra, kreativitás, kommunikáció, kompetencia – kö-

zül a decentralizáció révén kiteljesedô kompetencia aktivizálhatja az elsô három té-

nyezô ma még kiaknázatlan hatását. A munkaerô – általános elôképzettsége, illet-

ve a humán erôforrások fejlesztését szolgáló intézményrendszer minôségi átalakí-

tása révén – alkalmassá válhat a modern gazdasági struktúrához szükséges köve-

telmények kielégítésére. Piacképes termékek és szolgáltatások megléte esetén a

megye kapcsolódhat az európai területi munkamegosztáshoz, közvetítôi funkció-

kat építhet ki a nyugat-dél gazdasági tengely irányába, például a balkáni térség

esetében. A nemzetiségek és a megye külkapcsolatai, illetôleg ezek szervezetei

elômozdíthatják a külgazdasági erôsödést. A határ menti kapcsolatok fellendülése

lehetôséget teremthet a gazdasági kooperáció elmélyítésére, elsôsorban logisztikai

feladatok ellátásával, másodsorban termék- és szolgáltatási, esetleg tôkeexporttal.

A dél-dunántúli régió gazdasági kohéziójának fejlesztésében hasznosíthatja kom-

paratív elônyeit, infrastrukturális fejlesztések révén együttmûködést építhet ki a

dél-alföldi térséggel. Regionális fejlesztési feladatok vállalása során pótlólagos erô-

forrásokhoz juthat. A felsôoktatás alkalmassá tehetô a megye innovációs potenci-

áljának erôsítésére, a K+F szféra jelentôs fejlesztése esetén növelhetô a gazdaság

versenyképessége.

A veszélyek között említi a területfejlesztési program, hogy amennyiben a megye

gazdasági teljesítôképességének fajlagos mutatói az országos rangsorban továbbra is

hátrébb sorolódnak, Baranya pozíciója és versenyképessége romlani fog. A gazdasá-

gi mutatókat tekintve ez be is következett az elmúlt három esztendôben.

A gazdaság stagnálásával a megye szellemi erôforrásait a környezet elszívhatja, a

másutt érvényesüléssel, az elvándorlással az elôny elapadhat – figyelmeztetnek a
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stratégák, s részben ez is beigazolódott, hiszen sok értelmiségi elmegy a megyébôl,

ha képzettségének megfelelô munkát szeretne találni.

Veszélyt jelent, hogy a gazdasági szereplôk jellemzôen továbbra is a rövid távú gaz-

dálkodásra rendezkednek be, elmarad a szervezeti és személyzeti fejlesztés, a megújí-

tási stratégia a csekély számú jelentôsebb vegyesvállalatra korlátozódik. A külföldi tu-

lajdonú vállalkozások számának esetleges bôvülésével párhuzamosan nem erôsödik a

megye belsô kohéziója, és beszállítói hálózatot szervezni képes K+F vállalatok nem te-

lepülnek a megyébe, a szervezôerô nélkül maradt agrártérségek helyzete romlik. 

A környezeti állapot javulásának elmaradása, esetleg a további romlás visszahathat a

gazdaság és a térség versenyképességére, kedvezôtlenül befolyásolhatja az életminôsé-

get. A települési önállóság túlzott hangsúlyozása gátja lehet a térségi együttmûködés-

nek, az ésszerû partneri kapcsolatok hiánya az erôforrások szétforgácsolását kénysze-

ríti ki, nem érvényesülnek a koncentráció elônyei. Az önkormányzati finanszírozás ne-

hézségei miatt a viszonylag szabad felhasználású területfejlesztési források mennyisége

még szûkösebb lesz, az addicionalitás elve – tehát az önrész, a hazai forrás elôteremté-

se – nehezen lesz megvalósítható. Emiatt is fontos a regionális összefogás. Az elmara-

dottabb térségekben az elszegényedés, a népességerózió és az aktivizálható lakosok el-

vándorlása, a középréteg hiánya visszafordíthatatlanná teheti a leszakadást.

11..  ttáábblláázzaatt..  FFoonnttoossaabbbb  ggaazzddaassáággii  mmuuttaattóókk  tteerrüülleettii  kküüllöönnbbssééggeeii  ((aazz  oorrsszzáággooss  ááttllaagg  sszzáázzaalléékkáábbaann))

RRééggiióókk EEggyy  ffôôrree  jjuuttóó  EEggyy  ffôôrree  jjuuttóó  EEggyy  ffôôrree  jjuuttóó  

GGDDPP nneettttóó  jjöövveeddeelleemm kküüllffööllddii  ttôôkkeebbeeffeekktteettééss  

11999944 22000022 11999944 22000022 11999944 22000022

Dél-Dunántúl 84,0 73,1 89,6 93,3 35,3 21,0 

Közép-Magyarország 145,6 163,9 120,7 117,8 241,2 227,4 

Közép-Dunántúl 86,4 88,7 97,7 103,5 73,5 76,2 

Nyugat-Dunántúl 100,7 103,3 92,1 94,4 83,8 134,2

Észak-Magyarország 69,6 63,7 89,7 86,6 32,4 37,1 

Észak-Alföld 73,9 64,4 87,4 90,7 20,6 33,8 

Dél-Alföld 83,3 68,9 87,9 92,3 33,8 21,8 

Országos átlag 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

22..  ttáábblláázzaatt..  11000000  llaakkoossrraa  jjuuttóó  mmûûkkööddôô  vváállllaallkkoozzáássookk  sszzáámmaa

RRééggiióókk 11999944 22000022

Dél-Dunántúl 112,5 90,6

Közép-Magyarország 136,5 140,0

Közép-Dunántúl 96,9 92,9

Nyugat-Dunántúl 93,8 98,8

Észak-Magyarország 63,5 70,6

Észak-Alföld 68,8 75,3

Dél-Alföld 90,6 84,7

Országos átlag 100,0 100,0

Forrás: ECOSTAT, KSH, Országos Munkaügyi Központ, Jövedelem felmérés, Dél-Dunántúli Regioná-

lis Fejlesztési Ügynökség Kht.
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Kényszerpályán a kormány: nincs két fôváros gyorsforgalmi
út nélkül

Mint a fenti adatokból is adódik, a stratégiai program szerkesztôi nem tehettek mást,

mint hogy célként a korábbi pozíciók új alapokon történô megszerzését tûzték ki.

Hozzá kell tenni, nem csupán a többi régióhoz viszonyított helyzet romlott, hanem

Baranya régión belüli pozíciója is.

A fejlesztési alapcélhoz stratégiai célként leginkább is utak, fôképp gyorsforgalmi

utak vezetnének: fel kell számolni a térség hazai és európai közlekedési elzártságát.

2006 végéig ez ügyben annyi történt, hogy az M6-os autópálya megépült Érd és Du-

naújváros között, és különbözô fázisokban folyik a többi pályaszakasz elôkészítése.

A határidôket és a kivitelezés módját illetôen rengeteg változat forgott közkézen.

Most már az az elképzelés is aligha valósul meg, miszerint 2007 végéig el kellene ké-

szülnie az M6-os Szekszárd és Bóly közötti szakaszának, illetve a pécsi becsatlako-

zásnak. A teljes szakasz átadásának legkésôbb 2010-ben meg kell történnie, hisz

Pécs ebben az évben lesz Európa Kulturális Fôvárosa. A város polgármestere minden-

esetre ígéretet kapott a kormánytól a határidô betartására. Ha úgy tetszik, az ország

nem is tehet mást, legalábbis súlyos presztízsveszteség nélkül nem.

A tervekben régóta szereplô gyorsforgalmi út megépítése gyökeres változást

idéz elô a megye úthálózatában. Létrejön egy olyan hálózat, mely minden irányba

megfelelô szintû kapcsolatot biztosít. Szükségességét Helsinkiben 1997-ben az

Összeurópai Közlekedési Konferencián határozták meg. Szerepe többrétû, hisz

amellett, hogy a Dunával párhuzamosan létrejön az ország közepén egy észak-déli

tengely, a megyék és a régiók közti kapcsolatot biztosítja, s része a Plocse–Szaraje-

vo–Eszék–Budapest korridornak is. Lényeges a területfeltáró szerepe, hiszen Bara-

nya megye keleti, még fel nem tárt területén halad keresztül, vonzáskörzetében

olyan fejlôdésnek indult települések találhatók, mint Bóly, Mohács, Siklós, Harkány,

Beremend vagy Villány.

Ismét mûködik az utasszállító gépek fogadására alkalmassá tett pogányi repülô-

tér. A közelmúltban megindult, majd le is állt a Pécs–Bécs repülôjárat, jelezve, hogy

a reptér hasznosítását újra át kell gondolni.

Innováció, pólus, Európa Kulturális Fôvárosa

A programban megfogalmazott további stratégiai célok: modernizálni kell a gazda-

ság szerkezetét, újjászervezni a megye iparát: tudásigényes innovatív alapokon Pé-

csen, fejlett technológiájú feldolgozóipari kis- és közepes vállalkozások fejlesztésé-

vel a többi városban. Fejleszteni a minôségi termékeket elôállító integrált agrár-

gazdaságot. Jelentôsen növelni a (döntôen ipari) exportkapacitásokat. Csökkente-

ni a megyén belüli térségi különbségeket, infrastruktúra-fejlesztéssel és alternatív

foglalkoztatási lehetôségekkel komplex vidékfejlesztést folytatni. Bôvíteni az üzle-

ti és a termelô szolgáltatások körét, fokozni az európai területi munkamegosztás-

hoz való kapcsolódást, elôsegíteni az EU-konform területfejlesztési rendszer meg-
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valósítását. Megteremteni a természeti és mûvi környezetet, a kulturális-tudomá-

nyos adottságokat, a gazdaságpromóciót és üzleti kapcsolatokat komplex kínálattá

fejlesztô turizmust.

Az elképzeléseknek már látszanak a kézzelfogható eredményei. Országosan az

öt régióközpontra alapozva kezdôdött el bô egy éve a versenyképességi pólusok

programja. A módszer Franciaországban olyan városok esetében hozott átütô si-

kert, mint Lyon és Toulouse. Ma már újabb száz város és régiója verseng Francia-

országban a pólus státusért. Németországban szintén jelentôs fejlôdést indukált a

program, ezt követôen francia kezdeményezésre hazánk került be az érintett or-

szágok közé.

Pécs saját és a régió adottságaira építve szándékai szerint a térség gazdasá-

gát az egészségiparhoz, a környezetiparhoz és – újdonságként – a kulturális

iparhoz rendezi át új együttmûködési rendszerekbe, hogy kihasználhassa ezen

új piacok nemzetközi szinten tapasztalható jelentôs növekedését. E piaci irá-

nyok számos ágazat innovatív törekvéseit képesek ötvözni, például az egész-

ségiparban egy-egy innovációs láncban a gépipartól a mûanyagiparon keresztül

az élelmiszeriparig és a termál-idegenforgalomig dolgozhatnak együttmûködve

cégek.

A Pólus Program Pécs stratégiáját a város, a megye és a Pécs-Baranyai Kereske-

delmi Kamara közös finanszírozásában, országosan elsôként dolgozták ki. 

2006 februárjában, a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Stratégia (RIS) kidolgo-

zását követôen a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség divíziójaként meg-

alakult a Regionális Innovációs Ügynökség (DD RIÜ). A Regionális Innovációs Ügy-

nökség feladata a RIS megvalósítása, illetve a regionális innovációs politikák tovább-

fejlesztése a Regionális Innovációs Ügynökség Hálózat projekt keretén belül.

A Regionális Innovációs Ügynökség Hálózat projekt keretén belül az intézmény-

rendszer létrehozását és hatékony mûködtetését tûzik ki célul. A pályázat törekszik

a már mûködô szervezetek bevonására, e szervezetek közötti hatékony együttmûkö-

dés elômozdítására, egyúttal hangsúlyos törekvésként jelenik meg a földrajzi és szak-

területi lefedettség biztosítása annak érdekében, hogy a dél-dunántúli kis- és közepes

vállalatok könnyen és gyorsan hozzáférhessenek az innovációs szolgáltatásokhoz.

A gazdasági és a politikai élet szereplôi tehát látják, hogy regionális szervezôdéssel

hatékonyabb fejlôdést lehet elérni. Az Európa Kulturális Fôvárosa cím elnyerése sem

csupán Pécsnek és Baranyának, hanem az egész Dél-Dunántúlnak adhat lökést. Ezért

Pécs nagy erôfeszítéseket tett arra, hogy bevonja régiójának városait a pályázatába. 

A nyertes pécsi pályázat egyszerre kívánja hangsúlyozni a kulturális örökségre és

a kulturális újításra utaló elemeket a város mai kultúrájában. Az ókeresztény emlékek

világörökségi helyszínei, a történelmi központ – Magyarország legnagyobb alapterü-

letû fallal körülvett, középkori szerkezetû belvárosa – a „Múzeum utca”, a Zsolnay-

gyár épületegyüttese mind-mind a kulturális örökség helyévé teszi Pécset. A város fel

szeretné hívni a figyelmet arra is, hogy a közelmúlt magyar kultúrájában neve össze-

forrt a mûvészeti innováció eszméjével. A mûvészeti újítás gyakran táplálkozik a kul-

turális örökségbôl, olyan rétegeihez nyúlva vissza, amelyek feledésbe merültek vagy

olyan rétegeit értelmezve át, amelyek túlzottan is ismerôsek a jelenben élôknek. 
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„Ahogyan kézenfekvô azt állítani, hogy egy városnak szüksége van kulturális

örökségének közösségképzô erejére, kézenfekvô az is, hogy ugyanilyen nagy szüksé-

ge van az innovációra is” – olvasható a nyertes pályázatban. Az örökségre és a jövô-

re utaló elemek egyensúlyát fejezi ki a pályázat jelmondata: „A jövô gyökerei”, miként

fejlesztési tervei is: régi ipari épületek mûvészeti-kulturális célú átépítése és átfunk-

cionálása révén jönnek létre új intézményei, egyszerre fejezve ki a város régi ipari és

új kulturális imázsát. Olyan új intézmények létrehozása a cél, amelyek alkalmasak ar-

ra, hogy bekapcsolják a város mûvészeti-kulturális tevékenységeit a nemzetközi mû-

vészeti kommunikáció hálózatába, bevigyék Pécs nevének jelentését az európai pol-

gárok tudatába. 

A városban élô nemzetiségek okán is, Pécs aktív nemzetközi kapcsolatokat ápol

két kitüntetetten fontos terület, Németország és a Balkán felé, s tagja kulturális célú

nemzetközi városszövetségeknek.  

Ma kilenc kisebbségi önkormányzat található a városban: német, roma, horvát,

szerb, bolgár, lengyel, görög, ukrán, ruszin. Horvát gimnázium és színház mûködik

itt, s ma Pécs a magyarországi németek kultúrájának legfontosabb városa is. Dél-Du-

nántúlon él német anyanyelvû lakosságunk több mint fele. A kezdeményezôk, köztük

a civilek, fontosnak tartják, hogy Pécs kapuváros a Balkán felé: Európa elsô kulturá-

lis fôvárosa lehet, amely nyit a Balkán sokszínû kultúrája felé, beleértve az iszlám kul-

túrát is.

A cím elnyerése után most már csak az a kérdés, hogy a város és a régió mennyi-

re tud élni a lehetôséggel. Sorra jelennek meg az Európa Kulturális Fôvárosa projekt-

tel kapcsolatos városi pályázatok, ugyanakkor már most érzékelhetô, hogy nem lesz

egyszerû összegyûjteni a pénzt a sokmilliárdos programra, s hogy a következô bô há-

rom évben a helyi kormánypárti és az ellenzéki politikusok gyakran vitatkoznak még

arról, milyen is legyen Pécs mint Európa Kulturális Fôvárosa.
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Az Európai Unió regionális politikája tekintetében 2007-tôl nem csak a 2007 és

2013 közötti strukturális alapokhoz kötött programozási idôszak, és annak határo-

kon átnyúló együttmûködéseket támogató közösségi eszköze (Interreg IV) kapcsán

várhatók az eddigi szabályozási modellhez képest változások. 2006. július 31-ei ki-

hirdetésétôl hatályos és 2007. augusztus 1-jétôl alkalmazandó az Európai Parlament

és a Tanács 1082/2006/EK rendelete1 az „európai területi együttmûködési csoporto-

sulásról” (European grouping of territorial cooperation – a továbbiakban: EGTC). Az

e rendelettel megalkotott intézményi háttérben lévô lehetôségek talán az eddigi leg-

nagyobb esélyt kínálják az európai határokon átnyúló együttmûködési kapcsolatok

minôségi reformjára, a közösségi programoktól és pénzalapoktól történô részleges

függetlenedésre, a határregionális együttmûködési szervek intézményesedésére és

részleges regionális politikai döntéshozatali kompetenciák megszerzésére. Az EGTC

jogi és gyakorlati lehetôséget biztosít az eurorégiók revitalizálására és túlélésére is.

Mindezek fényében elengedhetetlen, hogy a határregionális együttmûködésben érde-

kelt magyar szereplôk is felkészüljenek az EGTC bevezetésével járó változásokra, le-

hetôségekre, és optimálisan ki tudják használni az új kereteket érdekeik érvényesíté-

se és céljaik elérése érdekében. 

Az Unió EGTC-projektjéhez hasonló, de egyelôre az elôkészítés stádiumában lévô

párhuzamos program az Európa Tanács „euroregionális együttmûködési csoportosu-

HEGEDÛS DÁNIEL

ÚÚjj  eelleemmeekk,,  úújj  lleehheettôôssééggeekk  aa  hhaattáárrookkoonn  ááttnnyyúúllóó
eeggyyüüttttmmûûkkööddééss  eeuurróóppaaii  sszzaabbáállyyoozzáássáábbaann**
AAzz  EEuurróóppaaii  TTeerrüülleettii  EEggyyüüttttmmûûkkööddééssii  CCssooppoorrttoossuullááss  

aa  mmaaggyyaarr  nneemmzzeettppoolliittiikkaa  nnéézzôôppoonnttjjáábbóóll

A tanulmány a területi – elsôsorban határokon átnyúló – együttmûködé-

sek jelenlegi rendszerében jelentkezô problémákat elemzi. Bemutatja az

európai területi együttmûködési csoportosulások jellemzôit, sajátosságait,

illetve azokat az elôrelépéseket, megoldásokat, amelyeket e struktúra

hordoz magában a vázolt problémák tekintetében. A részletes jogi elem-

zés mellett a tanulmány feltárja a közösségi jogalkotás történetét is, vizs-

gálva az ennek során felmerült politikai és szakmai alternatívákat és azok

hátterét. Végezetül pedig rámutat azokra a lehetôségekre, amelyeket a

rendszer a magyar nemzetpolitika szempontjából magában rejt.   

* A tanulmány az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány kutatási programja kereté-

ben készült.

1 A továbbiakban: „rendelet”. Teljes magyar és angol szövege elérhetô az alábbi link alatt:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/gect/ce_1082(2006)_hu.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/gect/ce_1082(2006)_en.pdf  
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lás” (Euroregional Co-operation Groupings – a továbbiakban: ECG) nevet viselô ter-

vezete, amely a Madridi Keretegyezmény harmadik kiegészítô jegyzôkönyve formá-

jában az eddigi Európa tanácsi struktúra hiányosságainak a korrekciójára törekszik.

Mivel az EGTC- és az ECG- mechanizmusok között bizonyos pontokban (pl. a jogala-

nyiság kérdése) várhatóan nagy hasonlóság lesz, ezért elsôsorban az uniós tagálla-

mok szempontjából redundáns struktúrának minôsülnek. E tekintetben a fô kérdés a

párhuzamos szabályozási rendszerek okozta konfúzió, zûrzavar elkerülése, illetve az

lesz, hogy biztosít-e a két parallel struktúra létezése kihasználható lehetôségeket, el-

sôsorban a nem uniós tagállamokkal folytatott határokon átnyúló együttmûködés te-

kintetében.    

A kelet-közép-európai térség problémái a határokon átnyúló
együttmûködések területén

Ahhoz, hogy értékelni tudjuk az EGTC-struktúra jelentette pozitív változásokat és ki-

törési pontokat, röviden fel kell vázolnunk a térségünket a határokon átnyúló együtt-

mûködések területén jellemzô legfôbb problémákat.2

Általános jelenség a kelet-közép-európai térségben, hogy a határokon átívelô

együttmûködési programok végrehajtását nem a kooperáció hordozta értéktöbblet-

teremtés, a fennálló problémák megoldása motiválja, hanem az Európai Unió közös-

ségi eszközei (Interreg, korábban Phare CBC) keretében megszerezhetô uniós forrá-

sok lehívása. Az államok elhanyagolják a határokon átívelô együttmûködésre vonat-

kozó nemzetközi jogi szabályok inkorporálását és végrehajtását, továbbá elmulaszt-

ják a megfelelô nemzeti szabályozás kialakítását is. Erre jó példa a kelet-közép-euró-

pai régiók vegetálása, amelyek szabályozás, források, de elsôsorban jogi személyiség

és megfelelô kompetenciák híján képtelenek elômozdítani a határokon átnyúló

együttmûködés ügyét. Önmagukban még pályázni is képtelenek. 

Ugyancsak problémás, hogy a létezô európai szabályozási modell (az Európa Ta-

nács Madridi Keretegyezménye) nagyon nagy hatáskört biztosít az egyes államok

számára a határokon átnyúló együttmûködések kontrolljára, a kívánatos kooperáci-

ós területek meghatározására és a nemkívánatosak kizárására. Ez természetesen Ke-

let-Közép-Európában etnopolitikai indítékok mentén is motivált, ami megakadályoz-

za, hogy a kisebbségi közösségek is haszonélvezôivé váljanak az esetleges együttmû-

ködésnek. Természetesen ezen keresztül azt is megakadályozza, hogy a határokon

átívelô együttmûködés betöltse terület- és infrastruktúra-fejlesztési programokon

túlmutató feladatát, a kölcsönös megismerés, elfogadás és megbékélés elômozdítását

az országok vagy régiók más nemzetiségû lakosai között.   

Mindezek fényében a kooperációs szervek valódi intézményesedése irányába mu-

tató kezdeményezések, az alapvetô jogi feltételrendszer kialakítása, valamint az álla-

2 A részletesebb elemzéshez lásd: Hegedûs Dániel: A határokon átívelô együttmûködés nemzetközi jogi

háttere I. Multilaterális keretek és a Magyar Köztársaságot érintô kelet-közép-európai bilaterális

együttmûködési formák áttekintô elemzése. EÖKiK, Budapest, 2006. 



8888 EURÓPAI TÜKÖR 2007/3 • MÁRCIUS

mi hatáskörök visszaszorítása az az irány, amelyen elindulva pozitív változások re-

mélhetôk e területen, és amely elemek tekintetében az EGTC-struktúra jelentôs áttö-

résként értékelhetô.  

A szabályozás politikai és jogi háttere

A 2000 és 2006 közötti programozási idôszak tapasztalatai, illetve az ez idôszakban

lezajlott nagy jelentôségû makropolitikai változások – mindenekelôtt a tíz államot

érintô 2004-es bôvítési hullám, valamint Románia és Bulgária 2007. január 1-jei tag-

gá válása – jelentette kihívások az európai regionális politika érintett elemeinek kor-

rekciójára kényszerítették az Európai Unió intézményeit. A bôvítés következtében to-

vább mélyülô strukturális szakadék, a területi kohézió nagyfokú hiánya, a struktu-

rált, közösségi pénzügyi forrásoktól függetlenül is mûködô együttmûködési kapcso-

latok kialakításának nehézségei, valamint a területi együttmûködések terén az eltérô

nemzeti jogok alkalmazása formájában jelentkezô nehézségek okán, a szubszidiaritás

alapelvét tiszteletben tartva, az Európai Közösségekrôl szóló Szerzôdés (EKSZ) 159.

cikkének harmadik bekezdése alapján, a területi kohézió mint az EKSZ 158. cikké-

ben foglalt közösségi cél elérése érdekében az Európai Közösség egyedi intézkedést

foganatosított, létrehozva az „európai területi együttmûködési csoportosulást”. 

Az európai területi együttmûködési csoportosulás természete 

Az EGTC jogi személy, a csoportosuláshoz való csatlakozás önkéntes. Az 1082/ 2006/EK

rendelet 3. cikke szerint tagok lehetnek az Európai Unió tagállamai, regionális hatóságok,

helyi hatóságok, közjogi intézmények,3 illetve a felsorolt szervezetek által alkotott társulá-

sok.4 Az EGTC tagjainak legalább két EU-tagállam területén kell elhelyezkedniük. Nem uni-

ós tagállam (a továbbiakban: „harmadik ország”) nem lehet az EGTC tagja, azonban har-

madik ország regionális vagy helyi hatósága, közjogi intézménye a preambulum (16) sza-

kasza alapján igen.5 Ez esetben azonban a tagsági viszonynak a harmadik állam belsô jogán

vagy nemzetközi jogi kötelezettségvállalásain kell nyugodnia, vagyis kiemelkedô jelentôsé-

gûvé válik e harmadik államok részvétele az Európa Tanács Madridi Keretegyezményén ala-

puló együttmûködési rendszerében, illetve az, hogy a harmadik kiegészítô jegyzôkönyv ál-

tal létrehozott ECG-struktúra valóban kompatibilis legyen az Unió EGTC-rendszerével.

A csoportosulások feladat- és hatáskörét egyezményben kell megállapítani, lehetô-

ség szerint oly módon, hogy hatáskörükbe tartozó kérdésekben tagjaik nevében járhas-

3 A 2004/18/EK irányelv 1. cikk (9) bekezdése értelmében vett közjogi intézmények.

4 Az eurorégiók – jogi személyiség híján – pl. ebbe a kategóriába illeszthetôk be.  

5 1082/2006/EK rendelet, preambulum (16) szakasz: „[…] A csoportosulás létrehozását lehetôvé tevô

közösségi intézkedés elfogadása azonban nem zárja ki annak lehetôségét, hogy harmadik országok jog-

alanyai részt vegyenek az e rendeletnek megfelelôen létrehozott csoportosulásban, amennyiben a har-

madik ország jogszabályai vagy a tagállamok és harmadik országok közötti megállapodások azt lehe-

tôvé teszik.”
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sanak el. Ugyanakkor nincs arra lehetôség, hogy a regionális és helyi hatóságok által ha-

tóságként gyakorolt funkciókat (rendfenntartás, jogalkotás) az EGTC átvegye.

Az EGTC-struktúra létrehozása szempontjából kiemelkedô elem, hogy a csoporto-

sulásoknak képeseknek kell lenniük mind a Közösség által társfinanszírozott együtt-

mûködési programok (ERFA, strukturális alapok), mind a kizárólag tagállami vagy

szubállami szinten kezdeményezett programok keretében a területi együttmûködés

menedzselésére, végrehajtására. Az utóbbi elem hangsúlyozandó. Egyrészt így nyílik

lehetôség valódi strukturált, a résztvevôk igényeinek megfelelô, és nem a közösségi

források lehívhatósága által indukált területi együttmûködés kialakítására, másrészt,

mint a rendelet preambulumának (7) szakasza kiemeli, az EGTC-k által végre a Kö-

zösség is lehetôséget nyer a közösségi pénzalapoktól független együttmûködési

programok monitoringjára. 

Fontos hangsúlyozni, hogy az EGTC mint közösségi eszköz a területi együttmûkö-

dés mindhárom – határokon átnyúló (cross-border), transznacionális (transnational)

és interregionális (interregional) – fô formája esetében alkalmazható, vagyis határo-

kon átnyúló, interregionális és transznacionális együttmûködést megvalósító partne-

rek is életre hívhatják. Ugyanakkor szem elôtt kell tartani, hogy az eltérô kooperáci-

ós területen mûködô EGTC-k igen jelentôs különbségeket mutathatnak fel, nemcsak

céljaikból fakadóan, hanem a három együttmûködési formához kapcsolódó eltérô kö-

zösségi finanszírozási mechanizmusok okán is.

Az EGTC létrehozása, jogi személyisége

Az európai területi együttmûködési csoportosulásokra az 1082/2006/EK rendelet 2.

cikke szerint a következô jogi normák alkalmazandók: az idézett rendelet, a csopor-

tosulást létrehozó egyezmény, a csoportosulás alapszabálya, valamint a rendelet ren-

delkezései által nem, vagy csak részben szabályozott kérdésekben azon állam jogsza-

bályai, amelyben a csoportosulás létesítô okirat (egyezmény) szerinti székhelye talál-

ható. Ha az adott államon belül a székhely szerinti terület saját szabályokkal bír az al-

kalmazandó jog tekintetében (autonóm jogi státus vagy föderatív államberendezke-

dés), e szabályokat is figyelembe kell venni. Ha a közösségi vagy a nemzetközi ma-

gánjog értelmében szükséges a csoportosulás aktusaira vonatkozóan jogot választa-

ni, akkor a csoportosulást mindig azon állam jogalanyaként kell kezelni, amely állam-

ban székhelye található. Az alkalmazandó jognak a székhelyhez kötésével az Unió az

Európa Tanács által lefektetett mintát követi,6 amely által szerencsésen megvalósul e

kérdésben a két szabályozási struktúra fentebb már érintett kompatibilitása.  

Az EGTC létrehozása a rendelet 4. cikkében lefektetett eljárás szerint zajlik. A leendô

tagok értesítik a csoportosulásban való részvétel szándékáról azt a tagállamot, amelynek

6 Additional Protocol to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Terri-

torial Communities or Authorities (ETS No. 159) Art. 4. (1) „Where the transfrontier co-operation

body has legal personality, such personality shall be as defined in the law of the Contracting Party in

which its headquarters are located […]”
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nemzeti joga alá tartoznak, és eljuttatják hozzá az EGTC-egyezmény tervezetét, valamint

az alapszabály javaslatát. Az eredeti bizottsági javaslattal ellentétben a végleges rendelet

elsô olvasásra komoly hatáskört biztosít a tagállamok számára a csoportosulások létre-

jöttének és tevékenységének ellenôrzésére, adott esetben a megalakulás megakadályozá-

sára. A 4. cikk (3) bekezdése szerint „A leendô tag által a (2) bekezdés értelmében kül-

dött értesítést követôen az érintett tagállam alkotmányos rendjének figyelembevételével

jóváhagyja a leendô tag részvételét a csoportosulásban, kivéve, ha úgy ítéli meg, hogy e

részvétel – beleértve a leendô tag hatáskörét és feladatait – nem felel meg e rendeletnek

vagy a nemzeti jognak, vagy e részvétel nem indokolt az adott tagállam közérdeke vagy

közrendje alapján. Ilyen esetben a tagállamnak meg kell indokolnia a jóváhagyás megta-

gadását.” Vagyis az adott tagállam nemzeti jogára, közérdekére7 vagy a közrendre való

hivatkozással – megfelelô indoklás mellett – megakadályozhatja az EGTC-k megalakulá-

sát. Ugyanez az eljárás – azonos tagállami hatáskörök mellett – zajlik az EGTC alapvetô

dokumentumainak (a szerzôdés bármilyen, illetve a statútum lényegi) megváltoztatása

esetén is. A tagállamok európai esetjog által behatárolt korlátozási lehetôségeire a követ-

kezôkben azonban még részletesebben visszatérünk.

Hatékony ellenôrzési mechanizmus bevezetése mellett (aminek egyébként a ké-

sôbb ismertetett módon figyelmet szentel a rendelet), amely kizárja a közösségi és

tagállami közpénzeszközökkel való visszaélés lehetôségét, a tagállamok kvázi politi-

kai ellenôrzési joga az EGTC-k megalakulása felett kevéssé tûnik indokoltnak, és mint

említettem, az elsô elôterjesztés és szövegváltozatok ezt a pontot nem tartalmazták.

Félô, hogy kelet-közép-európai kontextusban ez az elem nemzetpolitikai, etnopoliti-

kai tartalommal fog telítôdni, és egyes államok arra használják fel, hogy bizonyos

partnerségi kapcsolatok kialakulását megakadályozzák, vagy bizonyos tartalmakat

kizárjanak az együttmûködés tárgykörébôl.    

Az 1082/2006/EK rendelet 2. cikke szerint magát a rendeletet követôen a

csoportosulást szabályozó másik legfontosabb dokumentumnak a felek által az

EGTC életre hívásáról kötött egyezmény tekinthetô. Az egyezménynek a felek

egyhangú egyetértését kell bírnia, és a 8. cikk (2) bekezdése által felsorolt eleme-

ket kell tartalmaznia.8 Külön kiemelendô, hogy ugyancsak tartalmaznia kell az

7 Ami adott esetben nem feltétlenül esik távol nemzeti érdekétôl.

8 1082/2006/EK rendelet 8. cikk (2) bekezdés: 

„Az egyezmény az alábbiakat határozza meg:

a) a csoportosulás neve és létesítô okirat szerinti székhelye, amelynek annak a tagállam területén kell

lennie, amelynek joga szerint legalább egy tagját alapították;

b) annak a területnek a kiterjedése, amelyen a csoportosulás elláthatja a feladatait;

c) a csoportosulás különös célkitûzése és feladatai, mûködési idôtartama és a megszûnésére vonatko-

zó feltételek;

d) a csoportosulás tagjainak jegyzéke;

e) az egyezmény értelmezésére és végrehajtására alkalmazandó jog, amely annak a tagállamnak a jo-

ga, amelyben a csoportosulás létesítô okirat szerinti székhelye található;

f) kölcsönös elismerésre vonatkozó megfelelô megállapodások, beleértve a pénzügyi ellenôrzést szol-

gáló kölcsönös elismerést is; és

g) az egyezmény módosítására vonatkozó eljárások, amelyeknek meg kell felelniük a 4. és az 5. cikk-

ben foglalt kötelezettségeknek.”
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EGTC megszûnésének feltételeit, a megszûnésre vonatkozó szabályozást is, ele-

jét véve az esetleg hosszú ideig mûködésképtelen csoportosulások vegetálásának,

vagy feloszláskor a kérdés szabályozatlansága miatt kialakuló konfliktusoknak.

(Amire a magyar kisebbségi önkormányzati rendszer fennállása óta sok példát

szolgáltatott.)

A megszûnés kérdését egyébként nemcsak az EGTC-egyezmények szabályozzák,

de maga az 1082/2006/EK rendelet is érinti. 14. cikke szerint az egyezménytôl el-

térve bármely érdekelt hatóság, vagy a székhely szerinti állam illetékes bírósága el-

rendelheti a csoportosulás megszüntetését, ha az a rendelet 7. cikkében megállapí-

tott (általunk alább tárgyalt) feladatoktól eltérôen járt el, vagy nem felelt meg a ren-

delet 1. cikk (2) bekezdésében, illetve a 7. cikkben foglalt rendelkezéseknek. A 14.

cikk (2) bekezdése szerint az illetékes bíróság vagy hatóság határidôt szabhat az

EGTC számára a helyzet kiigazítására, azonban ez sajnálatos módon nem kötelezô,

csak opcionális lehetôség a bíróság vagy a hatóság számára.9

Tagállami hatóságoknak ugyancsak lehetôsége van közérdekre (közrendre, köz-

biztonságra, közegészségügyre, közerkölcsre) való hivatkozással a 13. cikk alapján

az EGTC tevékenységének betiltására, sôt, amennyiben a csoportosulás nem hagy fel

tevékenységével, elôírhatja a nemzeti joga alapján létrehozott tagok kilépését az

EGTC-bôl. Azonban – mint a rendelet szerencsésen fogalmaz – az ilyen döntésekkel

szemben lehetôvé kell tenni az igazságügyi felülvizsgálatot, valamint a tilalom nem le-

het önkényes megkülönböztetés, vagy a tagok közötti együttmûködés rejtett korlá-

tozásának eszköze.10

A közösségi jog a közrendre, közbiztonságra, közegészségügyre, közerkölcsre va-

ló hivatkozásokat a négy alapszabadsággal kapcsolatos korlátozásokként ismeri el. A

korlátozások köre szabadságonként eltérô, mélységüket szinte minden esetben az

9 1082/2006/EK rendelet 14. cikk

„(1) Az egyezményben foglalt, megszüntetésre vonatkozó rendelkezésektôl eltérve, bármely, jogos ér-

dekkel rendelkezô illetékes hatóság kérelmére annak a tagállamnak az illetékes bírósága, vagy illetékes

hatósága, amelyben a csoportosulás létesítô okirat szerinti székhelye található, elrendeli a csoportosu-

lás megszüntetését, ha úgy találja, hogy a csoportosulás nem felel meg az e rendelet 1. cikke (2) be-

kezdésében vagy a 7. cikkben foglalt elôírásoknak, különösen, amennyiben a csoportosulás a 7. cikk-

ben megállapított feladatoktól eltérô módon jár el. Az illetékes bíróság vagy hatóság tájékoztatja a cso-

portosulás megszüntetésére irányuló bármely kérelemrôl valamennyi tagállamot, amelynek joga alap-

ján a tagok létrejöttek.

(2) Az illetékes bíróság vagy hatóság határidôt szabhat a csoportosulás részére a helyzet kiigazítására.

Amennyiben a csoportosulás a megadott határidôn belül ezt nem teszi meg, az illetékes bíróság vagy

hatóság elrendeli megszüntetését.”

10 1082/2006/EK rendelet 13. cikk

„Amennyiben a csoportosulás egy tagállam közrendre, közbiztonságra, közegészségügyre vagy közer-

kölcsre vonatkozó rendelkezéseit, vagy egy tagállam közérdekét sértô tevékenységet folytat, a tagál-

lam valamely illetékes szerve megtilthatja a területén folyó ilyen tevékenységet, vagy elôírhatja a joga

alapján létrehozott tagok kilépését a csoportosulásból, kivéve, ha a csoportosulás felhagy a kérdéses

tevékenységgel.

E tilalmak nem képezhetik az önkényes megkülönböztetés eszközét vagy a csoportosulás tagjai közöt-

ti területi együttmûködés rejtett korlátozását. Lehetôvé kell tenni ezen illetékes szerv döntésének igaz-

ságügyi hatóság általi felülvizsgálatát.”



9922 EURÓPAI TÜKÖR 2007/3 • MÁRCIUS

Európai Bíróság esetjoga alakította ki. A továbbiakban megpróbálnánk leszûrni és rö-

viden megvizsgálni a korlátozásokra vonatkozó közösségi jognak azokat a szegmen-

seit, amelyek vagy alapelvekké kristályosult formájukban, vagy egyéb okokból rele-

vánsak lehetnek esetleg a határokon átnyúló együttmûködések esetleges korlátozása

esetében is.11

Általános szabályként azonosítható, hogy a korlátozás alá esô cselekedetnek,

magatartásnak általánosan üldözöttnek kell lennie.12 Vagyis alapesetben nem mi-

nôsíthetô úgy nemkívánatosnak egy más tagállam polgára, vagy esetünkben egy

cross-border cooperation body által végzett tevékenység, hogy közben az adott

állam polgárai, vagy az adott ország egyesületei, szervei részérôl a tevékenység

folytatása elfogadottnak minôsül. A korlátozás részletes indoklásra szorul, hogy

ez alapján a korlátozott fél képes legyen állásfoglalásra, érdekei védelmére.13 A

korlátozás indoklása csak a konkrét ügy tényein, a fél tényleges magatartásán ala-

pulhat, nem lehet preventív, és a korlátozott fél korábbi cselekedetei nem (még

bûncselekményei sem)14 szolgálhatnak ehhez alapul.15 Végezetül pedig, ha az állam

nemzetközi kötelezettségvállalásai okán ellentét keletkezik a nemzetközi jogi kö-

telezettségek és az acquis között, az acquis-ból fakadó jogosultságok korlátozha-

tósága kérdéses. Az Európai Közösségekrôl szóló Szerzôdés eredeti szövege sze-

rint a Közösséghez való csatlakozásnál korábban vállalt nemzetközi jogi kötele-

zettségek viszonylatában az EKSZ rendelkezései nem alkalmazandók. Ez a kikötés

11 Ha feltétlenül ragaszkodni kívánunk a négy alapszabadság fogalma által kijelölt kerethez, akkor való-

színûleg célszerû a határokon átnyúló együttmûködési programokra mint speciális jellegû szolgáltatá-

sokat nyújtó programokra gondolnunk. Ez pl. az oktatási, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási

együttmûködések esetében kifejezetten helytálló. (Eltekintve attól, hogy e területek másodlagos jog ál-

tal részletesen szabályozottak.)

12 Az elv kifejtése eredetileg a személyek szabad áramlásának elvéhez kötôdik. „It should nevertheless be

stated that conduct may not be considered as being of a sufficiently serious nature to justify restricti-

ons on the admission to or residence within the territory of a Member State of a national of another

Member State in a case where the former Member State does not adopt, with respect to the same con-

duct on the part of its own nationals repressive measures or other genuine and effective measures in-

tended to combat such conduct.” In. Joined cases 115 and 116/81, Rezguia Adoui v Belgian State and

City of Liége and Dominique Cornuaille v Belgian State, 8.

13 „… the person concerned is to be informed on the grounds of public policy, public security or public

health upon which the decision taken in his case is based unless this is contrary to the interests of the

security of the state, it is clear from the purpose of the directive the notification of the grounds must

befficiently detailed and precise to enable the person concerned to defend his interests.” In. Joined ca-

ses 115 and 116/81, Rezguia Adoui v Belgian State and City of Liége and Dominique Cornuaille v Bel-

gian State, 13.

14 „Previous criminal convictions shall not in themselves constitute grounds for the taking of such measu-

res.” In. Case C-348/96, Criminal proceeding against Donatella Calfa, 4. A Bíróság ehelyütt a

64/224/EEC irányelv 3. cikkét idézte. 

15 „Measures adopted on grounds of public policy and for the maintenance of public security against the

nationals of Member States of the community cannot be justified on grounds extraneous to the indivi-

dual case, as is shown in particular by the requirements set out in paragraph (1) that ’only the perso-

nal conduct of those affected by the measures is to be regarded as determinative’.” In. Joined cases

115 and 116/81, Rezguia Adoui v Belgian State and City of Liége and Dominique Cornuaille v Belgian

State, 11.
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azonban csak feltételes, és arra a helyzetre vonatkozik, ha nem áll fenn ütközés a

nemzetközi jogi és az európai norma között. Ha a kollízió fennáll, akkor a tagál-

lamnak minden eszközzel fel kell lépnie ennek megszüntetése érdekében. Ettôl a

ponttól természetesnek tekinthetjük a közösségi jog primátusának elvét, hiszen a

kollízió feloldása alapesetben nem járhat a közösségi jog érvényességének korlá-

tozásával.16

Mivel a közegészségügy a határokon átnyúló együttmûködések tekintetében ke-

vésbé releváns korlátozó elem, az alábbiakban a közerkölcsön és a közrenden (pub-

lic policy)17 alapuló – a négy alapszabadságtól elvonatkoztatva általánosított – korlá-

tozásokra fókuszálnánk. Az Európai Bíróság állásfoglalása szerint a közerkölcs fogal-

mát minden állam maga határozhatja meg, azonban ez nem lehet diszkriminatív.18

Továbbá ha egy szolgáltatás igénybevétele jogszerû, akkor nem lehet a közerkölcsre

hivatkozva korlátozni magát a szolgáltatást.19

Leginkább releváns korlátozó elvnek azonban kelet-közép-európai viszonylatban

is a közrend (public policy) fogalma tûnik a határokon átnyúló együttmûködések ese-

tében. Az Európai Bíróság esetjogát vizsgálva két fontos alapelv szûrhetô le, egyrészt

a közrend fogalmának tartalmára, másrészt pedig a hivatkozhatóság feltételeire vo-

natkozóan. A Bíróság egyrészt hangsúlyozza, hogy a közrend fogalma szûken értel-

mezendô, és nem határozható meg egy tagállam által egyoldalúan közösségi szervek

kontrollja nélkül.20 Másrészt pedig csak akkor lehet rá hivatkozni, ha a konkrét és

16 „Article 234 provides that the rights and obligations arising from agreements concluded before the

entry into force of the Treaty between one or more Member States on the one hand, and one or mo-

re third countries on the other, are not to be affected by the provisions of the Treaty. However, to the

extent to which such agreements are not compatible with the Treaty, the Member State concerned is

to take all appropriate steps to eliminate the incompatibilies established.” In. Case 34/79, Regina v Ma-

urice Donald Henn and John Frederick Ernest Darby, 25.  

17 Az eredeti angol terminológia jelentése sokkal szélesebb körû a magyar fordításnál. 

18 „Under the first sentence of Article 36 of the EEC Treaty it is in principle for each Member State to de-

termine in accordance with its own scale of values and in the form of selected by it the requirements

of public morality in its territory.” In. Case 34/79, Regina v Maurice Donald Henn and John Frederick

Ernest Darby, Summary 2.

Vagyis ha egy adott hazai szolgáltatótól származó szolgáltatás pl. nem ütközik a közerkölcsbe, akkor

komoly indoklást igényel, hogy egy más szolgáltatótól származó ugyanazon vagy hasonló szolgáltatás

miért.

19 A párhuzam kissé önkényes, az Európai Bíróság ítélete ugyanis nem a szolgáltatások, hanem az áruk

szabad áramlásával összefüggésben fektette le ezt az elvet. Eredeti formájában így hangzana: ha egy

termék árusítása jogszerû, akkor importja a közerkölcsre hivatkozva nem korlátozható.  

„If a prohibition on the importation of goods is justifiable on grounds of public morality and if it impo-

sed with that purpose the enforcement of that prohibition cannot, in the absence within the Member

State concerned of a lawful trade in the same goods, constitute a means of arbitrary discrimination or

a disguised restriction on trade contrary to Article 36.” In. Case 34/79, Regina v Maurice Donald Henn

and John Frederick Ernest Darby, Operative part 3.  

20 „The concept of public policy in the context of the community and where, in particular, it is jused as a

justification for derogating from a fundamental principle of community law, must be interpreted

strictly, so that its scope cannot be determined unilaterraly by each Member State without being sub-

ject to control by the institutions of the community.” In. Case 41/74, Yvonne van Duyn v Home Offi-

ce, Summary 4. 
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kellôképpen súlyos fenyegetés a társadalom valamelyik alapvetô érdekét sérti.21 Már

a fogalmazásból is sejthetô, hogy a „konkrét és kellôképpen súlyos”, „a társadalom

alapvetô érdekét” sértô fenyegetés fennállásának megállapítására a bírói mérlegelést

tekintette legalkalmasabb eszköznek az EB.     

Mindezek fényében megállapítható, hogy a közrend, a közbiztonság, a közerkölcs

és a közegészségügy Európai Bíróság által többé-kevésbé meghatározott tartalmú

fogalmai csak szûk és komoly indoklást igénylô lehetôségeket biztosítanak a tagálla-

mok számára a határokon átnyúló együttmûködések korlátozására, és minden eset-

ben fennáll az állami fellépéssel szemben a bírói fórumokhoz (köztük az Európai Bí-

rósághoz) fordulás lehetôsége.    

Visszatérve az EGTC megalakulásának kérdésköréhez: tagjai az egyezmény alap-

ján egyhangúlag fogadják el az EGTC alapszabályát, amelynek az egyezmény rendel-

kezésein túl az 1082/2006/EK rendelet 9. cikk (2) bekezdésében felsorolt pontokat

kell tartalmaznia.22 Kiemelendô a döntéshozatali eljárás meghatározása, a tagok

pénzügyi hozzájárulásának, pénzügyi felelôsségének, valamint a külsô ellenôrök kije-

löléséért felelôs hatóságoknak a rögzítése, illetve a tényleges mûködés szempontjá-

ból kevésbé jelentôs, azonban kisebbségpolitikai szempontból természetesen fontos

elemként a munkanyelvek kijelölése. A határokon átnyúló együttmûködések esetén

így lehetôséget kapnak a határ menti, kisebbségek által lakott települések önkor-

mányzatai, hogy az együttmûködésben a saját, kisebbségi nyelvükkel vegyenek részt.

Az ideális nyelvhasználati mintának álláspontom szerint egyébként az tekinthetô,

amelyben valamennyi résztvevô fél nyelve, illetve egy közvetítô nyelv (általában az

angol) is munkanyelv, vita esetén azonban az angol (közvetítô) nyelvû dokumentu-

mok a hitelesek.     

Az alapszabályt, illetve annak késôbbi módosításait, az EGTC alapító szerzôdé-

se által meghatározott székhely szerinti állam jogának megfelelôen kell bejegyez-

ni és/vagy kihirdetni. A csoportosulás a bejegyzés vagy a kihirdetés napjától nyer

21 „Under the Court’s case-law, the concept of public policy may be relied upon in the event of a genuine

and sufficiently serious threat to the requirements of public policy affecting one of the fundamental in-

terests of the society.”  In. Case C-348/96, Criminal proceeding against Donatella Calfa, 21. 

22 1082/2006/EK rendelet 9. cikk (2) bekezdés: 

„A csoportosulás alapszabálya legalább az egyezmény valamennyi rendelkezését és az alábbiakat tartal-

mazza:

a) a csoportosulás szervei mûködésére és hatáskörére vonatkozó rendelkezések, valamint a tagok kép-

viselôinek száma az érintett szervekben;

b) a csoportosulás döntéshozatali eljárásai;

c) a munkanyelv vagy munkanyelvek;

d) a mûködésével, különösen a személyzeti ügyek irányításával, a személyfelvételi eljárásokkal kapcso-

latos megállapodások, a munkaszerzôdés természete;

e) a tagok pénzügyi hozzájárulásának szabályai, valamint a csoportosulás minden egyes tagjának a cso-

portosulás tekintetében alkalmazandó számviteli és költségvetési szabályai, beleértve a pénzügyi sza-

bályokat is;

f) a tagok pénzügyi felelôsségére vonatkozó rendelkezések a 12. cikk (2) bekezdésével összhangban;

g) a független külsô ellenôrök kijelöléséért felelôs hatóságok; és

h) az alapszabály módosítására vonatkozó eljárások, amelyeknek meg kell felelniük a 4. és 5. cikkben

foglalt kötelezettségeknek.”
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jogi személyiséget. A tagok tájékoztatják a tagállamokat, valamint a Régiók Bi-

zottságát a kihirdetésrôl, és az alapszabályt a bejegyzést/kihirdetést követô tíz

munkanapon belül megküldik az Európai Unió Hivatalos Lapjának (Official Journal

of the European Union), ami ezt az EGTC-re vonatkozó más alapvetô információk

mellett közzéteszi. 

Az EGTC felépítése és feladatai

A csoportosulások felépítése, struktúrája minimális módon a rendelet által is megha-

tározott. 10. cikke szerint az EGTC-nek mindenféleképpen rendelkeznie kell közgyû-

léssel, és egy, a képviseletét ellátó igazgatóval, bár természetesen az alapszabály más

szervek felállításáról is rendelkezhet.23 A tagok képviseletét ellátó közgyûlés kötele-

zôen létrehozandó szervként való szerepeltetése örvendetes, számos eurorégió, illet-

ve egyéb „transfrontier co-operation body” nem rendelkezik ezzel az önálló szerve-

zet státusát demonstráló szervvel.   

A feladatok tekintetében a rendelet 7. cikkébe foglaltak mérvadók. A csoportosu-

lás a tagok által az egyezményben ráruházott feladatokat látja el a rendelet szabta

kereteken belül. A feladatoknak elsôsorban a gazdasági és társadalmi kohézió meg-

erôsítését célzó területi együttmûködésekre kell korlátozódniuk. E cél elérésére el-

sôdlegesen az Európai Közösség társfinanszírozásában megvalósuló programokon

keresztül kell törekedni, de a csoportosulás egyedi fellépéseket is végrehajthat a Kö-

zösség pénzügyi hozzájárulásával vagy anélkül. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a 7. cikk (3) bekezdése szerint a tagállamok korlátoz-

hatják azon feladatok körét, amelyet az EGTC az Európai Közösség pénzügyi hozzá-

járulása nélkül végezhet. Azonban – mint a rendelet fogalmaz – a csoportosulások

feladatainak legalább az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK

rendelet 6. cikkében24 felsorolt együttmûködési fellépésekre ki kell terjedniük.     

Financiális kérdések

A financiális kérdések területén a rendelet alapvetôen a csoportosulásoknak a közös-

ségi pénzalapokkal összefüggô, illetve ezektôl független, általános pénzügyi felelôs-

ségére koncentrál, valamint rövid általános szabályokat fektet le az EGTC-k gazdál-

kodására és pénzügyi kimutatásaira vonatkozóan. 

23 1082/2006/EK rendelet 10. cikk:

„(1) A csoportosulás legalább a következô szervekbôl áll:

a) a csoportosulás tagjainak képviselôibôl álló közgyûlés;

b) a csoportosulás képviseletét ellátó és annak nevében eljáró igazgató.

(2) Az alapszabály rendelkezhet egyértelmûen meghatározott hatáskörrel bíró további szervekrôl is.

(3) A csoportosulás felel szervei cselekményeiért harmadik felek irányában, még abban az esetben is,

ha e cselekmények nem tartoznak a csoportosulás feladatai közé.”

24 Lásd a Függelékben.
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A közalapok kezelésének tekintetében a preambulum (12) szakasza leszögezi,

hogy a csoportosulás megalakítása a közösségi és nemzeti alapok vonatkozásá-

ban nem érinti sem a tagállamok, sem pedig a regionális vagy helyi hatóságok

pénzügyi kötelességeit. A kérdést részletesebben a rendelet 6. cikke szabályozza.

A közalapok csoportosulás általi kezelését annak a tagállamnak az illetékes ható-

ságai ellenôrzik, amely országban a létesítô okirat szerinti székhely található. Ha

a többi érintett tagállam nemzeti jogszabályai ezt elôírják, akkor a székhely sze-

rinti tagállam illetékes hatósága lehetôvé teszi e tagállamok számára a csoporto-

sulás területükön végzett cselekményeinek ellenôrzését, valamint az információk

cseréjét. 

Az általános pénzügyi felelôsség szabályozását a 12. cikk tartalmazza.

Amennyiben a csoportosulás vagyona nem elegendô pénzügyi kötelezettségei tel-

jesítésére, akkor a csoportosulás tagjai tartoznak felelôsséggel hozzájárulások

arányában, kivéve, ha ezt nemzeti jogszabály kizárja. A hozzájárulás mértékét és

módozatait az alapszabály tartalmazza. Ha a csoportosulás legalább egy tagjának

felelôssége nemzeti jogból fakadóan korlátozott, akkor az alapszabályban a töb-

bi tag is korlátozhatja felelôsségét. A tagállamok azonban diszkrecionális jogkör-

rel megtilthatják a korlátolt felelôsségû tagokból álló csoportosulás területükön

való bejegyzését. 

A pénzügyi gazdálkodás általános szabályaira vonatkozóan a rendelet 11. cikke le-

szögezi, hogy az EGTC a közgyûlés által elfogadott éves költségvetést, valamint éves

pénzügyi kísérô jelentést készít. A pénzügyi eljárások tekintetében (felszámolás, fize-

tésképtelenség, átutalások teljesítése és felfüggesztése stb.) a székhely szerinti állam

nemzeti joga az irányadó, míg a pénzügyi ellenôrzésnek a nemzetközileg elfogadott

auditálási standardok szerint kell történnie.             

Felmerülô tartalmi alternatívák a jogalkotási eljárásban, 
történeti háttér

Az EGTC-projekt kezdete az Európai Bizottság COM(2004) 496 final/2004 –

2004/0168 (COD) jelû, 2004. július 14-én kiadott elôterjesztésével vette kez-

detét. A dokumentum célja egy olyan közösségi eszköz létrehozása volt, amely

lehetôvé tette volna jogi személyiséggel rendelkezô, határokon átnyúló (cross-

border) együttmûködési csoportosulások létrehozását az Európai Unió terüle-

tén, European grouping of cross-border cooperation (EGCC) név alatt. Az ere-

deti EGCC-elôterjesztés természetesen számos elemét nem tartalmazta a ké-

sôbbi rendeletnek, a fontosabbak esetében a késôbbiekben kiemelem, hogy a

jogalkotási eljárás melyik fázisában, mely szerv részérôl kerültek felvetésre és

lettek inkorporálva a szövegben. Ugyanakkor a COM(2004) 496 final számos

ponton koncepcionálisan is eltért a késôbbi szabályozástól. Ez nem az elneve-

zésben és az érintett együttmûködési területek vonatkozásában manifesztáló-

dik, ugyanis bár az EGCC-t az elôterjesztés 1. cikke szerint a határokon átnyú-

ló (cross-border) együttmûködések facilitálására hívták életre, de célja lehet
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transznacionális (transnational) és interregionális (interregional) kapcsolatok

elômozdítása is.25

Ugyanakkor jelentôs eltérés volt, hogy a tervezet szerinti EGCC-t csak az Európai

Unió területén lehetett volna létrehozni, az együttmûködésben nem vehettek volna

részt nem tagállamok regionális vagy helyi hatóságai.26 Szintén koncepcionálisan elté-

rô volt az eredeti elôterjesztés álláspontja az együttmûködés során alkalmazandó jog

tekintetében, amit az együttmûködô felek – az egyezményben rögzített formában –

szabadon megválaszthattak volna.27 Az EGCC szervei esetében nem volt kötelezô

közgyûlés létrehozása, az elôterjesztés ezt csak opcionálisan, lehetôségként határoz-

ta meg.28 Ebbôl fakadóan a költségvetés kötelezô jóváhagyása sem – mint a rendelet-

ben rögzített formában – a közgyûlés, hanem a tagok kompetenciája volt.29 Végeze-

tül pedig eltérô volt a jogi személyiség megszerzésének alaki forrása, kelléke, ezt

ugyanis nem a székhely szerinti államban történô bejegyzéstôl/kihirdetéstôl, hanem

az Official Journal-ban való kihirdetéstôl eredeztette a tervezet.30

A rendeletet a Tanács és a Parlament – a Régiók Bizottsága, valamint a Gazdasági és

Szociális Bizottság állásfoglalása mellett – együttdöntési eljárás keretében fogadta el. 

A Régiók Bizottsága CdR 62/2004 fin számon, 2004. november 18-án egy állás-

foglalást (opinion) adott ki,31 majd 2006. február 22-én CdR 72/2006 fin számon

egy határozatot fogadott el a Bizottság javaslatáról.32 Az állásfoglalás keretében a

25 COM(2004) 496 final, Art. 1, paragraph 3. 

„The objective of the EGCC is to facilitate and promote cross-border co-operation between Member

States, as well as regional and local authorities, with the aim of reinforcing economic, social and terri-

torial cohesion.

In the same aim, it can equally have the objective of facilitating and promoting transnational and inter-

regional co-operation.”

26 COM(2004) 496 final, Art. 1, paragraph 1.

„A co-operative grouping can be established on community territory in the form of a European grou-

ping of cross-border co-operation, hereafter referred to as “EGCC”, under the conditions and accor-

ding to the modalities envisaged by this regulation.”

27 COM(2004) 496 final, Art. 4, paragraph 5.

„The convention defines the law applicable to its interpretation and enforcement. The applicable law is

from one of the Member States concerned. In case of a dispute between members, the competent ju-

risdiction is that of the Member State whose law was chosen.”

28 COM(2004) 496 final, Art. 6, paragraph 2.

„The EGCC can equip itself with an assembly, which is made up by representatives of its members.”

29 COM(2004) 496 final, Art. 7, paragraph 1.

„The EGCC establishes an annual provisional budget, which is adopted by the members. It draws up an

annual activity report, certified by experts who are independent of the members.”

30 COM(2004) 496 final, Art. 8.

„The EGCC is published in the Official Journal of the European Union, once it has the capacity to act,

in accordance with article 5, paragraph 4. As of this instant, the legal capacity of the EGCC is recogni-

sed in each Member State.”

31 CdR 62/2004 fin Opinion of the Committee of the Regions of 18 November 2004 on the Proposal for

a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European grouping of cross-

border cooperation (EGCC) COM(2004) 496 final – 2004/0168 COD

32 CdR 72/2006 fin Resolution of the Committee of the Regions on Cooperation beyond national borders

makes Europe a reality – an appeal to adopt the Regulation ont the European Grouping on Territorial

Cooperation  
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COR három igen fontos pontban alakított ki markáns, a Bizottságétól bizonyos mér-

tékig eltérô véleményt. CdR 62/2004 fin 9. pontja kéri a Bizottságot, hogy a csopor-

tosulások hatásköre ne korlátozódjon pusztán a határokon átívelô (cross-border)

együttmûködésekre, hanem valamennyi területi együttmûködési formára terjedjen

ki.33 Mint korábban említettem, ez a szándék megtalálható volt a Bizottság eredeti

COM(2004) 496 final elôterjesztésében is, azonban a Régiók Bizottsága hangsúlyo-

sabbá kívánta tenni ezt az elemet, és az állásfoglalás 2. pontjában javasolta a csopor-

tosulások nevének megváltoztatását is, a Bizottság keresztségében született EGCC-

rôl European grouping of trans-European cooperation (EGTC)-re.34 Miután a COR-

nak ez a javaslata késôbb az Európai Parlament egyetértésével is találkozott, a cso-

portosulás neve a rendeletben valóban megváltozott, és nem csupán a tevékenységé-

nek egy szegmensére, a határokon átívelô együttmûködésre utalt pusztán. Az EGTC

mint rövidítés is tovább élt, azonban a végleges név nem a COR javaslatnak megfele-

lôen rögzült.   

Az állásfoglalás 12. pontja szintén felkérte a Bizottságot, ez esetben arra, hogy

elôzze meg a határokon átívelô együttmûködések területén az eltérô nemzeti jogok

konfliktusából fakadó problematikus helyzeteket.35 A Régiók Bizottsága bár üdvözöl-

te, de a cross-border együttmûködések területén szerzett tapasztalataival helyesen

észlelte is az érvényes nemzeti jog szabad megválasztásában rejlô veszélyeket, és er-

re fel is hívta a Bizottság figyelmét.36

Végül megszívlelendô volt az állásfoglalás 5. ajánlásában foglalt felvetés is, miszerint az

EGTC-k által végrehajtott együttmûködési programok kezdeményezése adott esetben füg-

33 CdR 62/2004 fin „9. is pleased that the European Commission has taken up the Committee of the Re-

gions’ proposal that the remit of an EGTC should not be restricted to cross-border cooperation alone,

but may also cover transnational and interregional cooperation as well; it would urge, however, that

appropriate changes be made in the text of the regulation – as already proposed for the title – to bring

out this objective more clearly.”

34 CdR 62/2004 fin „2. would nonetheless propose that the new legal instrument should be called the Eu-

ropean grouping of trans-European cooperation (EGTC) instead of the European grouping of cross-

border cooperation (EGCC), as this name also reflects its potential use in transnational and interregio-

nal cooperation as set out in Article 1 of the proposal for a regulation.”

35 CdR 62/2004 fin „12. welcomes the fact that a choice may be made as regards the applicable national

law; it does, however, call upon the Commission to seek ways of preventing possible conflicts with exis-

ting national law. If EGTC headquarters are located in a Member State whose national law is not to

apply, the European Commission is asked to take the requisite steps to avoid any potential conflicts

between provisions.”

36 Az alkalmazandó jog szabad megválasztásának negatívuma az alábbiakban foglalható össze: ha az al-

kalmazandó jog automatikus és kötelezô módon a bejegyzett székhely szerinti állam nemzeti joga, ak-

kor ez egyrészt nyilvánvaló és egyértelmû helyzetet teremt minden résztvevô, partner vagy a koope-

rációval bármilyen jogviszonyban álló fél számára, másrészt pedig nem válik el az állam bíróságainak

területi illetékessége az alkalmazott jogtól, vagyis annak az államnak a bíróságai lesznek illetékesek a

vitás ügyekben, mely állam joga az alkalmazandó jog. Az alkalmazandó jog szabad megválasztása ese-

tén mindez nem áll fenn, vagyis az alkalmazandó jog elválhat a székhely szerinti állam bíróságainak te-

rületi illetékességétôl, ráadásul a külsô partnerek vagy mások számára nem áll rendelkezésre semmi-

lyen egyértelmû információ az alkalmazandó jogról, továbbá pedig a területi együttmûködések állami

stratégiai koordinációja is megnehezül, ui. az állami szerveknek nyilván kell tartaniuk megannyi koope-

rációs szerv teljesen sajátos jogi státusát.
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getlen lehessen a tagállami akarattól, kizárólag maguk a regionális és helyi hatóságok is ren-

delkezzenek e kérdésben kezdeményezési, döntéshozatali jogkörrel.37 Maga az ajánlás dekla-

ratív jellegû volt, és nyilvánvaló, hogy a tagállamok, illetve a Tanács számára hordozott üze-

netet. A Régiók Bizottsága valószínûleg azt a helyzetet szerette volna megkerülni, ami az Eu-

rópa Tanács Madridi Keretegyezménye által kialakított nemzetközi jogi struktúrában jellem-

zi a határokon átívelô együttmûködéseket, nevezetesen, hogy bizonyos fenntartások megté-

tele esetén az államok teljes körû ellenôrzés alatt tarthatják a kooperációkat, sôt, effektív ki-

alakulásukat és mûködésüket is megakadályozhatják.38 Érdemes erre, és a Régiók Bizottsá-

gának az állami mérlegeléstôl független, szabad határokon átívelô együttmûködésrôl szóló

ajánlására gondolnunk, amikor a rendelet végleges szövegében felbukkanó, az állami hatósá-

gok számára kvázi diszkrecionális jogköröket biztosító cikkeket értékelni próbáljuk.

A Régiók Bizottságának CdR 72/2006 fin számú határozata (resolution) nem az

együttdöntési eljárás jogalkotási procedúrájához kapcsolódott, hanem elsôsorban politi-

kai, nyomásgyakorló eszköz volt a jogalkotás sikeres végigvitele érdekében. Újszerû fel-

vetés volt azonban a 18. pontjában, hogy a csoportosulások megalakulása után engedé-

lyezni kell azon nem uniós tagállamok regionális és helyi hatóságainak részvételét is az

EGCC-k munkájában, amely államok inkorporálják belsô jogukba az EGCC-rendelet sza-

bályait.39 Ez az elem, mint már említettem, késôbb ugyancsak a rendelet részévé vált. 

A Tanács kérésére, 2005. október 14-én született meg a Gazdasági és Szociális

Bizottság állásfoglalása a Bizottság elôterjesztésérôl.40 A Gazdasági és Szociális Bi-

zottság messzemenôen támogatta az EGCC-tervezetet, nagy elônyeként hangsúlyoz-

ta, hogy nem restriktív jellegû, nem kívánja korlátozni a sokkal részletesebb együtt-

mûködési egyezményeket, és nem kívánja felváltani az eurorégiókat. Azonban két

hangsúlyos ponton41 deficitesnek tekintette az elôterjesztést, egyrészt mert az nem

37 CdR 62/2004 fin Recommendation 5.

38 Errôl lásd bôvebben: Hegedûs Dániel: A határokon átívelô együttmûködés nemzetközi jogi háttere I.

Multilaterális keretek és a Magyar Köztársaságot érintô kelet-közép-európai bilaterális együttmûködé-

si formák áttekintô elemzése. EÖKIK, Budapest, 2006. 

39 CdR 72/2006 fin Recital 18, point 1. „it should be made absolutely clear , in a formal statement issu-

ed by the Commission that, once the EGCC has been established in accordance with the Regulation, re-

gional and local authorities from non-EU states which have incorporated the Regulation into their na-

tional law, shall be entitled to participate in the work of such an EGCC.”

40 2005/C 255/15 Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Regu-

lation of the European Parliament and of the Council establishing a European grouping of cross-bor-

der cooperation (EGCC) COM(2004) 496 final – 2004/0168 COD 

41 Az állásfoglalás által felvetett másik problémával, miszerint nincs kellôen tisztázva az EGCC-rendelet

jogi alapja (2005/C 205/15 „2.5. Secondly, the legal base of this provision is unclear […]”) nem kívá-

nok részletesebben foglalkozni, ugyanis álláspontom szerint nem állja meg a helyét. A Bizottság

COM(2004) 496 final-ban kifejtett, a TEC 159. cikk 3. bekezdésére, valamint a szubszidiaritás alapel-

vére alapozott indoklása a Gazdasági és Szociális Bizottságon kívül minden döntéshozatali és vélemé-

nyalkotó szereplônek, többek között a Tanácsnak is elfogadható volt.

Az alapító szerzôdési szöveghelyet illetôen lásd EKSZ 159. cikk 3. bekezdés:

„If specific actions prove necessary outside the Funds and without prejudice to the measures decided

upon within the framework of the other Community policies, such actions may be adopted by the Co-

uncil acting in accordance with the procedure referred to in Article 251 and after consulting the Eco-

nomic and Social Committee and the Committee of the Regions.”  
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tartalmazott elôírást a szociális partnerek bevonására az együttmûködésbe, másrészt

mert nem biztosított lehetôséget civil szervezetek számára a monitoring- és ellenôr-

zô tevékenységben való részvételre.42

Az elsô pont tekintetében szükséges megjegyezni, hogy bár a 2007 és 2013 kö-

zötti programozási idôszakra vonatkozó, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az

Európai Szociális Alapra, valamint a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezé-

seket tartalmazó 1083/2006 sz. rendelet43 partnerségrôl szóló 11. cikkében valóban

kiemelt módon kezeli a gazdasági és szociális partnereket, nem is beszélve az Euró-

pai Szociális Alapról szóló 1081/2006. sz. rendeletrôl44, ezek azonban prima facie

közösségi eszközöket, és nem elsôsorban határokon átnyúló együttmûködést szabá-

lyozó normák. A nemzetközi és európai jogban a határokon átívelô együttmûködés

mindenekelôtt regionális és helyi hatóságok kooperációja által valósul meg, sem a

Madridi Keretegyezménybôl kinövô Európa tanácsi jog nem ismeri a gazdasági és

szociális partner fogalmát, sem pedig az EGTC-rendeletbe nem került végsô soron

bele. Ebben a tekintetben ugyanis hangsúlyozandó, hogy bár túlnyomóan nem jellem-

zô, de a határokon átívelô együttmûködési programok végsô soron teljesen függet-

lenek is lehetnek a közösségi eszközöktôl.   

A második felvetett pont tekintetében, hogy szükséges lett volna-e az EGCC-k

tevékenysége feletti NGO-monitoringot és ellenôrzést rögzíteni, a vitát nyitva

hagynám. Szubjektív álláspontom szerint a civil társadalom ellenôrzô funkciójának

gyakorlása iránti igénynek mindig magában a civil társadalomban, grassroots for-

mában kell jelentkeznie, nem pedig egy közösségi rendeletben elôírva. Végsô soron

azonban a vita mindkét pont tekintetében pusztán elméleti jellegû, ugyanis nem ke-

rültek be a Bizottság által módosított, második szövegtervezetbe, és a rendelet

végsô szövegébe sem.  

Az Európai Parlamentben két dokumentum született a kérdés kapcsán. Elsôként

egy jelentés Jan Olbrycht raportôrtôl A6-0206/2005 számon45, 2005. június 21-ei

dátummal, ami a Parlament késôbbi állásfoglalásának elméleti alapját adta, illetve az

együttdöntési eljárás során az elsô olvasatban hozott határozat P6_TA(2005)0208

számon46, 2005. július 6-án. 

42 2005/C 255/15 „2.4. The EESC supports the Commission initiative for a new legal instrument to fa-

cilitate cooperation. These additional regulations are intended to facilitate effective cooperation; but in

one respect they are deficient, in that there is no explicit provision for social partner involvement or

that of other interested civil society organisations in monitoring arrangements.”

43 Council Regulation (EC) No. 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the Euro-

pean Regional Development Fund, the European Social Fund, and the Cohesion Fund and repealing Re-

gulation (EC) No. 1260/1999     

44 Council Regulation (EC) No. 1081/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006

on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No. 1784/1999 

45 A6-0206/2005 Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Coun-

cil on establishing a European grouping of cross-border cooperation (EGCC) (COM(2004)0496 – C6-

0091/2004 – 2004/0168(COD)) 

46 P6_TA(2005)0280 European grouping of cross-border cooperation ***I European Parliament legisla-

tive resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council estab-

lishing a European grouping of cross-border cooperation (EGCC) (COM(2004)0496 – C6-0091/2004

– 2004/0168(COD)) 
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Mivel a Bizottság eredeti elôterjesztéséhez képest a Parlament határozata módo-

sította leginkább az EGCC/EGTC-rendelet tervezetét, ezért az alábbiakban részlete-

sebben foglalkoznék az elméleti hátteret nyújtó A6-0206/205 számú jelentéssel, il-

letve a benne foglalt javaslatokkal olyan formában, hogy elôbb az elfogadott és meg-

valósult elemeket venném sorra, majd azokat a pontokat, amelyek nem lettek át-

emelve a report, illetve a parlamenti határozat szövegébôl a rendeletbe. 

A jelentés által rögtön az elsô helyen szerepeltetett módosítási javaslat már egy, a

Régiók Bizottsága által is felvetett kérdést, nevezetesen a csoportosulások nevét

érintette. A Parlament a már a COR által is említett elméleti szálon haladt, nevezete-

sen hogy szükség van egy profilváltásra, a csoportosulások tevékenységi körének

egyaránt ki kell terjednie mindhárom együttmûködési (cross-border, interregional,

transnational) formára, és ennek a csoportosulások nevében is meg kell jelennie. Vé-

gül is a Parlament által itt javasolt „European grouping of territorial cooperation”

forma váltotta fel hivatalosan is a rendelet szövegében a Bizottság korábbi „Europe-

an grouping of cross-border cooperation” változatát.47

Ezen túl a Parlament jelentése nyomán fontos változások születtek az EGTC-k

struktúrájában és mûködési mechanizmusaiban. A 12. módosítási javaslat (amend-

ment) nyomán nyert létjogosultságot, hogy az EGTC-k önálló döntéshozatali kompe-

tenciákkal is bírhassanak, és hogy döntéshozatali eljárásaik a statútumban kerüljenek

rögzítésre.48 A 17. módosítási javaslat nyomán került elôtérbe, hogy a közösségi és

nemzeti közalapok felhasználása esetében azon állam illetékes hatóságának van ellen-

ôrzési joga, amely állam nemzeti joga az alkalmazott jog.49 Nagyon nagy jelentôség-

gel bír a 32. amendment, mely javasolta, hogy az EGTC esetében alkalmazandó jog a

bejegyzett székhely szerinti állam nemzeti joga legyen.50 A Parlament ezzel a szabá-

lyozással teremtette meg az összhangot az Európa Tanács struktúrájával e tekintet-

ben, amit egyébként – mint alább még kitérünk rá – más kérdésekben is hangsúlyo-

zott. Végezetül pedig meg kell említeni, hogy a 37. módosítási javaslat nyomán vált

kötelezô szervvé a tagok képviselôibôl álló közgyûlés a csoportosulások esetében, és

vált ezáltal transzparensebbé és demokratikusabbá az EGTC-k tevékenysége.51

A sikeresen érvényesített módosító javaslatok után meg kell említenünk azt a két

pontot, amelyek mind az elfogadott jelentés, mind a határozat szövegében megtalál-

hatók, azonban – bár következetesen képviselte ôket az Európai Parlament – csak

részben, vagy sehogy sem kerültek átültetésre a rendelet végleges szövegébe. Az

egyik az Európa Tanács határokon átívelô együttmûködések területén végzett tevé-

kenységének az elismerése, és a készülô rendeletnek az ET-standardokkal való har-

47 A6-0206/2005 Amendment 1.

48 A6-0206/2005 Amendment 12. Bár a szabályozásra a rendeletben nem az amendment által említett

helyen, a preambulum 14. pontjában, hanem a 9. cikk (2) bekezdés b) pontjában került sor. 

49 A6-0206/2005 Amendment 17. Bár nem a javasolt helyen, az 1. cikk (3) bekezdés a) pontjában, ha-

nem a 9. cikk (1) bekezdésében.

50 A6-0206/2005 Amendment 32. Bár nem a javasolt helyen, a 4. cikk (6) bekezdésében, hanem a 2. cikk

(1) bekezdésében.

51 A6-0206/2005 Amendment 37.  Bár nem a javasolt helyen, a 5. cikk (2) bekezdés d) pontjában, ha-

nem a 10. cikk (1) bekezdés a) pontjában.
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monizációja, míg a másik a határokon átívelô együttmûködések konfliktusmegoldó,

válságkezelô szerepének hangsúlyozása. 

Az elsô pont tekintetében mind a jelentés, mind a határozat egyértelmûen fogal-

maz: mivel az EGTC-rendelet mégiscsak a közösségi acquis része, és elsôsorban az

EU-tagállamokra vonatkozik, a nem tagállamok regionális és helyi hatóságaival fenn-

tartott határokon átívelô együttmûködési kapcsolatok érdekében harmonizálni kelle-

ne az EGTC-rendeletet a Madridi Keretegyezmény készülô új, harmadik kiegészítô

jegyzôkönyvével, hogy ha más jogi normák útján is, de végsô soron egy szabályozási

struktúra álljon össze az EU és az ET kompatibilis rendszereibôl.52 A rendelet végle-

ges szövegében a harmonizációról sajnálatos módon már nem esik szó, az egyetlen

szakasz, ami az Európa Tanácsot érinti, a preambulum (5) szakasza csak azt mond-

ja ki, hogy az EGTC-rendelet nem irányul az ET-normák megkerülésére, vagy felül-

írására.53 Hogy milyen következményei lesznek a harmonizáció elmaradásának, ma

még nehéz lenne meghatározni, erre teljes körûen elôször a harmadik kiegészítô

jegyzôkönyv elfogadását és végleges szövegének publikálását követôen kerülhet sor.

Az Európai Parlament felvetése azonban szakpolitikai szempontból teljesen racioná-

lis volt, és sajnálatos, hogy nem kapott annyi figyelmet és támogatást, hogy a rende-

let integráns részévé váljon.

A második pont azonban, a válságkezelô szerep megjelenítése, még mostohább

sorsra jutott, ugyanis, bár szintén mindkét parlamenti dokumentum tartalmazott rá

utalást54, a rendelet e szempontból teljesen visszhangtalan maradt. Természetesen az

Európai Unió tagállamainak stabil demokráciái szempontjából ez a dimenzió kevéssé

hangsúlyos, így érthetô, hogy nem vált az acquis részévé. Ugyanakkor a Délkelet-Eu-

rópai Stabilitási Paktum esetében pl. kifejezetten hangsúlyos a határokon átnyúló

együttmûködéseknek ez a szerepe, és az Európa Tanács számos dokumentumában is

szerepel.55

52 A6-0206/2005 Amendment 10. „Whereas the Commission should ensure synergy between this Regu-

lation and the Council of Europe Additional Protocol to the European Outline Convention on Transfron-

tier Co-operation between Territorial Communities or Authorities concerning the establishment of Eu-

roregional co-operation groupings (ECG).” és P6_TA(2005)0280 Recital 13. „The Commission should

ensure synergy between this Regulation and the Council of Europe draft additional protocol No 3  to

the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or

Authorities concerning the establishment of Euroregional Co-operation Groupings (ECG).” 

53 1082/2006/EK rendelet, preambulum (5) szakasz

„Az Európa Tanács vívmányai különbözô lehetôségeket és kereteket biztosítanak a helyi és regionális

hatóságok területi együttmûködésére. Ezen eszköz nem irányul sem az ilyen egyéb keretek megkerü-

lésére, sem pedig arra, hogy olyan konkrét közös szabályokat határozzon meg, amelyek a Közösség

egészében egyetemesen szabályoznák e rendelkezéseket.”

54 A6-0206/2005 Amendment 18. „Where border regions have experienced prolonged periods of civil or

military conflict, the EGTC may also have the objective of promoting reconciliation and assisting with

peace-building programmes.” és P6_TA(2005)0280 1. cikk (5) bekezdés „Where border regions ha-

ve experienced prolonged periods of civil or military conflict, the EGTC may also have the objective of

promoting reconciliation and assisting with peace-building programmes”

55 Pusztán a teljesség igénye nélkül: CLRA Recommendation 74 (2000), CLRA Recommendation 85

(2000), CLRA Resolution 104 (2000), CLRA Recommendation 117 (2002), CLRA Resolution 143

(2002)
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A bizottsági állásfoglalások, valamint a Parlament elsô olvasatbeli tárgyalása után – az

együttdöntési eljárásnak megfelelôen – nyújtotta be a Bizottság 2006. március 7-én a ren-

delettervezet módosított elôterjesztését (amended proposal).56 Az elôterjesztés tartalmazta

azokat a javaslatokat, amiket a Régiók Bizottsága és az Európai Parlament megfogalma-

zott, és amelyek kapcsán korábban jeleztem, hogy végül is a jogalkotási eljárás során inkor-

porálták ôket a rendelet végleges szövegébe. Azonban ennél jóval többet is tartalmazott.

Bár az együttdöntési eljárás esetében a bizottsági módosított elôterjesztés benyújtása meg-

elôzi az anyag Tanács általi tárgyalását, nyilvánvaló, hogy ez esetben elôzetes informális

egyeztetésekre kerülhetett sor, legalábbis erre utal a rendelet kapcsán már tárgyalt tagálla-

mi döntéshozatali és ellenôrzési hatásköröket erôsítô pontok megjelenése a szövegben, va-

lamint az, hogy a beterjesztést követôen a rendeletet a Tanács viszonylag gyorsan és zök-

kenômentesen elfogadta, hiszen 2006. július 31-én már kihirdetésre is került.

Zárszó helyett

Az EGTC-rendelet talán kissé túlságosan is részletesen tárgyalt hátrányai, hibái ellenére

a ma létezô legtökéletesebb európai keret a határokon átívelô együttmûködési kapcso-

latok számára. A Madridi Keretegyezményen alapuló ET-struktúra számos hibáját or-

vosolja egyszerûen azáltal, hogy egyértelmû szabályozási viszonyokat teremt, és bizo-

nyos pontok kivételével visszaszorítja a rosszhiszemû, nem együttmûködés-orientált,

olykor etnopolitikai célok által vezérelt állami beavatkozás lehetôségeit. De a tagállami

domain réservé keretében megtartott ellenôrzési jogosítványok esetében is igaz, hogy

az indokolt korlátozások köre meghatározott, és minden esetben járható út az Európai

Bírósághoz fordulás, ha az EGTC-t létrehozó felek úgy gondolják, hogy indokolatlan

vagy aránytalan volt az állami fellépés. A határokon átívelô együttmûködések tehát vé-

dettebb, több jogosítványt nyújtó és egyértelmûbb struktúrában mûködhetnek ezek

után az EGTC-k keretei között. Épp ezért a magyar regionális politikai szereplôknek is

fel kellene készülniük a rendelet 2007. augusztus 1-jétôl történô alkalmazására, továb-

bá lehetôség szerint valamennyi eurorégiónak EGTC-vé alakulásra.

Függelék

AAzz  EEuurróóppaaii  PPaarrllaammeenntt  ééss  aa  TTaannááccss  11008800//22000066//EEKK  rreennddeelleettee  ((22000066..  jjúúlliiuuss  55..))  aazz  EEuurróóppaaii

RReeggiioonnáálliiss  FFeejjlleesszzttééssii  AAllaapprróóll  ééss  aazz  11778833//11999999//EEKK  rreennddeelleett  hhaattáállyyoonn  kkíívvüüll  hheellyyeezzéésséérrôôll  

6. cikk – Európai területi együttmûködés

Az „európai területi együttmûködés” célkitûzés keretében az ERFA a következô

prioritásokra összpontosítja támogatását:

56 COM(2006) 94 final – 2004/0168 COD Amended proposal for a Regulation of the European Parlia-

ment and of the Council establishing a European grouping of territorial co-operation (EGTC)
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1. a határokon átnyúló gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi tevékenységek

fejlesztése a fenntartható területfejlesztésre irányuló együttes stratégiák révén, és el-

sôsorban a következôk által:

a) a vállalkozói szellem ösztönzése, különösen a KKV-k, az idegenforgalom, a kul-

túra és a határokon átnyúló kereskedelem fejlesztése;

b) a természeti és kulturális erôforrások közös védelmének és az ezekkel való kö-

zös gazdálkodásnak, valamint a természeti és technológiai kockázatok megelô-

zésének az ösztönzése és javítása;

c) a városi és vidéki térségek közötti kapcsolatok támogatása;

d) az elszigeteltség mérséklése a közlekedés, az információ, továbbá a hírközlô

hálózatok és szolgáltatások, valamint a határokon átnyúló vízellátási, hulladék-

gazdálkodási és energiaellátási rendszerek és létesítmények javított elérhetôsé-

ge révén;

e) az együttmûködés, a kapacitások és az együttes hasznosítás fejlesztése az in-

frastruktúrák területén, különösen az olyan ágazatokban, mint az egészség-

ügy, a kultúra, az idegenforgalom és az oktatás.

Emellett az ERFA hozzájárulhat a jogi és igazgatási együttmûködés, a határokon át-

nyúló munkaerôpiacok integrációja, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések, a ne-

mek közötti egyenlôség és az egyenlô esélyek, a képzés és a társadalmi integráció

elômozdításához, valamint az emberi erôforrások és a K+TF létesítmények megosz-

tásának elôsegítéséhez.

Az Észak-Írország és Írország határ menti megyéi közötti PEACE-program tekin-

tetében, amint azt az 1083/2006/EK rendelet II. melléklete 22. pontja elôirányozza,

az ERFA a fent említett fellépések mellett az érintett régiók társadalmi és gazdasági

stabilitásának elôsegítéséhez is hozzájárul, különösen a közösségek közötti összetar-

tó erôt elômozdító fellépések révén;

2. a transznacionális együttmûködés kialakítása és fejlesztése, beleértve a tengeri

régiók közötti, az 1. pontban nem szabályozott kétoldalú együttmûködést, az integ-

rált területfejlesztést elôsegítô hálózatok és tevékenységek finanszírozása révén, el-

sôsorban a következô kiemelt fontosságú területekre koncentrálva:

a) innováció: tudományos és technológiai hálózatok létrehozása és fejlesztése, va-

lamint a regionális K+TF és innovációs kapacitások fokozása, amennyiben ezek

közvetlenül hozzájárulnak a transznacionális területek kiegyensúlyozott gazda-

sági fejlôdéséhez. A tevékenységek magukban foglalhatják: a megfelelô felsô-

oktatási és kutatási intézmények, valamint a KKV-k közötti hálózatok létreho-

zását; a tudományos ismeretek elérhetôségét, valamint a K+TF létesítmények

és a nemzetközi K+TF kiválósági központok közötti technológiaátadást fejlesz-

tô kapcsolatokat; a technológia transzferintézmények együttmûködését; vala-

mint közös pénzügyi tervezési eszközök kidolgozását a KKV-knál folyó K+TF

támogatására; 

b) környezet: az egyértelmûen transznacionális dimenziójú vízgazdálkodási, ener-

giahatékonysági, kockázat-megelôzési és környezetvédelmi tevékenységek. A

tevékenységek magukban foglalhatják: a folyók vízgyûjtô területeinek, a part



ÚJ ELEMEK A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN 110055

menti övezeteknek, a tengeri erôforrásoknak, a vízellátási szolgáltatásoknak,

valamint a vizes élôhelyeknek a védelmét és az ezekkel való gazdálkodást; a

tûzvédelmet, aszályvédelmet és árvízvédelmet; a tengeri biztonság elômozdítá-

sát és a természeti és technológiai kockázatok elleni védelmet; valamint a ter-

mészeti örökség védelmét és kiemelését a társadalmi-gazdasági fejlôdés és a

fenntartható idegenforgalom támogatása érdekében;

c) elérhetôség: a közlekedéshez és a távközlési szolgáltatásokhoz való hozzáférés

javítása, valamint a közlekedés és a távközlési szolgáltatások minôségének fej-

lesztése, amennyiben ezek egyértelmûen transznacionális dimenzióval rendel-

keznek. A fellépések magukban foglalhatják: a transzeurópai hálózatok határo-

kon átnyúló szakaszait érintô beruházásokat; a nemzeti és a transznacionális

hálózatokhoz való továbbfejlesztett helyi és regionális hozzáférést; a nemzeti

és regionális rendszerek fokozott interoperabilitását; valamint a fejlett infor-

mációs és kommunikációs technológiák elômozdítását;

d) fenntartható városfejlesztés: a policentrikus fejlesztés megerôsítése transzna-

cionális, nemzeti és regionális szinten, ahol egyértelmû a transznacionális ha-

tás. A tevékenységek magukban foglalhatják: a városi hálózatoknak, valamint a

város és vidék kapcsolatának létrehozását és fejlesztését; a város és a vidék kö-

zös problémáinak kezelésére irányuló stratégiákat; a kulturális örökség megôr-

zését és elômozdítását, valamint a fejlesztési területek transznacionális alapú

stratégiai integrációját.

A tengeri régiók közötti kétoldalú együttmûködés támogatása kiterjeszthetô az 1.

pontban említett prioritásokra is; 

3. a regionális politika hatékonyságának erôsítése az alábbiak elômozdításával:

a) interregionális együttmûködés, amely az 5. cikk 1. és 2. pontja értelmében az

innovációra és a tudásalapú gazdaságra, valamint a környezetvédelemre és a

kockázatmegelôzésre összpontosít;

b) a többek között a 8. cikk szerinti fenntartható városfejlesztéssel kapcsolatos

legjobb gyakorlat meghatározására, átadására és elterjesztésére vonatkozó ta-

pasztalatcserék; és

c) a tanulmányokat, adatgyûjtést, valamint a közösségi fejlôdési trendek megfi-

gyelését és elemzését magukban foglaló tevékenységek.
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1. Szolgáltatásnyújtás

A hatodik áfa-irányelv 6. cikkelye értelmében szolgáltatásnyújtásnak minôsül minden

olyan ügylet, amely az 5. cikkely alapján nem minôsül termékértékesítésnek. Többek

között a következô ügyletek tartoznak ide:

• a nem birtokba vehetô dolog (intangible property) átruházása, a jogcímet lét-

rehozó okirat lététôl függetlenül;

• valamely cselekménytôl való tartózkodás kötelezettsége, vagy valamely cselek-

mény vagy helyzet tûrése;

• az olyan szolgáltatásnyújtás, amely valamely közhivatal által vagy annak nevé-

ben történô megrendelés eredményeképpen, jogszabály alapján történik.

A 6. cikkely (2) bekezdése a szolgáltatásnyújtás körébe vonja a következô tevékeny-

ségeket is:

• az adóalany vagy alkalmazottai, illetve az üzleti vállalkozás tevékenységi körén

kívüli magáncélú felhasználására szolgáló, a vállalkozás eszközállományába tar-

tozó áru használata, amennyiben az ilyen termékek után az áfa egészben vagy

részben levonható;

• az adóalany vagy alkalmazottai, illetve az üzleti vállalkozás tevékenységi körén

kívüli magáncélú felhasználásra szolgáló, ellenszolgáltatás nélkül nyújtott szol-

gáltatás.

A tagállamoknak azonban megvan a lehetôségük arra, hogy ezen rendelkezésektôl el-

térjenek, feltéve, hogy az eltérés nem vezet a verseny torzulásához.

A fenti rendelkezésekkel összefüggésben az Európai Bíróság megállapította, hogy

azok az üzleti javak magáncélú felhasználása adóztatásának biztosítását szolgálják,

ezért az ilyen felhasználás csak a javak beszerzésekor megfizetett áfa levonása esetén

adóztatandó. A Bíróság mindezeket a rendelkezéssel kapcsolatos jogeset1 során fejtet-

te ki, ahol az adóalany által magánszemélytôl, az adólevonási jog gyakorlása nélkül be-

szerzett használt gépkocsi magáncélú felhasználását nem minôsítette adóztatható tény-

állásnak, annak ellenére, hogy az adóalany a gépkocsi fenntartásával és használatával

kapcsolatban felmerült költségek (kiadások) tekintetében élt adólevonási jogával.

ÔRY TAMÁS

AA  kköözzööss  ááffaa--rreennddsszzeerr  22..

A közös áfa-rendszer bemutatásának második részében a hatodik áfa-

irányelv további elemzésére kerül sor. Ennek során a szolgáltatásnyúj-

tás, az adóalanyiság, az ellenszolgáltatás kérdése, a gazdasági tevékeny-

ség Európai Bíróság általi megítélése, a közvetlen kapcsolat vizsgálata

és az adóalap egyes kérdései kerülnek napirendre.

1 50/88. sz. ügy, Kühne v. Finanzamt München III [1989] ECR 1925.
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2. Az adóalanyiság kérdése

A hatodik irányelv 2. cikkelye szerint az áfa az adóalany által, ilyen minôségében vég-

zett termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást terheli. Az irányelv 4. cikkely (1) be-

kezdése az adóalany fogalmát tág értelemben határozza meg. Eszerint adóalanynak

minôsül:

„Bármely személy, aki a tevékenység okától és eredményétôl függetlenül önállóan,

bármely helyen, bármely típusú gazdasági tevékenységet fejt ki.”

A gazdasági tevékenység fogalmát a 4. cikkely (2) bekezdése a következôképpen

határozza meg:

„Termelôk, kereskedôk, szolgáltatók tevékenysége, ideértve a bányászati tevé-

kenységet, a mezôgazdasági tevékenységet, illetve az egyes szakmai tevékenysége-

ket, ideértve a birtokba vehetô, illetve birtokba nem vehetô dolgok folyamatos jelle-

gû, jövedelemszerzô céllal történô hasznosítását is.”

A 4. cikkely (1) bekezdése a gazdasági tevékenység rendszerességét nem írja elô,

és lehetôvé teszi a tagállamok számára, hogy az alkalmi jellegû gazdasági tevékeny-

séget folytató személyeket adóalanyként kezeljék pl. az építési terület, valamint az új

épületek értékesítése esetén. 

Az adóalanyok viszonylag széles körû meghatározása az áfa mint általános

fogyasztási adó jellegzetességébôl adódik. A fogalommeghatározás bármely sze-

mély bármely önálló gazdasági tevékenységére vonatkozik. Az Európai Bíróság

szintén meglehetôsen tág értelmezését adta a fogalomnak. A témával kapcsola-

tos egyik jogesetben2 a holland kormány azt az álláspontot képviselte, hogy a

holland közjegyzôk és a végrehajtók által nyújtott hivatali szolgáltatások áfa-

körbe nem tartozó gazdasági tevékenységnek minôsülnek, mivel rájuk nem az

általános gazdasági joganyag hatálya terjed ki. Az ilyen tevékenységet folytató

szakemberek törvény által meghatározott ellenszolgáltatásban részesülnek, és

szolgáltatásaikat a magánszemélyek közérdekbôl veszik igénybe. A Bíróság nem

fogadta el a holland érvelést, és arra az álláspontra helyezkedett, hogy jóllehet

a közjegyzôk és a végrehajtók törvény által meghatározott, rögzített árakon

dolgoznak, ez nem változtat azon a tényen, hogy ellenszolgáltatásért cserébe

fejtik ki tevékenységüket. 

A „tevékenység okától és eredményétôl független” kitétel alapján egyértelmû,

hogy a nyereségesség nem feltétele az adóalanyiság fennállásának. Egy adott

gazdasági tevékenység nem szûnik meg gazdasági tevékenységnek lenni pusztán

azért, mert a tevékenységet folytató vállalkozás nem nyereséges, illetve karita-

tív tevékenységébôl fakadóan haszonszerzésre nem is törekszik. Ennek alapján

pl. egy magánkórház akkor is adóalanynak minôsül, ha nonprofit szervezetként

mûködik.

A gazdasági tevékenység Bíróság általi meghatározását illetôen vizsgáljunk meg

három jelentôs jogesetet. 

2 235/85. sz. ügy, Commission v. Netherlands [1987] ECR 1471.
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3. A gazdasági tevékenység fogalma – A Hongkong-ügy3

Ebben az ügyben az alapproblémát a Közös Piac és Hongkong kereskedelmének elô-

mozdítása érdekében létrehozott fejlesztési tanács amszterdami irodájának a második

áfa-irányelv alapján fennálló adóalanyisága jelentette. A tanács Hollandiában díjmente-

sen információkkal szolgáltatást a hongkongi, illetve az európai piacról, és tanácsokat

nyújtott ezekkel kapcsolatban. Az amszterdami iroda jövedelmét a hongkongi kormány

által nyújtott meghatározott összegû éves támogatás, valamint a Hongkongból expor-

tált, illetve oda importált termékek értékének 0,5%-át kitevô közvetítôi díj alkotta.

A Bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a kizárólag díjmentesen nyújtott szol-

gáltatások nem minôsülnek gazdasági tevékenységnek, így az adóalanyiság sem áll fenn.

Ebben az esetben, tette hozzá a Bíróság, a közvetlen ellenszolgáltatás hiánya világosan ki-

mutatható, hiszen a közvetítôi díj felszámítására már a szolgáltatás teljesítése után került

sor. Az eset érdekessége, hogy holland szabályok alapján – ellentétben a közösségi irány-

elvekkel – az adóalanyt abban az esetben is megilleti az adólevonási jog, ha ellenszolgál-

tatás nélküli termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást végez. Általában ugyanis az

ilyen tevékenységet végzôknek nem áll érdekében az adóalanyi státus megszerzése.

A gazdasági tevékenység fogalmával kapcsolatos második esetben4 a következô

volt a tényállás. A francia adójogi szabályozás korlátozta az adólevonási jog gyakor-

lását az ingatlan alacsony áron való bérbeadása esetén. A korlátozás célja az adólevo-

nási jog jogosulatlan gyakorlásának visszaszorítása volt, fôként a társult vállalkozá-

sok egymás közötti, a helyi önkormányzatok és egyes társadalmi rendeltetésû szer-

vezôdések, illetve új vállalkozásoknak a helyi önkormányzatok területén történô lete-

lepedéséhez az önkormányzat és a vállalkozás közötti nem-kereskedelmi jellegû bér-

beadások esetén. A Bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a francia szabályo-

zás ellentétes a hatodik irányelv által elôírt – megfelelô feltételek esetén fennálló –

teljes és közvetlen adólevonási jogosultsággal. Mindazonáltal, tette hozzá a Bíróság,

a helyi önkormányzatok által alacsony áron történô bérbeadás adott esetben gazda-

sági tevékenység helyett koncessziónak is minôsíthetô, s így az adólevonási jog az

adóalanyiság hiányában nem gyakorolható.

A Bíróság tehát úgy vélekedik, hogy egyes, természetüknél fogva gazdasági tevé-

kenységnek minôsülô tevékenységek – mint pl. az ingatlan bérbeadása – bizonyos

körülmények fennállása esetén más minôsítést is kaphatnak. Ezzel a Bíróság egyen-

súlyt kíván tartani a nem szabályszerûen mûködô adózók adólevonási joga korlátozá-

sának szükségessége, illetve a szabályszerû gazdasági tevékenységet folytatók nem-

adóztatásának versenysemlegességet sértô hatása között.5

A harmadik eset a Mohr-ügy,6 ahol az Európai Bíróság azt vizsgálta, hogy a tejter-

melés megszüntetése mint szolgáltatás és az Európai Bizottságtól kapott kompenzá-

ció mint ellenérték között létezik-e az adókötelezettséget megalapozó  közvetlen

3 89/81. sz. ügy, Staatssecretaris van Financien v. Hong Kong Trade Development Council [1982] ECR

1277.

4 50/87. sz. ügy, Commission v. France [1988] ECR 4797.

5 Farmer, P.-Lyal, R.: EC Tax Law, Clarendon Press, Oxford 1994. 110.o.

6 215/94. sz. ügy, Jürgen Mohr v. Finanzamt Bad Segeberg [1996] ECR. I-959.
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kapcsolat. Mohr úr egy német mezôgazdasági termelô, akinek a jelzett tevékenység

megszüntetését mint tevékenységtôl való tartózkodást a német adóhatóság szolgál-

tatásnyújtásnak tekintette, és utána adófizetési kötelezettséget állapított meg. A Bí-

róság kifejtette, hogy a tejtermelés megszüntetésével az Európai Bizottság, illetve

maga az Unió semmilyen saját fogyasztásra szolgáló terméket vagy szolgáltatást nem

szerzett, tehát nem tekinthetô a szolgáltatás igénybevevôjének. Eljárására a közös

tejpiac megfelelô mûködésének biztosítása érdekében került sor.

Az adóalanyiságot érintôen még számos kérdés tárgyalására sort keríthetnénk,

azonban a terjedelmi korlátok ezt nem teszik lehetôvé. Ezért áttérünk a közös áfa-

rendszer egyéb jelentôs elemeire.

4. Az ellenszolgáltatás és az adóalap kérdése

A hatodik irányelv 2. cikkelye az irányelv hatályát az ellenszolgáltatás fejében törté-

nô termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra vonatkoztatja. Az ellenszolgáltatás

hiányában történô értékesítés áfa-körön kívülinek minôsül (ezen szabály alól van né-

hány kivétel, amint azt fentebb láttuk). Ezenkívül az átmeneti rendszer szabályai sze-

rint a Közösségen belüli kereskedelmet érintôen az adó felszámítására csak abban az

esetben kerülhet sor, ha az értékesítés ellenszolgáltatás fejében történik. 

Az ellenszolgáltatás értéke képezi az adómegállapítás alapját, ezért a hatodik

irányelv 11. cikkely A (1) bekezdése kimondja, hogy az adó alapját képezi mindannak

az ellenszolgáltatásnak az értéke, amelyet a vevô vagy harmadik személy az eladónak

megfizetett vagy meg kell fizetnie, beleértve a termékértékesítés és szolgáltatásnyúj-

tás árához közvetlenül kapcsolódó támogatásokat is.

A hatodik irányelv az ellenszolgáltatás fogalmát nem határozza meg, lévén a ke-

reskedelmi ügyletek nagy részét érintôen a 11. cikkely rendelkezései kielégítônek bi-

zonyulnak. Pontos meghatározás hiányában egyes különleges esetekben a Bíróság

kénytelen volt az ellenszolgáltatás fogalmát vagy legalábbis annak határait körvona-

lazni. Az ellenszolgáltatás fogalmát érintô elsô és talán máig legjelentôsebb jogeset az

ún. Hoge Raad-ügy volt.

5. Az ellenszolgáltatás kérdése – A Hoge Raad-ügy7

A kérdéses esetben az adóalany egy holland mezôgazdasági szövetkezet volt, amely

éves tárolási díj ellenében paradicsomot tárolt egy általa fenntartott raktárépületben

a szövetkezet tagjai számára. A társulás két egymást követô évben nem szedte be

tagjaitól a tárolási díjat, és a holland adóhatóság a díj beszedésétôl való tartózkodás

idejére áfa-fizetési kötelezettséget állapított meg a raktározási szolgáltatás után. Az

adóhatóság arra hivatkozott, hogy a díj beszedésének elmulasztása a tagok üzlet-

részértéke idôközbeni csökkentésének ellentételezéseként jelentkezett. 

7 154/80. sz. ügy, Staatssecretaris van Financien v. Cooperatieve Aardappelenbewaarplaats [1981] ECR 445.
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A Bíróság kifejtette, hogy a második irányelv értelmében az ellenszolgáltatás fo-

galmának speciális közösségi meghatározása van, amelynek magyarázata nem lehet

az egyes tagállamok feladata. A Bíróság, annak ellenére, hogy megnyugtató megha-

tározást nem adott, néhány jellegzetességet a fogalommal kapcsolatban kiemelt.

Ilyen jellegzetesség egyrészt a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás közötti közvetlen

kapcsolat megléte, másrészt az ellenszolgáltatás pénzben kifejezhetô volta és egyedi

értéke. Az adó alapja a kapott ellenszolgáltatás értéke és nem az objektív kritériumok

alapján megállapított érték. Fentieknek megfelelôen a szövetkezet tagjai üzletrészé-

nek pontosan nem meghatározott leértékelése nem minôsül ellenszolgáltatásnak, te-

hát az adóhatósági határozat a közösségi jogba ütközôen állapította meg az adófize-

tési kötelezettséget.

6. A nem-pénzbeli ellenszolgáltatás

A termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás ellentételezése nem szükségszerûen

pénz formájában történik. Ez történhet barter formájában – amikor áruért áruval, il-

letve szolgáltatásért szolgáltatással fizetnek –, vagy az ellenszolgáltatás öltheti vala-

mely tevékenységtôl való tartózkodás formáját. Nyilvánvaló, hogy a versenysemle-

gesség sérelmét jelentené, ha az ilyen fizetési módok nem minôsülnének ellenszolgál-

tatásnak. A fenti bírósági döntésnek való megfeleléshez azonban meg kell határozni

az ilyen ellenszolgáltatás pénzben kifejezhetô értékét. Nézzünk néhány bírósági vá-

laszt a nem-pénzbeli ellenszolgáltatás kérdésére.

Az ún. Boots-esetben8 egy angol kiskereskedô pénzkímélô kuponos értékesítési

rendszert alkalmazott. Az a vásárló, aki az elsô terméket megvette, egy kupont ka-

pott, amely a további termékek vásárlása során a rajta szereplô névértéknek megfe-

lelô árcsökkentést eredményezett. Néhány esetben Boots maga finanszírozta a reklá-

mot, más esetekben a felhasznált kuponokért cserébe visszatérítést, illetve hozzájá-

rulást kapott a termék elôállítójától. A brit adóhatóság úgy vélte, hogy – a reklám fi-

nanszírozójának személyétôl függetlenül – a kuponnak a vásárló általi felhasználása a

vásárolt termékért cserébe nyújtott nem-pénzbeli ellenszolgáltatást valósít meg, és a

vásárolt termékek piaci értéke után (a kiskereskedelmi eladási ár) felszámítandó áfa-

fizetési kötelezettséget állapított meg. Ez történt abban az esetben is, amikor Boots

nem kapott hozzájárulást a termék elôállítójától. 

A Bíróság azonban más álláspontra helyezkedett. Véleménye szerint a kupon csu-

pán a Boots által vállalt árcsökkentô kötelezettséget testesítette meg, amely árcsök-

kentés a hatodik irányelv 11. cikkely A (3) b) pontja alapján az adóalap megállapítá-

sánál kifejezetten figyelmen kívül hagyandó. 

A másik eset a nem-pénzbeli ellenszolgáltatás vizsgálatára a Naturally Yours Cos-

metics-eset.9 A Naturally Yours kozmetikumokat független értékesítési ügynökökön

8 126/88. sz. ügy, Boots v. Commissioners of Customs and Excise [1990] ECR I - 1235.

9 30/87. sz. ügy, Naturally Yours Cosmetics Ltd. v. Commissioners of Customs and Excise [1988] ECR

6365.
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keresztül árusító társaság termékeit ügynökei részére nagykereskedelmi áron érté-

kesítette. Az ügynökök a termékeket magán-összejöveteleken értékesítették, ahol a

vendéglátókat és más résztvevôket a termékek további értékesítésére, további össze-

jövetelek szervezésére ösztönözték. Az ösztönzô erôt egy tégelynyi kozmetikum biz-

tosította, amelyet a vendéglátók szervezési ajándékként kaptak. Az ügynök a szerve-

zési ajándékként felhasznált kozmetikumot az átlagos nagykereskedelmi árnál lénye-

gesen alacsonyabb áron kapta meg. A brit adóhatóság álláspontja szerint a társaság

a szervezési ajándékokért kiegészítô, nem-pénzbeli ellenszolgáltatáshoz jutott, ami

az ügynöknek a vendéglátók összejövetel-szervezô aktivitását elôsegítô szolgáltatá-

sát jelentette. Ennek megfelelôen az adóhatóság az áfa-fizetési kötelezettséget a nor-

mál piaci, vagyis a nagykereskedelmi ár után állapította meg. A Bíróság, a brit adóha-

tóság álláspontját osztva, annak határozatát helybenhagyta.

7. A közvetlen kapcsolat kérdése

A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, illetve az ellenszolgáltatás közvetlen kap-

csolatának kérdését érintôen vizsgáljunk meg két másik jogesetet.

Az Apple and Pear-ügyben10 az adózó – egy jogszabály által az Angliában és Wa-

les-ben termesztett alma és körte minôségének és reklámozásának elôsegítésére lét-

rehozott szervezet – felhatalmazást kapott arra, hogy tevékenységét a termelôkre,

az ültetvények hektárjára, vagy a telepített gyümölcsfák számára vetített, fix mérté-

kû kötelezô éves díjjal finanszírozza. A Bíróság határozatában megállapította, hogy a

kötelezô díj nem felel meg a közvetlen kapcsolat követelményének. Ennek a Bíróság

álláspontja szerint három alapvetô oka van: 

• a szervezet mûködése az egész alma- és körtetermelô ágazatot és nem egyes

termelôket érint;

• az egyéni termelôknek a szervezet mûködésébôl származó haszna és a kötele-

zô díj mértéke között nincs kimutatható kapcsolat;

• a kötelezô díj nem szerzôdés, hanem jogszabály alapján került bevezetésre, és

beszedésére attól függetlenül sor került, hogy a termelôi haszon, illetve elôny

kimutatható lett volna.

Az esettel kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy az egyének számára kimutatható elô-

nyök hiánya és a díj kötelezô jellege volt perdöntô a Bíróság határozatának megho-

zatala során.

A Tolsma-ügyben11 a Bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a közvet-

len kapcsolat nem mutatható ki abban az esetben sem, ahol egy utcai verklijáté-

kos az általa szórakoztatott járókelôktôl kisebb összegeket fogadott el. Állás-

pontja szerint egy szolgáltatás csak abban az esetben ellenszolgáltatásfüggô, ha

jogi kapcsolat áll fenn a szolgáltatás nyújtója és az igénybevevô között. Egy olyan

10 102/86. sz. ügy, Apple and Pear Development Council v. Commissioners of Customs and Excise [1988]

ECR 1443.

11 16/93. sz. ügy, Tolsma v. Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden [1994] ECR I-743.
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viszonynak kell tehát fennállnia, ahol a szolgáltatás igénybevevôje által adott el-

lenszolgáltatás a szolgáltatás nyújtója által adott eredeti szolgáltatás ellentétele-

zésére szolgál. Tehát ha a verklijátékos egyéb rendezvényen (pl. esküvôn) a meg-

rendelô általi megbízás eredményeként nyújt zenei szolgáltatást, akkor a közvet-

len kapcsolat megállapítható.

8. Az adóalap

A hatodik irányelv korábban említett 11. cikkelye alapján minden, ami az ellenszol-

gáltatás része, közvetlenül kapcsolódik a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás

árához, és mint ilyen, adóalapot képez. Vizsgáljuk meg a meghatározásban is szerep-

lô támogatások kérdését.

Az ellenszolgáltatást az árral közvetlen kapcsolatban levô támogatásokra szû-

kítve megállapítható, hogy a támogatások is megfelelnek az ellenszolgáltatás fen-

tiekben körülhatárolt fogalmának. A támogatásokkal kapcsolatban fô célként az

általános támogatásoknak az adó hatálya alóli kivétele határozható meg. A köz-

vetlen kapcsolat a támogatás és az ár között gazdasági szempontból kérdéses, lé-

vén a termékek és a szolgáltatások valódi fogyasztási értéke általában tartalmaz-

za az adott vállalkozás által kapott támogatásokat is. A Bizottság jelentéseiben

többször is rámutatott a közvetlen kapcsolat formális kezelésének hiányosságai-

ra, hiszen a tagállamok a támogatási formákat könnyen változtathatják, s így

ezeket az áfa hatálya alól elvonhatják. A támogatások tagállamok általi eltérô ke-

zelése a Bizottság álláspontja szerint a közösségi saját források áfa-részének egy-

séges beszedését nehezíti meg. A Bizottság két megoldást javasolt: az egyik sze-

rint készüljön egy közösségi lista a termékek és szolgáltatások árára hatást gya-

korló állami támogatásokról, a másik megoldás a hatodik irányelv 11. cikkelyé-

nek módosítása lenne, mely szerint az adóalap megállapítása szempontjából fi-

gyelmen kívül maradna az állami támogatások minden formája. A végsô megol-

dás egyelôre várat magára.

A hitelkártyával történô teljesítés esetén az eladó a vételárat a jutalék levonása

után a kártya kibocsátójától kapja meg. A Bíróság egyik ítéletében12 a 11. cikkely

ezen részét illetôen arra az álláspontra helyezkedett, hogy az adó alapja a hitelkár-

tyával történô fizetés esetén a jutalék levonása elôtti vételár teljes összege.

9. Árengedmény és az adóalap csökkentése

A hatodik irányelv 11. cikkelye kizárja az adóalapból az egyes árengedményeket, fel-

téve, ha az értékesítéskor az árengedményt feltüntették. A cikkely rendelkezései ki-

zárják továbbá a vásárló nevében fizetett költségek visszatérítését is.

12 18/92. sz. ügy, Chaussures Bally v. Ministere des Finances [1993] ECR I-2871.
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10. Adóalap import esetén

A 11. cikkely értelmében import esetén az adó alapjául a közösségi szabályok által

meghatározott vámérték szolgál. A közösségi Vámkódexrôl szóló rendelet alapján13

a normál vámérték az ügyleti érték, vagyis a közösségi vámterületen exportra kerü-

lô áru után kifizetett vagy kifizetendô ár. Amennyiben az ügyleti érték nem alkalmaz-

ható, a következô értékek veendôk figyelembe: az áruval azonos áruk ügyleti értéke,

a hasonló áruk ügyleti értéke, azon egységáron alapuló érték, amelyen az importált

termék a Közösségen belül a legnagyobb együttes mennyiségben az eladóval társult

viszonyban nem lévô személynek kerül értékesítésre, végül a számított érték.

13 2913/92/EGK (HL L 302,1992. július 12.)
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A kelet-közép-európai országoknak a

nemzetközi Irak-vitában elfoglalt állás-

pontja és magatartása1 azok korábbi ag-

godalmait látszott megerôsíteni, akik sze-

rint az Európai Unió 2004. májusi bôvíté-

se a közös kül- és biztonságpolitika

(CFSP) és az európai biztonság- és véde-

lempolitika (ESDP) ambiciózus fejleszté-

sét és teljes körû önállóságát szorgalmazó

euro-autonomistákkal szemben az atlan-

tizmust képviselô országok pozícióit erô-

síti meg az Unión belül. Miként közismert,

az Atlanti-óceán két partja között, még in-

kább pedig az Európán belül folyó euro-

autonomista versus atlantista vita három

fô kérdésre fókuszál: az európai integrá-

ció tartalmára, az Egyesült Államokhoz

fûzôdô viszonyra, illetve a posztbipoláris

világrend kívánatos jellegére.

Az integráció tartalmát illetôen a vita

– melyet az autonóm Európa hívei gyak-

ran a frappáns „Európa-szupermarket”

versus „Európa-nagyhatalom” ellentét-

párral jellemeznek – lényegében arról fo-

lyik, hogy vajon az Egyesült Államokkal

szoros partnerségben lévô Európai Unió

globális gazdasági szerepe mellett politi-

kai-katonai értelemben is önálló globális

szerepre hivatott-e. Az Egyesült Álla-

mokhoz fûzôdô viszony terén pedig ar-

ról, hogy vajon az egyre globalizálódó vi-

lágban az Amerika és Európa közötti ér-

dek- és értékkülönbségek perspektiviku-

san oly mértékûek-e, melyek indokolttá

teszik Európa részérôl a teljes körû és

maradéktalan politikai-katonai autonó-

mia felvállalását, illetve az ehhez szüksé-

ges európai erôfeszítéseket. Avagy a

napjainkban számos tekintetben kétség-

telenül aszimmetrikus partneri viszony e

nélkül is kiegyensúlyozható (pl. a felek

biztonságpolitikai komplementaritásá-

nak erôsítésével, a biztonságpolitikák

kölcsönös változtatásával stb.). Végül a

TÁLAS PÉTER

AAzz  „„úújj  EEuurróóppaa””  vviisszzoonnyyaa  aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióó  
kköözzööss  kküüll--  ééss  bbiizzttoonnssáággppoolliittiikkáájjááhhoozz  ééss  

aazz  eeuurróóppaaii  bbiizzttoonnssáágg--  ééss  vvééddeelleemmppoolliittiikkááhhoozz

EURÓPAI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELMI POLITIKA

A tanulmány azt veszi számba, hogy mi-

lyen történelmi, társadalmi és szemléleti

tényezôk motiválják az európaizálódás és a

renacionalizáció folyamatai által meghatá-

rozott kelet-közép-európai új EU-tagálla-

mok viszonyát a CFSP-hez, az ESDP-hez

és általában a transzatlanti vitához. A szer-

zô e viszony szempontjából kulcsfontossá-

gúnak tartja a nyugat-európai és a kelet-

közép-európai térség közötti történelmi

aszikronitást, az európaizálódás és a rena-

cionalizáció helyi sajátosságait, valamint a

kelet-közép-európai társadalmak és politi-

kai elitek rendszerváltás utáni korlátozott

és szûk biztonságpercepcióját. A tanul-

mány röviden bemutatja a kelet-közép-eu-

rópai atlantizmus három – a balti orszá-

gokra, Lengyelországra, illetve a Romániá-

ra és Bulgáriára jellemzô – típusát.

1 Ld. errôl Andor László–Tálas Péter–Valki László: Irak – háborúra ítélve. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2004.

213–275. o.; Tálas Péter: Az „új Európa” és a nemzetközi Irak-vita. Védelmi Tanulmányok 59. ZMNE

Stratégiai Védelmi Kutatóközpont, Budapest, 2004. 100 o.
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posztbipoláris világrend kívánatos jelle-

gét illetôen a vita központi kérdése az,

hogy vajon a nemzetközi hatalmi rend-

szerben az Európai Uniónak fel kell-e

vállalnia a politikai-katonai fék, illetve el-

lensúly szerepét a hiperhatalmi helyzetbe

került Egyesült Államokkal szemben. 

Aligha szorul hosszas magyarázatra,

hogy a felsorolt kérdések milyen szoro-

san kötôdnek a közös európai politikai

akaratot megjeleníteni hivatott CFSP-

hez, illetve az önálló európai katonai ké-

pességeket biztosítani hivatott ESDP-

hez, hiszen az euro-autonomisták és az

atlantisták közötti vita – még ha jelenleg

inkább elvi jellegû is – végsô soron a po-

litikai és katonai tekintetben szuverén és

autonóm, az Egyesült Államokkal azonos

világpolitikai súlyt képviselni és megjele-

níteni képes Európa szükségessége és le-

hetôsége körül forog. S persze forgott

a kelet-közép-európai országok uniós

csatlakozása elôtt is.

A következôkben azt igyekszünk rövi-

den áttekinteni, hogy milyen társadalmi-

politikai folyamatok befolyásolják, illetve

befolyásolhatják a kelet-közép-európai

országoknak az említett vitában elfoglalt

álláspontját, a közös kül- és biztonságpo-

litikához és az európai biztonság- és vé-

delempolitikához fûzôdô viszonyát és

magatartását.

Az Európán belüli történelmi
aszikronitás

A kelet-közép-európai térség 1989–90

utáni biztonságpolitikai irányváltását a

legáltalánosabb szinten az európaizáló-

dás 2 és a renacionalizáció fogalmaival ra-

gadhatjuk meg. E két, egy idôben zajló

folyamat a térség valamennyi országát

érintette és érinti ma is. A gazdasági-tár-

sadalmi válságból való kilábalás és a

gyors modernizáció reményében ugyanis

a bipoláris világrend összeomlását köve-

tôen szinte valamennyi kelet-közép-eu-

rópai nemzet céljai között megjelent az

európai politikai értékeken alapuló de-

mokratikus jogállam és a piacgazdaság

kialakítása, az európai gazdasági, illetve

az euroatlanti biztonsági szervezetekhez

való közeledés szándéka. Másfelôl vi-

szont – a tömbpolitika által évtizedekig

rájuk oktrojált korlátozott szuverenitás

fogságából kiszabadulva – valamennyien

megkísérelték újrafogalmazni nemzeti

2 Az európaizálódás fogalmát számos szerzô, számos különbözô értelemben használja. Ld. Robert Lad-

rech: Europeanization of Democratic Politics and Institutions: the Case of France. Journal of Common

Market Studies Vol.32. No.1. 1994. 69–88. o.; Michael E. Smith: The Europeanization of European

Political Cooperation: Trust, Transgovernmental Relations, and the Power of Informal Norms. Politi-

cal Relations and Institutions Research Group Working Paper 2.44 November 1996 http://www.ciao-

net.org/wps/smm01/; Thomas Risse–Maria Green Cowles–James Caporaso (eds.): Europaenization of

Domestic Change. Cornell University Press, Ithaca, New York, 2001.; Johan P. Olsen: The Many Face

of Europeanization. ARENA Working Papers, 2002. WP 01/02 http://www.arena.uio.no/publicati-

ons/working-papers2002/papers/wp02_2.htm; Claudio M. Radaelli: The Europeanization of Public

Policy. In. Kevin Featherstone–Claudio M. Radaelli (eds.): The Politics of Europeanization. Oxford Uni-

versity Press, Oxford, 2003. 27–56. o.; Gergana Noutcheva et all: Europeanization and Secessionist

Conflicts: Concepts and Theories. In. Bruno Coppieters et al (eds.): Europeanisation and Conflict Reso-

lution: Cases from the European Pheriphery. Academia Press, Gent, 2004. 1–35. o. http://www.ec-

mi.de/jemie/download/1-2004Chapter1.pdf; Claudia Major–Karolina Pomorska: Europeanisation: Fra-

mework or Fashion? CFSP Forum, Volume 3. Issue 5. 2005. szeptember, 1–4. o. www.fornet.in-

fo/CFSPforumpastissues.html  
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érdekeiket, önálló kül- és biztonságpoli-

tikájukat, s igyekeztek az adott körülmé-

nyek között a lehetô legteljesebb körûvé

tenni szuverenitásukat. Vagyis bizonyos

értelemben visszatértek a nemzetfejlô-

désnek arra a történelmi útjára, amelyrôl

a második világháborút követôen vagy

azt megelôzôen letérni kényszerültek.

Ez utóbbit azért fontos hangsúlyoz-

nunk, mert az euro-autonomizmus hívei

gyakran hajlamosak megfeledkezni arról,

hogy a nyugat-európai és a kelet-közép-

európai térség társadalmai a nemzetfejlô-

dést illetôen eltérô történelmi pályán mo-

zogtak és mozognak alighanem ma is. S itt

nem csupán a megkésettség régóta közis-

mert jelenségére3 vagy a két térség nacio-

nalizmusainak eltérô jellegére4 kell gondol-

nunk, de arra is, sôt témánk szempontjá-

ból leginkább arra, hogy Kelet-Közép-Eu-

rópa második világháború utáni történeté-

bôl gyakorlatilag teljesen kimaradt az in-

tegrációnak az az organikus fejlôdése,

amely Európa nyugati felét a bipoláris világ

felbomlásakor az Európai Unió – s ezáltal a

politikai integráció felé mutató CFSP és

ESDP – létrehozásához vezette.5 Az integ-

rációs tapasztalatok e hiánya alighanem

alapvetôen és tartósan meghatározza majd

a térség renacionalizálódó országainak az

európai biztonság- és védelempolitikához,

még inkább pedig az EU közös kül- és biz-

tonságpolitikájához fûzôdô viszonyát. 

Az Európa-nagyhatalom hívei hajlamo-

sak elfeledkezni azokról a nehézségekrôl

is, amelyek az európaizálódás és renacio-

nalizáció egyidejûségébôl fakadnak. Neve-

zetesen legfôképpen arról, hogy Kelet-

Közép-Európa esetében egy olyan térség-

rôl van szó, ahol a társadalmaknak, nem-

zeteknek, államoknak egyszerre kell

adekvát választ és eszközt találniuk a re-

nacionalizáció által felszínre hozott régi

megoldatlan problémákra, illetve azokra

az új kihívásokra, amelyekkel elsô ízben

európaizálódásuk során szembesülnek.

Arra, hogy ezek a válaszok és az eszközök

sokszor milyen kiáltó ellenmondásba ke-

rülhetnek – például milyen tragikus követ-

kezményei lehetnek a békés konfliktus-

megoldási kísérleteknek ott, ahol fegyve-

rek ereje az úr; a multikulturális együtt-

éléshez való doktriner ragaszkodásnak

ott, ahol nemzetállamok gründolása etni-

kai tisztogatásokhoz vezet (hogy csak a

biztonságpolitika területét érintsünk) –,

aligha találhatunk szemléletesebb példát a

délszláv válságnál.6

A fenti képletet csak tovább bonyolítja,

hogy az európaizálódás és a renacionalizá-

3 Lásd errôl Berend T. Iván–Ránki György: Gazdasági elmaradottság, kiutak és kudarcok a XIX. századi

Európában. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1979. 508 o.; Alexander Gerschenkron: Gaz-

dasági elmaradottság – történelmi távlatból. Gondolat Kiadó, Budapest, 1984. 552 o.; Balogh And-

rás–Rostoványi Zsolt–Búr Gábor–Anderle Ádám: Nemzet és nacionalizmus. Korona Kiadó, Budapest,

2002. 544 o.

4 Lásd errôl Szûcs Jenô: Vázlat Európa három történeti régiójáról. Magvetô Kiadó, Budapest, 1983. 137

o.; Bibó István: A kelet-európai kisállamok nyomorúsága. In. Bibó István: Válogatott tanulmányok II.

kötet. Magvetô, 1986. 185-265. o. 

5 Márer Pál: A „Szovjet-blokk” mint integrációs modell: gazdasági, politikai és katonai aspektusok. In.

Romsics Ignác (szerk.): Integrációs törekvések Közép- és Kelet-Európában a 19–20. században. Tele-

ki László Alapítvány, Budapest, 1997. 235–305. o.

6 A délszláv válságról lásd Juhász József: Volt egyszer egy Jugoszlávia. Aula Kiadó Kft., Budapest, 1999.

374 o.; Juhász József–Magyar István–Tálas Péter–Valki László: Koszovó. Egy válság anatómiája. Osi-

ris Kiadó, Budapest, 2000. 392 o.; Juhász József–Márkusz László–Tálas Péter–Valki László: Kinek a

békéje? Háború és béke a volt Jugoszláviában. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2003. 328 o. 
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ció folyamata a kelet-közép-európai térség

különbözô nemzetei esetében – államjogi

helyzetüktôl, társadalmaik szerkezetétôl,

demokratikus politikai hagyományaik mi-

nôségétôl, kulturális tradícióiktól, gazda-

ságaik nyitottságától és fejlettségétôl füg-

gôen – meglehetôsen eltérô mélységû és

intenzitású volt, és az még ma is. Míg pél-

dául a renacionalizáció a korábban is önál-

ló államisággal rendelkezôk esetében for-

málisan „csupán” a modern jogállamiság

megteremtését, nemzetgazdaságuk piac-

gazdasággá alakítását, valamint kül- és

biztonságpolitikájuk nemzeti alapokra való

helyezését jelentette, addig a renacionali-

zálódás hatására felbomló föderatív álla-

mok nemzeteinek esetében az önálló és

szuverén nemzetállamiság teljes – társa-

dalmi, politikai és intézményi – vertikumá-

nak kiépítésével járt együtt. Míg az elôbbi

esetben elsôsorban a nemzetállam külsô

integrációjára való felkészülés, illetve az

ezt elôsegítô európaizálódás lett a domi-

náns probléma, az utóbbiak esetében a

nemzetállam belsô integrációjának megte-

remtése, illetve megerôsítése lett a rend-

szerváltás kulcskérdése, és ebben az újjá-

éledô nacionalizmusokra hárult a legfôbb

integratív szerep. Kissé leegyszerûsítve ar-

ról van szó, hogy a közép-kelet-európai

országok többségében a társadalom nem-

zetközi integrációját meg kellett és meg

kell elôznie nemzeti integrációjuknak.

Vagy még egyszerûbben szólva: a régió ál-

lamainak nemzetközi érdekeik megfogal-

mazása elôtt definiálniuk kellett és kell

nemzeti érdekeiket, még akkor is, ha en-

nek olykor szélsôséges megnyilvánulásai a

XX. század végén és a XXI. század elején

anakronizmusként hatnak.

A renacionalizációnak köszönhetôen az

elmúlt több mint másfél évtizedben alapo-

san átalakult és széttöredezett a kelet-kö-

zép-európai térség. A Szovjetunió szétesé-

se, Jugoszlávia véres és máig befejezetlen

felbomlása, illetve a csehszlovák szétválás

nyomán új államalakulatok jelentek meg Eu-

rópa ezen részének politikai térképén, ko-

moly mértékben átrendezve régiónk geopo-

litikai viszonyait, s az itteni nemzetek egy-

máshoz való kapcsolatát is. A föderatív álla-

mok felbomlásának módjában – sok egyéb

mellett – a nemzeti eliteknek a nacionaliz-

mushoz való hozzáállása volt az egyik kulcs-

kérdés. Ott, ahol a nacionalizmus szélsôsé-

ges formáit az európaizálódó elit igyekezett

„kordában tartani”, a szétválásra alapvetôen

békés formában került sor (Csehszlovákia).

Hasonlóképpen ott is, ahol föderatív állam

hegemón nemzete szabta meg szétválás ke-

reteit és feltételeit (Szovjetunió). Ott azon-

ban, ahol hatalmi érdekei érvényesítése ér-

dekében az elit meglovagolta, mi több, szí-

totta a nacionalizmust, s ahol egyetlen nem-

zet volt hegenóm helyzetben, véres etnikai

háborúkhoz vezetett a renacionalizáció (Ju-

goszlávia). Vagyis az európaizálódást egy a

renacionalizáció által széttöredezett, új ha-

tárok, új erôvonalak és új ellentétek által

szabdalt geopolitikai térben élték és élik

meg a kelet-közép-európai nemzetek, s ez

által az európaizálódás befolyása és haté-

konysága jelentôsen csökken.

Az európaizálódás és renacionalizáció

sajátos kettôsége igen erôsen rányomta bé-

lyegét a térségbeli országok kül- és bizton-

7 A térség biztonság és védelempolitikájának 1990-es évek elejei renacionalizációjáról lásd: Pal Dunay:

Adversaries All Around? (Re)Nationalization of Security and Defence Policies in Central and Eastern Eu-

rope. The Hague: Netherlands Institute of International Relations, Clingendael, 1994. 7-11. és 29–35.

o.; Pál Dunay: Whence the threat to peace in Europe? In. Pál Dunay et al: A lasting peace in Central Eu-

rope? Chaillot Papers 20. 1995. október. 40–60. o. 
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ságpolitikájára is.7 A renacionalizációnak je-

lentôs szerepe volt például abban, hogy az

elmúlt másfél évtizedben a közép-európai

biztonságpolitikai opció kialakítására és a

regionális együttmûködésre tett kísérletek

(pl. a Közép-európai Kezdeményezés vagy

a visegrádi együttmûködés) nem jártak át-

ütô sikerrel. Továbbá abban is, hogy a tér-

ség egyes országai között még NATO- és

EU-csatlakozásukat követôen is komoly és

megoldatlan feszültségek mutatkoznak,

például a kisebbségek kérdésében a ma-

gyar-román, illetve a magyar-szlovák kap-

csolatokban. A térség gazdasági fejlôdését

biztosító uniós csatlakozás viszont egyér-

telmûen az európaizálódás eredménye,

még akkor is, ha az ehhez szükséges refor-

mokat a térség országai csak a tagsági fel-

tételek kényszerítô hatására, s nem egyfaj-

ta immanens modernizációs meggyôzôdés-

bôl valósították meg. 

Az európaizálódás és renacionalizáció

folyamatainak ellentmondásossága azon-

ban máig nem oldódott fel. Jól jelzi ezt

az a tény, hogy a térség társadalmaiban

és politikai elitjében máig erezhetôen

fennmaradt az a rendszerváltás elsô éve-

iben kialakult szemlélet, amely az Euró-

pai Uniót elsôsorban gazdasági integráci-

óként, gazdasági világhatalomként értel-

mezi, biztonságpolitikai, s fôként katonai

szempontból azonban a NATO-t tekinti

releváns nemzetközi szervezetnek, illet-

ve a NATO-t vezetô Egyesült Államokat

látja az egyetlen teljes értékû és hiteles

globális hatalomnak.8 A térség politikai

elitjének ezt a szemléletet természetesen

nem csupán a korábban jelzett, s elsôsor-

ban a renacionalizációhoz kötôdô hagyo-

mányos szuverenitás- és biztonságfelfo-

gás tartja fenn, de az elmúlt másfél évti-

zed európai politikai-hatalmi csatározá-

sainak tapasztalatai, illetve CFSP-vel és

az ESDP-vel összefüggô, Kelet-Közép-

Európán kívüli viták is.9

Globalizáció és biztonságpoliti-
kai provincializmus

A térség régi és új államait természetesen

nem hagyták érintetlenül a biztonságpoli-

tika globalizációjának elmúlt másfél évti-

zedében tapasztalható tendenciái sem. A

rendszerváltással együtt járó térségbeli

válságok igen hamar rávilágítottak arra,

hogy a nemzeti biztonság hagyományos –

elsôsorban annak katonai és külpolitikai

dimenzióját elôtérbe helyezô – szûk felfo-

gása idejétmúlt. A kelet-közép-európai

emberek túlnyomó többségének szemé-

ben a biztonság elsôdleges fogalmát a bi-

poláris világrend bukását követôen annak

szociális és közbiztonsági dimenziója je-

lentette, s jelenti ma is. Egyrészt, mert a

rendszerváltás a térség valamennyi orszá-

8 Világosan utalnak erre a CFSP Watch éves jelentései (www.fornet.info/CFSPwatch.html), ill. a CFSP

Forumban (www.fornet.info/CFSPforumpastissues.html) megjelent írások is. Lásd például: Jiri Sedivy:

The Impact of the New (Post-Communist) EU Member States ont he CFSP. CFSP Forum, Volume 1. Is-

sue 3. 2003. november, 8–9. o.; Przemyslaw Zurawski vel Grajewski: ESDP: A view from Poland.

CFSP Forum, Volume 1. Issue 3. 2003. november, 9–10. o.; Radek Khol: Czech Republic and the

CFSP: One Year after Enlargement. CFSP Forum, Volume 3. Issue 3. 2005. május, 7–9. o.; Georgy Ge-

nov: The Impact of CFSP on Bulgaria’s Foreign Policy. CFSP Forum, Volume 3. Issue 3. 2005. május,

13–16. o.; Geoffrey Edwards: The New Member States and EU Foreign Policy Making. CFSP Forum,

Volume 3. Issue 6. 2005. november, 13–16. o. 

9 Lásd errôl Vincze Hajnalka (szerk.): A transzatlanti vita. Zrínyi Kiadó, Budapest., 2006. 221 o.; Mar-

cin Zaborowski (ed.): Friends Again? EU-US relations after the crisis. Transatlantic Book 2006. Euro-

pean Isntitute for Security Studies, 2006. 239 o. 
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gában több évig húzódó gazdasági és szo-

ciális válsággal járt együtt, másrészt, mert

a térség nagy részének hagyományos ka-

tonai fenyegetettsége radikálisan csök-

kent. Az európai hagyományos fegyveres

erôkrôl szóló szerzôdés, a Varsói Szerzô-

dés megszûnése, az elsô hadászati fegy-

verzetcsökkentési szerzôdés (START I)

lisszaboni jegyzôkönyve, a „Partnerség a

békéért” program, a daytoni béke és a

posztjugoszláv térséget érintô szubregio-

nális fegyverzetellenôrzô egyezmény, a

NATO-bôvítés elsô és második köre, vala-

mint az Európai Unió 2004-es és 2007-es

bôvítése – hogy csupán a rendszerváltás

óta eltelt idôszak biztonságpolitikai mér-

földköveit említsük –, alapvetô változást

idéztek elô a térség biztonsági környeze-

tében. Ennek eredményeképpen nem csu-

pán a szembenálláson alapuló tömbpoliti-

ka fogságából szabadultak ki a térség álla-

mai, de túlnyomó többségük olyan, törté-

nelmileg ritkán adódó kedvezô helyzetbe

került, amikor közvetlen környezetébôl –

szándékok és eszközök híján – tényleges

hagyományos katonai fenyegetéssel sem

kellett és kell számolnia. Ez utóbbinak tu-

lajdonképpen még a délszláv háborúk sem

mondtak ellent, ezek ugyanis polgárhábo-

rúként indultak, és katonai értelemben

sohasem terjedtek túl a volt Jugoszlávia

területén. 

Ugyanakkor a hagyományos katonai

fenyegetés csökkenése, illetve a bizton-

ságfelfogás említett változása – épp az

erôs renacionalizáció következtében – ko-

rántsem hozta automatikusan magával a

biztonság és védelem szintén hagyomá-

nyos, territoriális értelmezésének feladá-

sát, a szuverenitás és a nemzeti érdek mo-

dern értelmezésének széles körû elterje-

dését, illetve a nemzeti határokon túlmu-

tató, proaktív kül- és biztonságpolitika va-

lódi társadalmi elfogadását. Ennek ered-

ményeként a gazdasági és politikai szem-

pontból számos tekintetben látványosan

európaizálódó kelet-közép-európai társa-

dalmak biztonságfelfogása továbbra is

szûk és korlátozott, kül- és biztonságpoli-

tikai szemléletük pedig nemegyszer még a

korábbi korszakhoz képest is provinciáli-

sabbnak tûnik. A térség társadalmai nehe-

zen fogadják el például, hogy amennyiben

biztonságpolitikai kihívásként tekintenek

a kábítószer terjedésére, akkor nem lehet

közömbös számukra, hogy Afganisztán

mind a mai napig a világ egyik legnagyobb

kábítószeralapanyag-termelôje. Nehezen

tudatosul bennük, hogy az illegális migrá-

cióval nem csupán határaikon vehetik fel a

harcot, de oly módon is, hogy a migráció

okainak felszámolásához külföldön nyúj-

tanak segítségek. A nemzeti haderô alap-

vetô feladatának továbbra is az ország vé-

delmét tekintik, s többnyire elutasítják azt

a modern felfogást, mely szerint a misszi-

ókban részt vevô hadsereg az állami kül-

politika eszköze. Általánosabban fogal-

mazva: nehezen tudatosul bennük, hogy a

területvédelem helyett az érdekvédelem

és érdekérvényesítés a modern biztonság-

politika kulcskérdése. 

Ami a globális biztonságpolitikai ten-

denciák további térségbeli érvényesülését

illeti, a posztjugoszláv térség válságának

és háborúinak, illetve a posztszovjet tér-

ség fegyveres konfliktusainak idôszaká-

ban a közép- és kelet-európaiak Európá-

ban mindenkinél közelebbrôl figyelhették

meg és érzékelhették a mûködésképtelen

államok biztonságpolitikai veszélyességét,

illetve a nem állami szereplôk – mindenek-

elôtt a nemzeti és etnikai kisebbségek –

növekvô biztonságpolitikai súlyát. Érde-

mes azonban felhívni a figyelmet arra is,

hogy a hagyományos kelet-közép-európai

nacionalizmus erôsödéséhez, illetve fenn-

maradásához nem csupán a renacionalizá-
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lódó és emancipálódó nemzeti és etnikai

kisebbségek növekvô befolyása járult hoz-

zá, s e nacionalizmus továbbélése nem

csupán a jelentôs (határon belüli vagy túli)

kisebbségekkel rendelkezô országokra

jellemzô. Paradox módon a nacionaliz-

musnak e történelemben gyökerezô típu-

sát az olyan, az európaizálódás folyamata-

ként feltûnô nem állami biztonságpolitikai

szereplôk megjelenése is tovább éltette, il-

letve élteti az itteni társadalmak egy jelen-

tôs részében, mint a multinacionális válla-

latok. Mindezek következtében Kelet-Kö-

zép-Európában az 1989–90-ben bekö-

vetkezett társadalmi-politikai fordulatot

követô európaizálódás ellenére sem sike-

rült kialakítani és konszenzusos tartalom-

mal megtölteni azt a modernizációs nem-

zetfogalmat, amelyre egyébként oly sok-

szor hivatkoznak a kelet-közép-európai

politikusok, s amely valódi társadalmi mo-

dernizációvá dinamizálhatná a térség fej-

lôdését. Ennek hiányában viszont a térség

országai sokkal inkább tárgyai, semmint

alanyai saját fejlôdésüknek, s belátható

ideig várhatóan azok is maradnak gazda-

sági, politikai és biztonságpolitikai szem-

pontból egyaránt.

A kelet-közép-európai kis-
államiság következményei

Közismert, hogy Kelet-Közép-Európa az

európai kontinens olyan térsége, amelynek

államai a XVIII. század végétôl kezdôdô

modern nemzetfejlôdés idôszakában sem

egyenként, sem pedig régióként nem vol-

tak képesek önálló hatalmi tényezôként

megjelenni a nemzetközi porondon. A tér-

ség államalakulatai a XIX. és XX. században

csupán tárgyai voltak a befolyási övezete-

kért vívott nemzetközi nagyhatalmi játsz-

máknak. Gazdasági-társadalmi elmara-

dottságuknak éppúgy szerepe volt ebben,

mint a Bibó István által oly plasztikusan jel-

lemzett „kelet-európai kisállamiságnak”.10

Aligha túlzunk, ha azt állítjuk, hogy a nagy-

hatalmaktól való függés, az alávetettség, a

korlátozott szuverenitás állandósult, már-

már „természetes” állapota volt a térség-

nek, különösen a XX. században, s ennek

alighanem még hosszú ideig meghatározó

hatása lesz a kelet-közép-európai államok

kül-, biztonság- és védelempolitikájára.

Nemcsak abban az értelemben, hogy térsé-

günk társadalmaiban és politikai elitjeiben

máig elevenen tovább élnek a függôség és

alávetettség túlélését biztosító társadalmi-

politikai technikák (pl. a pragmatizmus, a

helyezkedés, az erôsebbhez való csatlako-

zás, a garanciákhoz való merev ragaszko-

dás), de abból a szempontból is, hogy a ke-

let-közép-európai nemzetek számára még

hosszú ideig komoly feladatot és kihívást

jelent majd a szuverenitás körülményei kö-

zötti stratégiai gondolkodás elsajátítása.11

Az elmúlt tizenhat esztendô esemé-

nyei vajmi keveset változtattak a kelet-

közép-európai térség kisállami jellegén,

sôt inkább csak tovább erôsítették azt.12

S nem csupán a Szovjetunió felbomlásá-

10 Lásd errôl Bibó István: A kelet-európai kisállamok nyomorúsága. In. Bibó István: Válogatott tanulmá-

nyok II. kötet. Magvetô, 1986. 185–265. o.

11 Lásd errôl Vincze Hajnalka: Egy közös európai stratégiai kultúra kialakításának esélyei. In. Takács Ju-

dit–Tálas Péter–Vincze Hajnalka: Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikai dokumentumai. III.

kötet. ChartaPress Kft., Budapest, 2005. 15–25. o. 

12 A kisállamiság modern problémájáról igen hasznos magyar nyelvû összefoglalót ad Hülvely István

(szerk.): Kisállamok a globalizálódó nemzetközi rendszerben. Európa Tanulmányok 7. MTA Politikai

Tanulmányok Intézete, Budapest, 2003. 175 o.
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val, Csehszlovákia szétválásával és Jugo-

szlávia szétesésével, de bizonyos érte-

lemben a térség egyes országainak euró-

pai integrációjával is. Mert bár kétségte-

len, hogy az Európai Unióhoz csatlakozó

államok perspektivikusan komoly elôny-

re tettek szert az Unión kívül rekedt tár-

saikkal szemben, de új nemzetközi játék-

terük paradox módon még kontraszto-

sabbá tette kisállamiságukat. S persze

szegénységüket is, ami tovább korlátoz-

za ezen országok külpolitikai és bizton-

ságpolitikai szerepvállalásának lehetôsé-

geit. A közhiedelemmel ellentétben

ugyanis a térség atlantista államai alap-

vetôen nem elvi-politikai megfontolások-

ból vonakodnak támogatni az ESDP am-

biciózus fejlesztését, hanem egyszerûen

azért, mert a biztonságuk szempontjából

jelenleg relevánsabbnak tekintett Észak-

atlanti Szerzôdés Szervezetének tett fel-

ajánlásaikat is igen nehezen képesek tel-

jesíteni. 

A nemzetközi kapcsolatok szakirodal-

mából már régen közismert, hogy jelen-

tôs befolyást csupán azok a „nagyhatal-

mak” képesek gyakorolni a nemzetközi

rendszerre, amelyek rendelkeznek a ha-

talom formai és tartalmi elemeivel. Egy

olyan idôszakban pedig, amikor a nagy-

hatalmak közül az egyik „hiperhatalmi”

státusra tesz szert, az ún. másodlagos

nagyhatalmak is gyakran csupán egy-

mással összefogva járhatnak sikerrel e

tekintetben. A nemzetközi erôsorrend-

ben a nagyhatalmak mögé sorolt „közép-

hatalmak” egyedül nem képesek hatéko-

nyan fellépni, így a nemzetközi rendszert

leginkább államcsoportokban vagy a

nemzetközi szervezeteken keresztül

igyekeznek befolyásolni. A szakértôk az

említett sor végére azokat a „kishatalma-

kat” állítják, amelyek sem egyedül, sem

egy csoport tagjaként nem képesek je-

lentôs hatást gyakorolni a nemzetközi

rendszerre. Ez utóbbiaknak be kell érni-

ük azzal, hogy biztonságpolitikai kompe-

tenciájuk korlátozott, s csupán a nemzet-

közi rendszer egy-egy alrendszerére,

többnyire saját közvetlen környezetükre

terjed ki, már persze akkor, ha a koráb-

biakban említett nagy- és középhatalmak

ezt nem kérdôjelezik meg.

Amennyiben a fenti kritériumok alap-

ján vizsgáljuk meg Kelet-Közép-Európa

elmúlt másfél évtizedét, még inkább fel-

tûnô a térség kisállami jellege. Az itteni

államok kül- és biztonságpolitikai kom-

petenciája ugyanis meglepôen korláto-

zottnak tûnik.13 A már korábban is emlí-

tett kelet-közép-európai biztonságpoliti-

kai opció kudarca például azt sugallja,

hogy biztonságpolitika kompetenciájuk

valójában nem terjedt túl saját határai-

kon. Ma már valószínûleg kevesen emlé-

keznek arra, hogy az 1990 februárjában

útjára induló visegrádi együttmûködéssel

kapcsolatban rövid ideig többen is úgy

gondolták, hogy annak lehetne egyfajta

katonai szövetségre emlékeztetô funkci-

ója is. Mivel az alapítók ezt végül elvetet-

ték, a csoport feladata arra korlátozó-

dott, hogy összehangolja Csehszlovákia,

Lengyelország és Magyarország elszaka-

dását a szovjet blokktól (a Varsói Szerzô-

dés feloszlatása és szovjet csapatkivoná-

sok terén), és fokozza kollektív hatásu-

kat a Nyugatra gyors integrálásuk érde-

kében. Az önálló kelet-közép-európai ka-

tonai szövetség gondolata rövid idôre

13 Itt jegyezzük meg, hogy a kelet-közép-európai térség államainak kül- és biztonságpolitikai stratégiái

mögül a legtöbb esetben sajnos hiányoznak az országok biztonságpolitikai kompetenciájának megha-

tározásához nélkülözhetetlen konkrét és alapos vizsgálatok. 
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késôbb is felmerült a térségben. 1992

tavaszán Lech Walesa lengyel elnök tett

hivatalos javaslatot egy közép-európai

biztonsági struktúra kiépítésére („NATO-

bis”). Az elsôsorban taktikai jellegû kez-

deményezés azonban nem talált pozitív

visszhangra sem Lengyelországon belül,

sem pedig azon kívül.

Annak, hogy az említett opció kialakí-

tására tett kísérletek nem jártak sikerrel,

alapvetôen négy lényeges oka volt. Egy-

részt az a térség legtöbb országában el-

uralkodó szemlélet, mely szerint egyedül

és önállóan kedvezôbbek a térség orszá-

gainak európai integrációs, illetve NATO-

csatlakozási esélyei. Másrészt az tény,

hogy 1994-ben – a NATO-csatlakozás

perspektívájának megnyílásával, s ezáltal

a szövetség védelmi garanciájának meg-

szerzésével (ami kulcsfontosságú a tér-

ség államai számára) – Kelet-Közép-Eu-

rópa csaknem valamennyi országában le-

került napirendrôl a biztonság katonai

dimenziójának önálló térségbeli szavato-

lása. Harmadrészt, a térség politikai elit-

jeinek az meggyôzôdése, illetve félelme,

hogy a regionális együttmûködés nem

helyettesítheti a nyugati integrációt, sôt

az ilyen típusú kezdeményezések hátrál-

tathatják az elôbbi folyamatot. S végül

negyedszer: a NATO és az EU ellentmon-

dásos viszonya a térségünk regionális

kezdeményeseihez. A Nyugat ugyanis –

miközben meghirdetett programjainak

jelentôs része a kelet-közép-európai ré-

giót mint egészet célozta meg – az

1990-es évek folyamán végig a „regioná-

lis együttmûködés – igen, regionalizmus

(értsd: regionális szintû érdekmegjelení-

tés) – nem” politikáját folytatott térsé-

günkkel szemben. Ez pedig a gyakorlat-

ban nem csupán gátolta a régión belüli

együttmûködést, de egyenesen integráci-

ós vetélytársakká tette a renacionalizáció

következtében amúgy is széttöredezô

kelet-közép-európai térség országait.

Az Európai Unióba való belépést

2004 májusában sikerként, elsôsorban

külpolitikájuk történelmi sikereként él-

ték meg a csatlakozó országok társadal-

mai és politikusai. Az ünnepi hangulat

közepette kevés szó esett arról, hogy az

integráció sok tekintetben kényszerpálya

a kelet-közép-európai térség kisállamai

szempontjából. A kívülmaradásból szár-

mazó hátrányok miatt ugyanis nem volt

reális alternatívája az EU-csatlakozásnak.

Kevés szó esett arról is, hogy az Unióba

való belépés aktusa csupán annyit jelent,

hogy a csatlakozó társadalmak az euró-

pai periféria centrumából átléptek az eu-

rópai centrum perifériájára. A csatlako-

zás történelmi hozadéka pedig nem más,

mint az érdekérvényesítés integráción

belüli új lehetôségeinek megnyílása. Új,

de korántsem könnyebb lehetôségeinek,

hiszen a kelet-közép-európai kisállamok-

nak fokozottan számolniuk kell azzal,

hogy az Unión belüli kölcsönös függôség

és határaiknak a „négy szabadság” általi

átjárhatósága tulajdonképpen korlátozza

képességeiket szuverenitásuk és autori-

tásuk teljes körû fenntartására. S ami ta-

lán ennél is lényegesebb: amennyiben

nem tudják ellensúlyozni a gazdasági in-

tegráció kényszerét, s nem találják meg

azokat a kulcsterületeket, amelyek tény-

legesen megnyitják számukra az érdek-

érvényesítés új keretek közötti lehetô-

ségeit, aligha lesz esélyük centrum peri-

fériájáról való továbblépésre.14 Lényegé-

ben az új keretek közötti érdekérvénye-

14 Vass Mária Éva: Nemzeti érdekérvényesítés a multilaterális diplomáciában. Ph.D. értekezés. Vass Má-

ria Éva. Budapest, 2002. 60. o.
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sítés sikere a kulcsa annak is, hogy térsé-

günk felettébb korlátozott biztonságpo-

litikai kompetenciával rendelkezô orszá-

gai valóban prioritásként kezeljék az EU

politikai integrációja felé mutató közös

kül- és biztonságpolitikát, illetve ennek

védelmi dimenzióját, az ESDP-t.

A kelet-közép-európai atlantiz-
mus típusai 

A kelet-közép-európai térség országai

közül kül- és biztonságpolitikája az

1991-ben függetlené vált három balti

köztársaságot predesztinálja leginkább

az Egyesült Államok melletti határozott

kiállásra.15 Történelmi tapasztalataik –

mindenekelôtt az 1939. augusztusi Mo-

lotov-Ribbentrop paktum –, Oroszor-

szág közelsége, valamint a kisállami lét

ugyanis e három országot már függet-

lenségük elnyerését követôen eleve at-

lantista irányultságúvá tette. Bár a há-

rom említett állam külpolitikai törekvése

– a NATO- és az EU-tagság elérése – for-

málisan nem különbözött a kelet-közép-

európai térség más államaiétól, integrá-

ciós politikájuk az elôbbieknél szélesebb

tartalommal bírt. A balti államok értel-

mezésében ugyanis a NATO- és az EU-

tagság nem csupán az Európához és az

euro-atlanti térséghez való csatlakozást,

a „Vissza Európához” jelszó mögött

meghúzódó modernizációs igény realizá-

lását jelenti, de mindenekelôtt lehetôsé-

get ad számukra a posztszovjet térségtôl

való teljes körû elszakadásra, végleg eli-

minálva még a FÁK-típusú „visszarende-

zôdés” lehetôségét is a Baltikumban.

2004-ig különösen ez utóbbihoz volt

szükségük egy erôs támogatóra, s erre

lényegében alkalmatlannak ítélték az eu-

rópai egység gondolatát megvalósítani

kívánó nyugat-európai nagyhatalmakat. 

1991-et követôen ugyanis – eltekint-

ve a posztjugoszláv térség háborúitól – a

balti országok kerültek a Nyugat és a Ke-

let közötti legélesebb biztonságpolitikai

viták kereszttüzébe. A teljesség igénye

nélkül itt csupán a legfontosabbakat em-

lítjük meg: 

• A függetlenség körüli viták, külö-

nösen Vilnius és Moszkva között,

amelyet csupán az 1991. augusz-

tusi moszkvai puccs zárt le, s mely-

nek idôszakában (1988–91) Orosz-

ország mindhárom balti köztársa-

ság felé korlátozta az energiahor-

dozók szállítását. 

• A baltikumi szláv lakosság állam-

polgárságának kérdésérôl folyta-

tott viták, amelyek különösen

Észtországban és Lettországban

voltak igen intenzívek. A vitát,

amely 1991-ben élezôdött ki elô-

ször, majd ezt követôen többször

is feszültségekhez vezetett, csupán

15 A balti államok biztonságpolitikájáról lásd Andrew C. Winner: The Baltic States: Heading West. The

Washington Quarterly Vol. 32. No. 1. Winter 2002. 207–219. o.; Susanne Nies: Between Chirac, Bush

and Putin: The Baltic States, From Factors to Actors in the New Europe. Baltic Defence Review No. 9.

Volume 1/2003. 87–101. o.; Ingmar Oldberg: Reluctant Rapprochement: Russia and the Baltic States

in Context of NATO and EU Enlargement. FOI-R—0808—SE February 2003 ISSN 1650-1942

http://www.foi.se/upload/english/reports/foi-reluctant-rapprochement.pdf; Renatas Norkus: Lithua-

nia’s Foreign and Securty policy. Agenda Beyond 2004: Challenges and Opportunities. Baltic Defence

Review No. 9. Volume 1/2003. 114-140. o.; Andres Kasekamp: CFSP Watch 2005 – Estonia.

(www.fornet.info/CFSPwatch.html); Kestutis Paulauskas: The Baltics: from nation states to member

states. ISS Occasional Paper, No. 62. 2006. február. 47 o. 
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2001-re sikerült többé-kevésbé

megnyugtatóan lezárni. 

• A Baltikumban és a kelet-közép-

európai térség más államaiban ál-

lomásozó szovjet/orosz csapatok

és felszerelésük kivonása kapcsán

kialakult vita. A probléma, amely-

nek központi problémája a kali-

nyingrádi körzet 1990-es évekbeli

átmeneti militarizálása volt, csak

1999-ben, a skrundai orosz radar-

állomás leszerelésével és bezárásá-

val oldódott meg. 

• A NATO bôvítése kapcsán felmerü-

lô vita, amely látens formában már

függetlenségük 1991-es elnyeré-

sét, ténylegesen pedig 1994-et (a

balti államok tagfelvételi kérel-

mét), illetve 1998-at (a NATO tag-

sági akciótervéhez való csatlakozá-

sukat) követôen élezôdött ki

Oroszország és a Nyugat között, s

amelyet Moszkva az európai ha-

gyományos erôkre vonatkozó

szerzôdés (CFE) módosítására tett

javaslataival, a határszerzôdések

megkötésének elhúzásával, illetve

a bôvítéssel szemben nyíltan meg-

fogalmazott tiltakozásaival kívánt

befolyásolni. 

• A schengeni határ és a kalinyingrá-

di körzetben élô orosz enklávé

problémája kapcsán (tranzitútvo-

nal, vízum) 2001 után kibontako-

zó EU–orosz–litván vita.

Ezeknek a vitáknak a tapasztalatai csak

megerôsítették a balti államok atlantiz-

musát, ugyanis a legtöbb kérdés (így az

orosz csapatok kivonása, a CFE-szerzô-

dés, a kalinyingrádi körzet átmeneti mili-

tarizálása és a NATO bôvítése) kapcsán

elsôsorban az Egyesült Államok volt a

Szovjetunió, illetve Oroszország partne-

re, s nem az európai nagyhatalmak. Rá-

adásul azok a problémák, melyek megol-

dásában az európaiak vállaltak nagyobb

szerepet (például a baltikumi szláv lakos-

ság jogállása, a schengeni szerzôdés és a

kalinyigrádi orosz enklávé kérdése),

rendre úgy oldódtak meg, hogy az nem

igazán nyugtatta meg a renacionalizáló-

dó balti államokat. Nem véletlen tehát,

hogy a balti államok politikai vezetésé-

ben és politizáló értelmiségében az

1990-es évek végére igen erôteljessé

vált, s máig is az, az a meggyôzôdés,

hogy a Baltikum biztonságát leginkább a

Moszkvával konfrontálódni képes és haj-

landó erôs Washington viseli igazán a szí-

vén, s nem az állandó kompromisszumot

keresô, gyenge Európai Unió.

Az elmúlt évtizedben számos elemzô

úgy vélte, és véli ma is, hogy Lengyelor-

szágnak a rendszerváltás óta kialakított

és fenntartott stratégiai kapcsolata az

Egyesült Államokkal, illetve határozott

elkötelezettsége a transzatlanti Európa

mellett, elsôsorban hagyományos érte-

lemben vett biztonságpolitikai indíttatá-

sú éppúgy, mint az orosz befolyástól ag-

gódó balti vagy az 1990-es évek háború-

inak visszatérésétôl félô balkáni államo-

ké. Ezt egyébként maguk a lengyel veze-

tôk elôszeretettel emlegették még a

2003-as Irak-vita kapcsán is, kendôzet-

lenül hívva fel a figyelmet Európának a

bipoláris világ bukását követôen megmu-

tatkozó katonai gyengeségeire és bizton-

ságpolitikai alárendeltségére. Valójában

azonban egyetlen olyan lengyel hivatalos

biztonságpolitikai dokumentumot vagy

nyilatkozatot sem találunk az elmúlt

évekbôl, amely azt támasztaná alá, vagy

akár csupán sejtetné, hogy Lengyelor-

szág bárhonnan is katonai fenyegetést

érzékelne közvetlen környezetébôl. Eb-

bôl a szempontból Varsó számára már a

NATO-tagság sem elsôsorban a szövet-
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ség biztonsági garanciája miatt volt fon-

tos, hanem sokkal inkább azért, mert

egy olyan releváns szervezet tagjává vált,

amelyen keresztül hatékonyan képes nö-

velni politikai befolyását a biztonsági

kérdések tekintetében. A lengyel vezetés

számára az is világos volt már a kezde-

tektôl, hogy tagsága a NATO-ban alapve-

tôen az Egyesült Államoktól függ, szö-

vetségbeli súlya pedig a nemzetközi bé-

kefenntartásban és válságkezelésben vál-

lalt szerepétôl. Emellett az 1990-es évek

fordulóját uraló „Vissza Európába” eufó-

ria elmúltával az is kiderült a lengyelek

számára, hogy az európai integráción be-

lül – ahol döntô mértékben és végsô so-

ron a gazdasági potenciál adja meg a tag-

államok hatalmi súlyát – a gazdaságilag

elmaradott Lengyelország aligha képes

hamar elérni a terület és népesség szem-

pontjából hozzá hasonló nyugat-európai

országok befolyását. Ráadásul pozícióit

még NATO- és EU-tagságát követôen is

erôsen befolyásolja két olyan európai

nagyhatalom közvetlen szomszédsága,

mint Németország és Oroszország.

Vagyis a lengyel–amerikai kapcsolatokra

és a transzatlanti viszonyhoz való varsói

ragaszkodásra sokkal inkább úgy kell te-

kintenünk (különösen, amióta Lengyelor-

szágnak biztos helye van a NATO-ban és

az EU-ban), mint egy olyan politikai esz-

közre, amivel a mindenkori lengyel veze-

tés kompenzálni igyekszik Lengyelország

hátrányait, és növelni reméli az ország

tényleges súlyát a világban, de különösen

Európában és saját régiójában. Ez moti-

válta Varsót Irak kapcsán is, ahol Len-

gyelország úgy lett az egyik legszoro-

sabb szövetségese az amerikai–brit ket-

tôsnek, úgy kapott felkérést egy önálló

stabilizációs zóna vezetésére, hogy politi-

kai támogatása, illetve az amerikai nézô-

pont következetes európai képviselete

mellett nem egészen kétszáz katonája

vett részt az Irak elleni katonai mûvele-

tekben. Ez motiválta az afganisztáni len-

gyel kontingens létszámának megemelé-

sére tett ígéretét a 2006. novemberi ri-

gai csúcson. De ez motiválja abban is,

hogy – miközben olykor nyílt nemtetszé-

sét fejezi ki Európának a CFSP révén el-

érendô, globális biztonságpolitikai ambí-

ciókat megfogalmazó önállósulása kap-

csán – igen aktívan és kezdeményezôen

vesz rész az ESDP-ben.16

Az atlantizmust motiváló tényezôk

szempontjából Lengyelország egy másik

fontos területen is igen jó példa – a kelet-

közép-európai térség egészére nézve.

Fontos motiváló tényezôk ugyanis az it-

teni politikai elitek legfontosabb csoport-

jaira – lengyel esetben a posztszolidaritá-

sira, illetve a posztkommunistára –

mindmáig jellemzô attitûdök is. Lengyel-

ország esetében egyrészt a volt Szolida-

ritás-vezetôknek az az igen mély és erôs

meggyôzôdése, hogy az Egyesült Álla-

mok (illetve a reagani adminisztráció hat-

hatós politikája) nélkül nem következett

volna be a Szovjetunió bukása és a kelet-

közép-európai rendszerváltás, másrészt

a posztkommunista lengyel vezetésnek

az az erôteljes a törekvése, hogy a Wa-

shingtonnak fenntartott különleges kap-

csolataival bizonyítsa saját közvéleménye

elôtt: a hazai vádak ellenére is meghalad-

ta múltját. Ez a mechanizmus lényegében

ma is érvényesül, jóllehet a lengyel veze-

tés politikai színezete (a kormánykoalíci-

óban és köztársasági elnöki poszton is)

jelentôsen megváltozott. 

16 Lásd Rafal Trzaskowski–Olaf Osica: CFSP Watch 2004 – Poland., illetve Olaf Osica–Rafal Trzaskows-

ki: CFSP Watch 2005 – Poland. www.fornet.info/CFSPwatch.html
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Hasonlóképpen erôs szerepe van a

kelet-közép-európai politikai elitek trasz-

atlanti elkötelezettségében a politikai

adósság tudatának, amelyet igen plaszti-

kusan fejeznek ki a lengyel biztonságpo-

litikai szakértô, Roman Kuźniar 2003

februárjában, az Irak-vita kapcsán el-

mondott gondolatai: „Az amerikaiaknak

sikerült olyan különleges, olyan különle-

gesen mély polarizáltságot teremteniük a

világban, hogy egy idô után ténylegesen

már nem volt lehetôség nem kiállni az

egyik vagy másik oldal mellett. Világosan

ki kell mondani (…) az amerikaiak na-

gyon sokat fektettek be politikai, gazda-

sági, pénzügyi, de stratégiai tekintetben

is Lengyelországban. Az amerikaiak ér-

ték el a bôvítést az európaiak, különösen

Franciaország ellenében, hiszen – más

európai országok mellett – Franciaor-

szág volt a legnagyobb fék a NATO-bôví-

tés tekintetében, mert nem akart fizetni

a bôvítésért. Az amerikaiak érték el hite-

leink radikális csökkentését, az adósság-

moratóriumot, a hitelek átütemezését is.

Ezek olyan politikai kötelezettségeket

rónak ránk, melyek odakötnek bennün-

ket, mert a világban semmi sincs ingyen.

E tekintetben tehát ne legyünk olyan na-

ivak, hogy azt higgyük: bizonyos adóssá-

gokat bizonyos pillanatokban nem kell

visszafizetnünk.” 17

A balti államok és Lengyelország mel-

lett a kelet-közép-európai atlantizmus

harmadik típusát napjainkban azok az

országok képviselik, melyeknek egészen

az utóbbi évekig az európai integrációból

való kimaradás és a kontinensen belüli

periferizálódás veszélyével kellett és kell

szembenézniük. A legszemléletesebb pél-

da erre Románia és Bulgária, melyek re-

gionális beágyazottsága geopolitikai ér-

telemben a posztjugoszláv háborúkat el-

szenvedô Balkánhoz köthetô; s melyek-

ben az euroatlanti integrációra való fel-

készülés folyamata – elsôsorban a politi-

kai elit lassú orientációváltása miatt –

meglehetôsen késôn kezdôdött meg. Bi-

zonyos értelemben ilyennek tekinthetjük

Szlovákiát is, amely az önállóvá válását

követô fél évtizedben olyan tetemes de-

mokráciadeficitet halmozott fel, hogy vé-

gül kimaradt a NATO-bôvítés 1999-es

elsô körébôl. 1999 és 2004 között a

szóban forgó országok számára az euró-

pai centrumhoz való kötôdésük legfonto-

sabb elemét az Egyesült Államokkal

fenntartott különleges kapcsolat jelen-

tette, melyet Románia és Bulgária eseté-

ben ezt követôen is csupán a NATO-tag-

ság tett szorosabbá.

A két ország bonyolult biztonságpoli-

tikai helyzetét és a visegrádi országoknál

erôteljesebb renacionalizációját jól szem-

lélteti, hogy Bulgáriának a bipoláris világ-

rend összeomlása óta látens területi vitái

vannak Romániával, fenyegetésnek éli

meg Görögországnak a macedón terüle-

tekkel kapcsolatos közismert aspirációit,

miközben Szófia maga is megkérdôjelezi

a macedón etnikum önállóságát, bolgár-

tól eltérô voltát, jóllehet a Macedón Köz-

társaság függetlenségét 1992-ben elsô-

ként éppen Bulgária ismerte el. Románi-

ának nyílt területi vitái vannak Ukrajná-

val a Kígyó-sziget miatt, s még napjaink-

ban is elszakított területeként tekint

Moldovára. S akkor még nem is szóltunk

arról, hogy a több száz éves török hó-

doltság eredményeként Bulgáriának,

amúgy sem problémamentes szomszédai

közül a legnagyobbal, Törökországgal

17 Wywiady Sygnalów Dnia. Jednošć pod znakiem zapytania. Roman Kuźniar. 2003. február 22.

www.radio.com.pl/jedynka/sygnaly
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sem alakultak ki automatikusan jó kap-

csolatai a hidegháború utáni idôszakban.

Annak ellenére sem, hogy a két ország

már az 1990-es évek elején több, a

szomszédsági kapcsolatokat javítani, il-

letve rendezni hivatott szerzôdést írt alá.

Ráadásul Románia és Bulgária az euroat-

lanti térség azon határterületén helyez-

kedik el, amely geopolitikai értelemben

egy sor olyan konfliktusterülettel, illetve

zónával szomszédos, melyek a kétpólusú

világrend bukását követôen váltak akut

biztonságpolitikai veszélyforrássá (Kö-

zel-Kelet, Kaukázus, Közép-Ázsia).

Mindezek ellenére – szemben a balti

országokkal és Lengyelországgal – a ro-

mán és a bolgár atlantizmus viszonylag új

keletû, és a periferizálódás miatti aggoda-

lom mellett igen fontos szerepet játszik

benne az a tény is, hogy 2001. szeptem-

ber 11-ét követôen az amerikai külpoliti-

ka számára stratégiai szempontból fon-

tossá vált a két ország.18 Vagyis az atlan-

tizmus a két ország számára korántsem

olymértékû kényszerpálya, mint láttunk

azt a balti országok esetében. S még ke-

vésbé tekinthetô annak a két ország

2007-es uniós csatlakozása óta. Amennyi-

ben a stratégia felértékelôdésük nyeresé-

ge tartós lesz, úgy a román és a bolgár at-

lantizmus is az marad, az ugyanis szinte

biztosra vehetô, hogy e két ország Unión

belüli felzárkózása az egyik legproblema-

tikusabb és legnehezebb folyamat lesz, s

hogy Bukarestnek és Szófiának az EU be-

lül is fokozottan számolnia kell a centru-

mon belüli periferizálódás – más össze-

függésben már említett – veszélyével.

18 Frederico Bordonaro: Bulgaria, Romania and the Changing Structure of the Back Sea’s Geopolitics. Po-

wer and Interest New Report. 2005. május 20. www.pinr.com/report.php?ac=view_report&re-

port_id=302&language_id=1; Ognyan Minchev: Major Interests and Strategies for the Black Sea Regi-

on. Institute for Regional and International Studies. Sofia, 2006. szeptember. http://www.iris-

bg.org/BlackSeaFrameworkAnalyticalReview.pdf 
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A kompetencia szó latin eredetû, gyökere a

„competo”, melynek jelentése (Finály Hen-

rik latin szótára alapján) „valamire ügyes,

alkalmas, való, képes”. A kompetencia fo-

galmát minden kutató – eltérô tudomá-

nyos szocializációjának következtében –

másként definiálja, a kompetenciafogal-

maknak és -csoportosításoknak végtelen a

sora, s ebbôl adódóan azoknak a kívánatos

tulajdonságoknak a száma is, melyek birto-

kában „alkalmasak”, sikeresek lehetünk.

A kompetencia-elképzelések gyökerei

pszichológiai eredetûek, ma a fogalmat kü-

lönbözô szakterületeken használják. A hu-

mánerôforrás-menedzsment területén álta-

lános gyakorlat a munkakörök betöltéséhez

szükséges kompetenciák meghatározása, a

kompetencia alapú kiválasztás, fejlesztés,

teljesítményértékelés, a kompetenciame-

nedzsment. A másik nagy szakterület a kép-

zés, ahol a kompetencia immár elengedhe-

tetlen összetevôje a tantervfejlesztésnek. 

Az oktatási és képzési rendszer minô-

sége Európában az 1980-as évektôl kez-

dôdôen került a politikai érdeklôdés elôte-

rébe. A kutatók arra törekedtek, hogy

meghatározzák az egyéni fejlesztés irá-

nyait, azokat a kompetenciákat, melyek

biztosítják a tanuló sikerességét, a munka

világában való eredményes helytállását és

produktivitását, cselekvôképességét. Az

1990-es években az OECD INES (Indica-

tors of the Educational System) keretén

belül indultak kereszttantervi kompeten-

ciaterületekre vonatkozó elemzések, me-

lyek végül is négy fô területet jelöltek meg

mint a fejlesztés ajánlott fô hangsúlyait

(Peschar, 1995): 

• társadalmi, politikai, gazdasági is-

meretek;

• problémamegoldás;

• önismeret, énkép;

• szóbeli és írásbeli kommunikáció.

Az OECD-tagországok 1997-ben bevezet-

ték a Nemzetközi Hallgatóértékelô Prog-

ramot (PISA – Programme for Internatio-

nal Student Assessment). A projekt célja,

hogy a 15 évesek képességeinek vizsgála-

ta révén az olvasás, a matematika és a ter-

mészettudományok területén egy olyan

tanulói értékelési rendszert dolgozzanak

ki, ami pontos, releváns és autentikus.

2006-ban már 57 ország vett részt a fel-

mérésben. Hazánkban a következô mé-

résre 2007. május 30-án kerül sor.1

KARCSICS ÉVA

AA  vveerrsseennyykkééppeess  mmuunnkkaavváállllaallóó  kkoommppeetteenncciiááii
aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióóbbaann  ééss  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn

SZEMLE

Az Európai Unió létrejöttének fô mozgató-

rugója gazdasági erejének, befolyásának nö-

velése. A hagyományos gazdasági-társadalmi

struktúrákban a versenyelônyt kezdetben a

föld, majd a gép, berendezés, tôke jelentette.

Korunkban azonban, a tudásalapú társada-

lomban más tényezôkre tevôdik át a hang-

súly, és a kérdés egyre inkább úgy vetôdik fel:

képesek lesznek-e Európa polgárai megfelelni

az új típusú gazdaság, a változó világ kihívása-

inak? Ez a kérdés egyre inkább elôtérbe he-

lyezte a kompetenciakutatásokat, napjainkra

szinte kikényszerítve az Unió legfelsôbb szer-

vezeteinek és döntéshozóinak figyelmét.

1 Az oktatási miniszter 4/2006. (II. 24.) OM rendelete a 2006/2007. tanév rendjérõl.
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Kiegészítô jelleggel kapcsolódik a PISA

és az ALL2 nemzetközi kompetenciaérté-

kelô felméréshez az 1997-ben, az OECD

által létrehozott DeSeCo (Defining and

selecting key competencies – Kulcskom-

petenciák definiálása és kiválasztása)

munkacsoport. A munkacsoport célja volt

meghatározni, hogy mely kompetenciák

szükségesek a modern, tudásalapú, erôs

gazdasági versenyre épülô társadalom-

ban, továbbá hogy fogalmi keretet bizto-

sítson a fiatalok és a felnôttek kompeten-

ciaszintjét mérô nemzetközi felmérések-

hez. A munkában 12 ország több tudo-

mányterületet képviselô neves szakértôje

vett részt, a Svájci Szövetségi Hivatal irá-

nyításával, az Egyesült Államok Oktatási

Minisztériuma és Oktatásstatisztikai Köz-

pontja közremûködésével, felhasználva a

már meglévô kutatások, szakértôi véle-

mények és nemzetközi szimpóziumok

anyagait. A projekt elismerte az egyes or-

szágok és kultúrák különbözôségét az ér-

tékek és a prioritások tekintetében,

ugyanakkor meghatározta a globális gaz-

daságra és kultúrára vonatkozó univerzá-

lis kihívásokat mint azokat a közös érté-

keket, melyek eligazodást nyújtanak a

legfontosabb kompetenciák kiválasztásá-

ban. Értelmezték a kompetencia és a

kulcskompetencia fogalmát, és megfogal-

mazták a legfontosabb területeket is. 

A DeSeCo meghatározásában3 a kom-

petencia: „képesség a komplex feladatok

adott kontextusban történô sikeres meg-

oldására”. A kompetenciák körén belül lé-

nyegesnek tekintették a kulcskompetenci-

ák meghatározását, ezért megegyeztek a

kulcskompetenciák kritériumaiban: 

• „Értékes eredménnyel járuljon hoz-

zá a társadalmakhoz és az egyén-

hez. Az értékes azt jelenti, hogy

gazdasági és társadalmi célokat te-

kintve is mérhetô hasznot kell hoz-

niuk. 

• Segítse az egyéneket az élet szá-

mos területén való megfelelésben,

vagyis a kulcskompetenciának al-

kalmazhatónak kell lennie, nem

csupán a munkaerôpiacon, hanem

a személyes kapcsolatokban és a

társadalmi közéletben is.

• Minden egyén számára fontos

(szükséges és hasznos) kell legyen

az adott kompetencia, függetlenül

a szakmájától”.

A kutatás során abból indultak ki, hogy mi-

re van szüksége az egyénnek ahhoz, hogy

jól mûködjön a társadalomban, például me-

lyek azok a kompetenciák, melyek segíte-

nek megszerezni és megtartani egy állást,

alkalmazkodni a folyamatosan változó kör-

nyezethez. Ezen túl azt is megfogalmazták,

hogy a kompetenciák azért is fontosak,

hogy az egyén képes legyen alakítani kör-

nyezetét. Az ember azonban „társas lény”,

az individuális kihívások mellett közösségi

szempontokat is figyelembe kell venni. 

„A fenntartható fejlôdés és a szociális

összetartás nagymértékben függ az egész

népesség kompetenciáitól. A megértett

kompetenciáktól, melyek a tudást, a kész-

ségeket, az attitûdöket és az értékeket ta-

karják.” (Az OECD Oktatási Miniszterei)4

Minden OECD-tagállam társadalma

egyetértett a demokratikus értékekben,

vagyis abban, hogy az egyéneknek egy-

részt ki kell használniuk a bennük rejlô le-

2 Az ALL-felmérés az egyének együttmûködési, csoportmunkában nyújtott teljesítményének értékelésé-

vel kísérletezik.

3 Summary of the Final Report. OECD/DeSeCo.

4 Http://www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf
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hetôségeket, másrészt abban, hogy egy-

mást is figyelembe kell venniük. Az egy-

mást kiegészítô egyéni és közös céloknak

pedig tükrözôdniük kell abban a kompe-

tenciaszerkezetben, amely az egyének köl-

csönhatásaira és önálló fejlôdésére épít.

A 12 ország által benyújtott országje-

lentések bizonyították, hogy a legtöbb

OECD-országban az értékek a rugalmas-

ságon, a vállalkozószellemen és a szemé-

lyes felelôsségvállaláson alapszanak. A

résztvevôk által meghatározott kulcs-

kompetenciák szerkezetének a közép-

pontjában az egyének azon képessége

áll, hogy erkölcsi és intellektuális érett-

séggel rendelkeznek, és felelôsséget vál-

lalnak tudásukért és tetteikért. A szakér-

tôk három kategóriába rendezték a

kulcskompetenciákat:

1. Interaktív eszközhasználat

• nyelv, szimbólumok és szövegek

interaktív használata;

• tudás és információ interaktív

használata;

• technológia interaktív haszná-

lata.

2. Heterogén csoportokban való mû-

ködés (szociális, interkulturális

kompetenciák)

• kapcsolatteremtô készség;

• együttmûködés, csoportmunka;

• konfliktuskezelô és -megoldó

képesség.

3. Önálló cselekvés

• rendszerben való cselekvés;

• önálló életvezetés képessége;

• a jogok és érdekek kinyilvánítá-

sának képessége, tisztában lenni

az igényekkel és a korlátokkal.

„Európa fô tôkéjét az emberek
képezik” 

A lisszaboni Európa Tanács 2000. március

23–24-ei ülésén mondták ki elôször a fen-

ti, alcímnek választott mondatot, deklarál-

va ezzel azt, hogy Európa számára kihívás

a globalizációhoz való alkalmazkodás és a

tudásalapú gazdaság irányába való elmoz-

dulás. (Azóta ezt a kijelentést többször

megismételték, a 2005-ben jóváhagyott és

újraindított lisszaboni stratégiában is sze-

repel.) Ekkor fogalmazták meg az Európai

Unió új stratégiai célját is: „a világ legver-

senyképesebb és legdinamikusabb tudás-

alapú gazdasága, mely több és jobb mun-

kahely, valamint nagyobb társadalmi kohé-

zió mellett képes a fenntartható gazdasági

növekedésre. A Tanács definiálta az új

alapkészségek öt területét is”5:

• információs és kommunikáció

technológiai készségek; 

• technológiai kultúra;

• idegen nyelv ismerete;

• vállalkozókészség;

• szociális készségek.

Az oktatás és a kompetenciák egyre nö-

vekvô fontosságát példázta az „Oktatás

és képzés munkaprogram 2010” létre-

hozása is, mely a tudásalapú társadalom-

ban szükséges készségek fejlesztését, a

nyelvtanulás elômozdítását, a vállalkozá-

sok fejlesztésének sajátos célkitûzéseit,

valamint az oktatással kapcsolatos fej-

lesztési célokat tûzött ki. 

Az Európai Oktatási Információs Há-

lózat (Eurydice)6 kutatással támogatta a

kulcskompetenciákról szóló diskurzust.

Céljuk az volt, hogy az EU-tagállamok-

5 Lisszaboni Európai Tanács, 2000. március 23–24., 26. pont.

6 EURYDICE, az Európai Közösség oktatási információs hálózatának létrehozására, mely 1980-ban

kezdte meg munkáját. Fõ célja az oktatási rendszerekre vonatkozó és oktatáspolitikai információk cse-

réjének biztosítása.
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ban felmérjék: az általános kötelezô ok-

tatásban definiálták-e a kulcskompeten-

cia fogalmát; hogyan tükrözôdnek a

kulcskompetenciák a tantervi követelmé-

nyekben, illetve hogyan történik értéke-

lésük. 2002-ben, a referenciaévben,

mindösszesen négy oktatási rendszer

(Anglia, Wales, Skócia, Portugália, belgi-

umi Francia Közösség) integrálta a kulcs-

kompetenciákat, melyek összevetésébôl

az derült ki, hogy – nem tantárgyspecifi-

kus kulcskompetenciaként – mindösz-

szesen három kulcskompetencia találha-

tó meg mindegyikben: „kommunikáció”,

„másokkal való együttmûködés” és

„problémamegoldás”. A „számolási kész-

ség” és „információs és kommunikációs

technológia használata (ICT)” csak az

Egyesült Királyságban általános kulcs-

kompetencia. Az „egyén saját fizikai jólé-

tének megôrzése” képesség Portugália

és a belgiumi Francia Közösség által

egyedüliként definiált kulcskompetencia.

Az anyanyelv elsajátítása és a kommuni-

kációs készségek fejlesztése leginkább

Franciaországban fontos, a „tanulás ké-

pessége” pedig Finnországban.7

2001 nyarán az Európai Bizottság

nemzetközi szakértôkbôl álló munkacso-

portot bízott meg. A munkacsoport az

alapkészségek meghatározása mellett de-

finiálta a kulcskompetenciákat is: „Adott

helyzetben megfelelô ismeretek, készsé-

gek és attitûdök ötvözete. A kulcskompe-

tenciák azok a kompetenciák, amelyekre

minden egyénnek szüksége van a szemé-

lyes önmegvalósításhoz és fejlôdéshez, az

aktív polgársághoz, a társadalmi beillesz-

kedéshez és a foglalkoztatáshoz.” 8

A kulcskompetenciák egyik helyzetbôl

a másikba átvihetôk, ezért sokféle hely-

zetben és összefüggésben használhatók.

Multifunkcionálisak, vagyis sokféle cél el-

érésében alkalmazhatók, különbözô

problémák megoldására alkalmasak és

különbözô feladatok megoldását teszik

lehetôvé. A kulcskompetenciák elôfelté-

telét jelentik az egyén sikeres életének,

munkájának és késôbbi tanulmányainak.

A fogalmi definiálás után a dokumen-

tum ismerteti a referenciakeret kulcs-

kompetenciáit:

1. Az anyanyelven folytatott kommu-

nikáció.

2. Az idegen nyelven folytatott kom-

munikáció.

3. Matematikai kompetencia és alap-

vetô kompetenciák a természet- és

mûszaki tudományok terén.

4. Digitális kompetencia (információs

és kommunikációs technológia al-

kalmazása).

5. A tanulás elsajátítása.

6. Szociális és állampolgári kompe-

tenciák.

7. Kezdeményezôkészség és vállalko-

zói kompetencia.

8. Kulturális tudatosság és kifejezô-

készség.

A felsoroltak közül több kompetencia fe-

di egymást, egymásba fonódik, ez ter-

mészetes, hiszen az egyik területhez el-

engedhetetlenül szükséges elemek támo-

gatják a másik terület kompetenciáit.

Vannak még további kompetenciák, me-

lyek az egész értelmezési keretben alkal-

mazásra kerülnek: kritikus gondolkodás,

kreativitás, kezdeményezés, probléma-

7 Kulcskompetenciák. Egy kialakulóban lévô fogalom az általános kötelezô oktatás területén. EURYDE-

CE (Európai oktatási és információs hálózat) 2002. Brüsszel.

8 Second report on the activities of the Working Group on Basic Skills, Foreign Language Teaching and

Entrepreneurship
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megoldás, kockázatértékelés, döntésho-

zatal, érzelmek konstruktív kezelése. A

dokumentum kiemeli, hogy a kulcskom-

petenciák elsajátításának meghatározója

az oktatási-képzési rendszer minôsége.

Elengedhetetlennek tartja a kulcskompe-

tenciák mérését, az ezt lehetôvé tevô in-

dikátorok kidolgozását, melyek három

területre kell összpontosuljanak: 

• általános iskolai, kötelezô képzés;

• felnôttoktatás és -képzés;

• hátrányos helyzetû csoportok (et-

nikai kisebbségek, elszigetelt terü-

leten élôk stb.) képzése.

Az Európai Bizottság munkacsoportjá-

nak tevékenységét két szempontból is

mérföldkônek lehet tekinteni. Egyrészt,

közös tudományos nyelvet teremtett a

kompetenciát, kulcskompetenciát illetô-

en; másrészt széles körû konszenzus

eredményeképpen definiálták a hosszú

távú versenyképességhez szükséges

nyolc kulcskompetenciát.

Az Európai Bizottság a kompetenciák

fejlesztésének felelôsségét a szervezetek-

re is kiterjesztette, melyek versenyképes-

ségének alapját már 2002 márciusában

úgy definiálta, hogy az a kompetenciák

azonosításának, mobilizálásának és elis-

merésének képessége, továbbá az, hogy

képesek-e szervezetek ösztönözni, elérni,

hogy munkatársaik fejlesszék ezeket a

kompetenciákat. Ezzel együtt felhívta a

vállalkozások figyelmét a környezeti vál-

tozásokhoz való alkalmazkodás feltételei-

nek megteremtésére, rugalmas struktú-

rák kialakítására, hierarchiaszintek szá-

mának csökkentésére, a fokozott csapat-

munka jelentôségére stb., szorgalmazva a

tanuló szervezet kialakítását, fejlesztését. 

A Tanács 2002. június 27-ei állásfog-

lalásában prioritásként határozta meg az

alapvetô készségekre vonatkozó rendel-

kezéseket. Az indikátorfejlesztési munka

2002-ben fontos szakaszhoz érkezett,

az Európai Bizottság elfogadta az élet-

hosszig tartó tanulásra vonatkozó 15

kulcsindikátorát, és többhöz konkrét

mérési lehetôséget rendelt.9 A jelentés

célul tûzte ki a „munkaerô-piaci kimene-

tek” indikátor képzését is. 

Az ezt követô években is hangsúlyo-

zottan szerepelt a tárgykör az Európa

Tanács ülésein: 2003-ban a változások-

hoz való alkalmazkodási képesség fon-

tosságára hívták fel a figyelmet, s ugyan-

ebben az évben referenciaszinteket – eu-

rópai átlagteljesítmény-szinteket – fo-

gadtak el, melyek felölelik többek között

a felnôttek élethosszig tartó tanulásban

való részvételét és az ezekhez szorosan

kötôdô kulcskompetenciák fejlesztését.

2004-ben az „Oktatás és képzés 2010”

jelentésének következtében elsôdleges-

nek ítélték a kulcskompetenciák fejlesz-

tését. A prioritás ellenére a Bizottság

2005-ben elfogadott jelentése rámutat,

hogy a 2010-re kitûzött célokat – refe-

renciaszinteket – Európa nem fogja elér-

ni. A kérdéssel való foglalkozás fontossá-

gát a szakoktatásról és szakképzésrôl

szóló maastrichti tanulmány is megerôsí-

tette, beszámolva arról, hogy az európai

munkaerô végzettségi szintje nem éri el

a jövôben kívánatos szintet. A jelentés

becslése szerint a felsôfokú végzettség

2010-re az új állások felében lesz kívá-

natos, ezért a tagállamokat az oktatási

és képzési rendszer felülvizsgálatára ösz-

tönzi az Európai Tanács 2005 júniusá-

ban elfogadott, „Integrált iránymutatá-

sok a növekedésért és foglalkoztatásért

2005–2008” címû dokumentuma. El

kell érni, hogy a tagállamok oktatási-

9 European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning (2002 ) p. 81–84)
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képzési rendszere lehetôséget nyújtson a

fiatalok számára kulcskompetenciáik fej-

lesztéséhez; az egész életen át tartó ta-

nulási stratégia részeként tegye lehetô-

vé, hogy életük során képesek legyenek

azokat folyamatosan fejleszteni. Ennek

érdekében az Európai Parlament és a Ta-

nács 2006. december 18-ai ajánlásában

azt javasolja a tagállamoknak, hogy hasz-

nálják referenciaeszközként a „Kulcs-

kompetenciák az egész életen át tartó ta-

nuláshoz – európai referenciakeret” címû

dokumentumot. 

A közelmúlt kompetenciakuta-
tásai Magyarországon 

Az európai uniós iránymutatások hatásá-

ra több magyar felsôoktatási intézmény-

ben, kutatóintézetben indult kompeten-

ciavizsgálat. Az itt ismertetett kutatások

mindegyike a munkaerôpiac – keresleti

oldalának – vizsgálatával foglalkozott. 

Ezek között elsô volt a Szent István

Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudo-

mányi Kar Vezetéstudományi Tanszéké-

nek kutatása, melyet az Oktatási Minisz-

térium megbízásából végeztek el. „A ku-

tatás célja volt felmérni a hazai, gazda-

ságilag sikeres vállalatok munkavállalók-

kal szembeni kompetencia-elvárásait,

annak érdekében, hogy az iskolarend-

szerû képzés és a munkaerô-piaci elvá-

rás egymáshoz közelítése adatokon ala-

puló értelmezést nyerjen.”10 Az elsô lé-

pés egy kompetencialista elkészítése

volt, mely döntôen az európai uniós

iránymutatásokon alapul, de figyelembe

vesz más elméleteket is.11

a) Kulcskompetenciák

• kommunikáció;

• számszerûsítési készség;

• csoportmunka;

• problémamegoldó készség;

• tanulás és teljesítmény 

fejlesztése.

b) Munkakompetencia

• rugalmasság;

• kreativitás;

• kezdeti önálló döntéshozatal;

• idegen nyelv ismerete;

• magabiztosság;

• kritikus szemlélet;

• lehetôségek feltárása;

• felelôsségtudat;

• cselekvôképesség.

c) Vezetôi kompetencia

• vezetés;

• más emberek motiválása;

• hibából való tanulás;

• kapcsolattartás, kapcsolatépítés;

• más emberekre való hatás;

• döntéshozatal;

• az eredményre és a folyamatok

végigvitelére történô 

fókuszálás;

• stratégiafelállítás;

• etikus hozzáállás.

A fogalmi keret megalkotása után a ku-

tatók 400 gazdaságilag sikeres vállalatot

vontak be a felmérésbe. Az országos

minta által legfontosabbnak ítélt 12 tu-

lajdonság a következô lett:

1. teljesítôképesség;

2. megbízhatóság;

10 Az Európai gyakorlathoz illeszkedõ munkaerõ-piaci készségigény felmérés a magyar oktatás-képzés

fejlesztése szolgálatában (2001. november), Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudomá-

nyi Kar, Vezetéstudományi Tanszék

11 A kompetenciamodell az alábbi elméletekre épít: Pietrasinszky (1968), Mertens (1974), Pálhegyi

(1987), Retz (1990), Covey (1993), SHL (1998), Vekerdy (2000), EU iránymutatások (2000), OECD

dokumentumok és indikátorok, Európai Képzési Alapítvány kulcskompetenciákról szóló beszámoló.
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3. pontosság;

4. munkához való hozzáállás;

5. logikus gondolkodás;

6. utasítások megértésének 

képessége;

7. terhelhetôség;

8. stressztûrés;

9. információfeldolgozás képessége;

10. szakmai ismeret;

11. döntési képesség;

12. eredményközpontú szemlélet.

Az Általános Vállalkozási Fôiskola (ÁVF)

Alkalmazott Magatartástudományi Tan-

szék keretében folyó Humán-Mérleg In-

formáció (HUG-I) kutatás egyik célja,

hogy feltárja a magyar munkaerôpiac ál-

tal elvárt, közgazdász végzettséggel be-

tölthetô munkakörökben támasztott

kompetenciákat, s azokat összehasonlít-

sa az európai uniós elvárásokkal.  

Az ÁVF-en, a kutatás kezdetén célunk

volt minden, a munkavállaló személyével

kapcsolatos, a versenyképességét befolyá-

soló tényezô megismerése. Az eredménye-

ket több fogalmi magyarázat, megközelí-

tés, csoportosítás, módszer megismerése

után az alábbi kategóriákba rendeztük:

• kritérium-jellegû kompetencia-

elvárások;

• mérlegelendô jellegû kompetencia-

elvárások.12

A kritérium-jellegû kompetencia-elvárá-

sok közé soroltunk minden olyan mun-

kavállalói ismérvet, melynek meglétét

vagy éppen hiányát azonnal azonosíthat-

ja a pályáztató a rendelkezésre álló doku-

mentumokból, önéletrajzból. A kritéri-

umkompetenciák felsorolása, bemutatá-

sa a pályázatban dönti el azt, hogy az il-

letô továbbjut-e a kiválasztás második

fordulójába, a személyes beszélgetésre.

E kategóriába az alábbiak kerültek:

• képzettség, szakmai ismeret;

• számítógépes ismeret;

• idegen nyelv ismerete;

• szakmai gyakorlat;

• egyéb jellemzôk: életkor, nem, 

vezetôi engedély stb.

(Ez a rendszer egy ideális állapotot feltételez,

melyben a nyelvvizsga-bizonyítvány megléte

egyet jelent az aktív nyelvtudással, a képzett-

séget igazoló diploma pedig naprakész szak-

mai ismereteket takar. Egy olyan állapotot

tehát, melyben a „papír” objektív mércének

tekinthetô, társadalmi közmegegyezésen

alapuló tartalmakat hordoz magában.)

A mérlegelendô jellegû kompetencia-el-

várások közé személyiségbeli elvárások ke-

rültek: tulajdonságok, képességek, készsé-

gek, melyek minôsége, megléte nem azono-

sítható az elôzetesen beadott pályázati

anyagból. E kompetenciák meglétét a pá-

lyáztató mérlegelés tárgyává teszi az interjú

során, s különbözô eljárásokkal, gyakorla-

tokkal igyekszik feltárni meglétüket, mi-

lyenségüket. Ide soroltuk többek között az

alábbiakat: kommunikációs képesség, prob-

lémamegoldó képesség, kreativitás stb.

Az Általános Vállalkozási Fôiskolán a

kompetenciakutatás 2000-ben kezdô-

dött, s az elmúlt hat évben több részfel-

mérést végeztük. 2000–2001-ben és

2004-ben elemeztük a Heti Világgazda-

ság13 összes közgazdász végzettséggel

betölthetô álláshirdetését, 2000–2001-

ben összesen 1411-et.14 A munkáltatók

12 Ez a csoportosítás a Sinndar módszerhez áll a legközelebb, melyben a kompetenciákat „lágy”, illetve

„kemény” csoportba osztották. (www.sinndar.hu)

13 A kutatás megkezdésekor ez volt az egyetlen olyan rendszeresen megjelenõ szakmai jellegû kiadvány,

melyben nagyszámú és kellôen kifejtett álláshirdetést találtam.

14 Részletesen lásd: Karcsics Éva (2003): A versenyképes közgazdász. Általános Vállalkozási Fôiskola, Tu-

dományos Közlemények 8. sz.
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által keresett, kívánatos munkavállalói

kompetenciák fontossági sorrendben, e fel-

mérés eredményeképpen a következôk: 

• kommunikációs és tárgyalástechni-

kai készség;

• önállóság;

• szervezési készség;

• csapatmunkában való munka-

végzés képessége;

• dinamikus egyéniség;

• kreativitás;

• átlagon felüli munkabírás;

• jó megjelenés, határozott fellépés;

• teljesítményorientáltság;

• analitikus szemlélet/elemzô-

készség;

• precizitás, pontosság;

• kapcsolatteremtô képesség;

• rugalmasság;

• megbízhatóság;

• problémamegoldó képesség;

• vezetôi rátermettség;

• nyitottság;

• ambiciózus;

• elkötelezett munkavégzés;

• ügyfél-orientáltság;

• motivált;

• kimagasló vezetôi kvalitás.

A hirdetések elemzését 2004-ben is meg-

ismételtük, ekkor 1813, közgazdászok-

nak szóló hirdetést vizsgáltunk. Azt ta-

pasztaltuk, hogy a megkívánt személyes

tulajdonságok elsô húsz helyezettje – egy

kivételével – megegyezik a 2000-es, illet-

ve a 2001-es tapasztalatokkal. Említésre

méltó átrendezôdés az alábbiak vonatko-

zásában történt. Sokkal fontosabbnak

tûnt, vagyis legalább öt helyezési rangot

ugrott elôre az elôzô vizsgálathoz képest,

három kompetencia: az „analitikus szem-

lélet, elemzôképesség” a 2000–2001. évi

10. helyezésrôl 2004-re a 3. helyre lépett

elôre. A „precizitás, pontosság” a 15.

helyrôl a 9. helyre, és a problémamegoldó

képesség a 15. helyrôl a 9. helyre rangso-

rolódott. Fontosabbnak tûnt 2004-ben a

„teljesítményorientáltság”, mely a 9. he-

lyezés után 2004-ben a 7. helyet szerezte

meg. Kevésbé fontosnak mutatkozott

2004-ben a „szervezési készség”, a 3.

helyrôl a 6.-ra került; és a „dinamikus

egyéniség”, mely a 2000/ 2001-es helye-

zést követôen a 11. helyezést érte el.

Egyetlen tulajdonság került be újonnan a

listára: a korábban a 30. helyen szereplô

„prezentációs képesség” 2004-ben a 16.

helyen végzett.

A kutatás másik részeként elemez-

tünk 583 munkaköri leírást. A munka-

köri leírásokat az Általános Vállalkozási

Fôiskola, Alkalmazott Magatartástudo-

mányi Tanszékkel kapcsolatban álló úgy-

nevezett bázisintézményi körbôl gyûjtöt-

tük a 2001–2003. évek során. Olyan

munkakörök munkaköri leírásait kértük

a cégektôl, melyeket végzésük után köz-

gazdász végzettségû hallgatóink potenci-

álisan elfoglalhatnak a szervezetben. Így

teljes mértékben biztosítottnak látjuk a

merítés hitelességét, az egyezôség, a

képzés és a munkáltatói elfogadás között

teljesnek mondható. Az eredmény – fon-

tossági sorrendben – a következô kom-

petencialista lett: 

• pontosság, precizitás;

• kommunikációs készség;

• megbízhatóság;

• kreativitás;

• problémamegoldó képesség;

• nyitottság;

• önállóság;

• kapcsolatteremtô képesség;

• kezdeményezôkészség;

• prezentációs képesség;

• fejlôdôképesség;

• elemzôkészség;

• határozottság;

• innovativitás;
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• teljesítményorientáltság;

• elkötelezettség;

• irányítóképesség;

• rugalmasság;

• rendszerszemlélet;

• lojalitás;

• csapatban való dolgozás képessége;

• terhelhetôség.

Folytatva a vizsgálódást, 2003 ôszén ve-

zetési tanácsadókkal, munkaerô-közvetí-

tôkkel, fejvadászokkal felvett interjúban

kérdeztük meg a közgazdász végzettsé-

get igénylô munkakörökben elvárt kom-

petenciákat (48 cég). A válaszadók kö-

zött voltak a legnagyobb, legelismertebb

vállalkozások. A különbözô kompetenci-

ák említési, gyakorisági sorrendje a kö-

vetkezô lett:

• pontos, precíz munkavégzés;

• nagy munkabírás, terhelhetôség;

• rugalmasság;

• kommunikációs és tárgyalás-

technikai készség;

• csapatjátékos;

• önállóság;

• kreativitás;

• ítélôképesség;

• stressztûrô képesség;

• megbízhatóság;

• nyitottság;

• határozott, meggyôzô fellépésû;

• dinamikus;

• analitikus gondolkodás, elemzô-

készség;

• problémamegoldó képesség;

• lojalitás;

• teljesítményorientáltság;

• szervezôkészség;

• kulturált, ápolt megjelenés;

• alkalmazkodóképesség;

• proaktivitás;

• motiváltság;

• fejlôdés, tanulás képessége.

A kutatás befejezô lépéseként, 2005-ben

és 2006-ban összesen 247, fôiskolánk-

kal együttmûködési kapcsolatban álló

cég, vállalkozás képviselôjét kérdeztük

meg, milyen elvárásaik vannak a közgaz-

dász végzettséggel rendelkezô pályázók

vonatkozásában. A mérlegelendô jellegû

kompetencia-elvárások sorában az alábbi

rangsor lett az eredmény:

• önállóság; 

• kommunikációs és tárgyalás-

technikai készség;

• pontos, precíz munkavégzés;

• analitikus gondolkodás, elemzô-

készség;

• nagy munkabírás, terhelhetôség;

• teljesítményorientáltság;

• megbízhatóság;

• szervezôkészség;

• csapatban való munkavégzés 

képessége;

• problémamegoldó képesség;

• alkalmazkodóképesség;

• rugalmasság.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,

Gazdaság- és Vállalkozáselemzô Intézet

2005-ben végzett felmérésében15 a

diplomás pályakezdôk készségeivel, is-

mereteivel való elégedettséget, illetve

azok fontosságát vizsgálta. 121 köze-

pes és nagyvállalatnál kérdôíves felmé-

rést végeztek, továbbá szakértôi inter-

júkat vettek fel. Ôk arra az eredményre

jutottak, hogy a munkaerôpiac által el-

várt legfontosabb készségek: a „precíz

munkavégzés”, a „nagy munkabírás”, a

„csapatmunka”. Emellett fontos még az

„önálló munkavégzés” és a „szervezô-

készség”.

15 Selmeczy Iván–Tóth István János: Az üzleti szféra felsôfokú végzettségû pályakezdôk iránti kereslete,

ennek várható alakulása és a pályakezdôk tudásával való elégedettség 2005-ben.
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A Felsôoktatási Kutatóintézet az Álta-

lános Vállalkozási Fôiskola kutatásához

hasonló csatornákat alkalmazva készített

felmérést a diplomásokkal, pályakezdôk-

kel szembeni elvárásokról16. Felmérésé-

nek eredménye is megegyezik az ÁVF ku-

tatás eredményeivel. Ôk 954, 2005-ben,

illetve 2006-ban megjelent álláshirdetést

elemeztek, a rangsor a következô lett:

• jó fellépés, kommunikációs képesség;

• önálló munkavégzés;

• problémamegoldó képesség,

• nagy munkabírás;

• szervezôkészség;

• dinamizmus;

• csoportmunkában való résztvétel

képessége;

• precizitás, pontosság;

• eredményorientáltság;

• rugalmasság;

• vezetôi készség;

• megbízhatóság;

• kreativitás.

A Felsôoktatási Kutatóintézet munkál-

tatókkal is vett fel interjúkat, ennek

eredményeképpen konkrét munkakö-

rökhöz tartózó konkrét készségeket

sorolnak fel tanulmányukban: projekt-

munkák esetén a csapatmunka fontos;

kontroller pozícióban az adatelemzô-

készség, a logikus és integrált gondol-

kodásmód; üzletkötôk esetében a jó

kommunikációs és tárgyalókészségen

kívül a személyes meggyôzô erô.

A Kutatóintézet által megkérdezett

30 fejvadásszal folytatott interjú ered-

ményeként megállapították, hogy a

személyes tulajdonságok közül a fejvadá-

szok a következôket mérik:

• kommunikációs készség;

• problémamegoldó készség;

• problémaorientált gondolkodás-

mód;

• tanulási kompetenciák;

• csapatmunka-készség;

• életszerû helyzetek gyors meg-

oldása;

• megosztott figyelem;

• kitartás;

• extro-introvertáltság;

• intelligencia.

A magyar és az európai uniós
kompetenciakutatások
eredményeinek összevetése

Az Általános Vállalkozási Fôiskola Hu-

mán–Mérleg Információ kutatása része-

ként, az elôzôekben bemutatott kutatá-

sok eredményeit összevetettük az Eu-

rópai Unió ajánlása alapján az Oktatási

Minisztérium megbízásából készült ku-

tatásban,  a  Szent  István  Egyetemen

megalkotott kompetencialistával. Közös

jellemzôként kimondhatjuk, hogy a

munkaerôpiac természetszerûleg a gya-

korlatias kompetenciákra helyezi a

hangsúlyt, s kevésbé jelenteti meg elvá-

rásai sorában az elvont problémamegol-

dáshoz szükséges kompetenciákat. Az

Általános Vállalkozási Fôiskola felméré-

se a közgazdász végzettséggel betölthe-

tô munkaköröket vizsgálta, a gödöllôi

kutatás fókuszában a sikeres szerveze-

tek voltak, a Felsôoktatási Kutatóinté-

zet és az Magyar Kereskedelmi és Ipar-

kamara kutatása diplomás pályakez-

dôkre koncentrált, de nem szakmaspe-

cifikusan. Az összehasonlítás során je-

lentkezô eltérések e módszertani külön-

bözôségbôl is adódnak.

16 Berde Éva–Czenky Klára–Györgyi Zoltán–Híves Tamás–Morvay Endre–Szerepi Anna (2006): Diplomá-

val a munkaerôpiacon.
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A kompetencialisták összevetése után

az egyezôség–különbözôség alapján há-

rom csoportba soroltuk a kompetenciá-

kat. A szakmai és vezetôi kompetenciá-

kon túl háromféle kompetenciát külön-

böztettünk meg: aktuális, stratégiai és

felzárkózási.

1. Kompetenciák, melyek mind az eu-

rópai uniós ajánlásokban szerepelnek,

mind a magyar munkaerôpiacon jelen

vannak elvárásként,17 ezért ezeket a

kompetenciákat aktuális kompetenciák-

nak neveztük el.

• Kulcskompetenciák:

- kommunikáció;

- csoportmunka;

- problémamegoldó képesség;

- tanulás és teljesítmény fejlesz-

tése.

• Munkakompetenciák:

- rugalmasság;

- kreativitás;

- kezdeti önálló döntéshozatal 

(önállóság);

- cselekvôképesség;

- magabiztosság (határozott fel-

lépés);

- lehetôségek feltárása (pro-

aktivitás).

• Vezetôi kompetenciák:

- az eredményekre és a folyama-

tok végigvitelére történô fóku-

szálás (teljesítmény-, illetve 

eredmény-orientáltság);

- kapcsolattartás, kapcsolatépítés.

2. A második csoportot azok a kom-

petenciák alkotják, melyeket a magyar

felmérésekben nem fogalmaztak meg el-

várásként a munkáltatók, de az európai

uniós ajánlás alapján megalkotott listán

szerepelnek:

• Kulcskompetenciák: 

- számszerûsítési készség 

(képesség a rendszerek és 

folyamatok mûködése során 

a célok, a mutatók és az ered-

mények számszerû, mérhetô 

formában való megjelenítésére).

• Munkakompetenciák:

- kritikus szemlélet (képesség 

a jelenségek és a személyek 

elfogulatlan értékelésére);

- felelôsségtudat.

• Vezetôi kompetenciák:

- más emberek motiválása;

- hibából való tanulás;

- más emberekre való hatás;

- stratégia felállítása;

- etikus hozzáállás;

Ezeket stratégiai kompetenciáknak ne-

veztük el, mert ezek lehetnek azok a

kompetenciák, melyek fejlesztésével, a

fejlesztésükre való odafigyeléssel hosszú

távon tudjuk a munkaerô versenyképes-

ségét megôrizni.

3. A harmadik csoportba azok a kom-

petenciák tartoznak, amelyek az európai

uniós ajánlás alapján megalkotott listán

nem szerepelnek, de a magyar felméré-

sekben a munkáltatók megfogalmazták a

munkavállalókkal szembeni elvárásként.

Két kompetencia iránt nagyon erôs

igény mutatkozik a munkáltatóknál,

ezek minden kutatási eredményben meg-

jelentek: 

• pontos, precíz munkavégzés;

• megbízhatóság.

Szintén hangsúlyosan jelentek meg a

következô kompetenciák:

17 Ide értendô az idegen nyelv ismerete is, amit mi a csoportosításunkban a kritérium-jellegû kompeten-

ciák közé soroltunk.
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• nagy/átlagon felüli munka-

bírás, terhelhetôség;

• nyitott személyiség;

• elemzôkészség, analitikus szemlélet.

Az alábbi kompetenciák legalább két ku-

tatás eredményeiként kerültek ebbe a

harmadik csoportba:

• szervezési készség;

• lojalitás;

• elkötelezett munkavégzés;

• dinamikus egyéniség;

• motivált;

• stressztûrô képesség;

• kulturált, ápolt megjelenés.

Mi az oka annak, hogy ezek a kompetenci-

ák nem szerepelnek az EU-ajánlás alapján

készített listán? Ennek legfôbb magyarázat

a kutatási célok különbözôsége, a kutatá-

sok eltérô fókuszpontjai. Ezért azokat a

kompetenciákat kivettük a listából, ame-

lyek ebbôl a szempontból speciálisnak

mondhatók. Az „elemzôkészség, analitikus

szemlélet” és a „szervezési készség” defini-

álható szakmaspecifikus, közgazdász mun-

kakompetenciaként. (Persze léteznek el-

méletek, melyek ezeket a kompetenciákat

is általános kulcskompetenciaként definiál-

ják. De mivel itt egy általános érvényû lista

eredményét hasonlítottuk egy szakmaspe-

cifikushoz, módszertanilag helyesnek íté-

lem a definíciót.) A „stressztûrô képesség”

elsôsorban vezetôi kompetenciák közé so-

rolandó, mert bár jellemzôje lehet minden

munkakörnek, elsôsorban a vezetôkre ér-

vényes. Ezért e három kompetenciát a kö-

vetkezô gondolatmenetbôl kizárom.

A „nyitott személyiség”, a „dinamikus

egyéniség”, a „motivált” jellemzôk egy po-

zitív életszemléletû munkavállalót festenek

elénk, aki bízik a jövôben. Ezeket a tulaj-

donságokat fejleszteni nem – csupán – egy

képzô intézmény feladata, ez társadalmi

kérdés, s meggyôzôdésem, hogy ilyen tulaj-

donságokkal felruházott munkavállalót egy

olyan társadalom tud „kinevelni”, mely ma-

ga is bízik a lehetôségeiben, jövôjében. 

„Pontos, precíz munkavégzés”, „meg-

bízhatóság”, „lojalitás”, „elkötelezett mun-

kavégzés”, „nagy/átlagon felüli munkabí-

rás, terhelhetôség”… Mit üzennek ezek?

Véleményünk szerint munkakultúránk bi-

zonyítékai ezek az eredmények. Ezek az el-

várások olyannyira egyértelmûek a munka

világában, hogy ezért nem szerepelnek az

EU-s ajánlás alapján megalkotott kompe-

tencialistán. E tulajdonságok megléte nél-

kül egyetlen munkavállaló sem lehet ver-

senyképes, ezért e kompetenciákat felzár-

kózási kompetenciáknak neveztük el.

Összegzés

A gazdaságot a szervezetben mûködô

egyén teszi sikeressé, a szervezeti teljesít-

mény az egyének szintjén dôl el. Az európai

uniós és magyar kompetenciakutatások

összevetésének eredményeképpen megál-

lapítható, hogy a munkavállalói versenyké-

pesség szempontjából a kompetencia-fej-

lesztési stratégiánknak három lehetséges

szintje van. Az elsô – a tulajdonképpen fel-

zárkózási, tehát „belépô” – szinten a mun-

kakultúránkban mutatkozó hátrányok le-

küzdését kell, hogy célul tûzzük ki: nagy

hangsúlyt kell helyeznünk minden olyan fel-

adatra és tevékenységre, amely a munkastí-

lus, a munkához való hozzáállás területén

szemléletváltást eredményez. A stratégia

következô szintje az aktuális versenyhely-

zetben való megfelelést biztosító kompe-

tenciák fejlesztését célozza meg, s végül a

legfelsô szinten gondoskodhatunk a hosszú

távon versenyelônyt jelentô kompetenciák

kialakításáról, fejlesztésérôl. A kutatások

eredményeit fel lehet használni a képzô in-

tézmények munkaerôpiachoz történô alkal-

mazkodását segítô fejlesztésekben.
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Az Európai Unió kompetenciakutatá-

sainak hangsúlya az oktatási-képzési

rendszeren, s azoknak az indikátorok-

nak, referenciaszinteknek a kidolgozásán

van, amelyekhez majd a késôbbiekben vi-

szonyítva adott társadalom, gazdaság tu-

dástôke-mutatói összehasonlíthatók lesz-

nek. De a versenyképesség megôrzésén

kívül e kutatásoknak célja az is, hogy az

élethosszig tartó tanulás szellemiségén

keresztül, önmagukkal és környezetük-

kel elégedett emberek éljenek e földré-

szen, hozzájárulva egy jobb világ létreho-

zásához.
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Megvalósult-e már a belsô vagy egységes

piac? Ha sorra vesszük a fogalom1 egyes

elemeit, láthatjuk, hogy megannyi korlá-

tozás van még ma is érvényben, a szabá-

lyok a legkevésbé sem egységesek, szá-

mos akadály állja útját például egy szol-

gáltatást kínáló magyar, lengyel vagy ép-

pen román vállalkozónak, vagy a Lajtától

nyugatra munkát keresô állampolgár-

nak. Tekintettel persze a gazdasági és

életszínvonalbeli különbségekre „régi” és

„új” tagországok között, az átmeneti,

derogációs idôszak szükségessége vitat-

hatatlan. 

A belsô piac kiteljesedésének hiányát

persze uniós berkekben is elismerik2,

azonban az is tény, hogy a négy szabad-

ság érvényesülése az integráció funda-

mentuma, és annak megsértése az Euró-

pai Bizottság, majd annak kezdeménye-

zésére és a szabályoknak való folyamatos

meg nem felelés esetén az Európai Bíró-

ság lépéseit vonhatja maga után. Fontos

azt is hangsúlyozni, hogy a belsô piaci

szabályokat (is) a tagállamok maguk

hozták meg magukra vonatkozóan, és

maguk tûztek ki határidôket – az egyes

irányelvek szövegében – a közösségi jog-

források hatálybalépésére, praktikusan

nézve az irányelvek esetében a nemzeti

jogrendbe való átültetésre (az elsô, ún.

ORSZÁGGYÛLÉS KÜLÜGYI HIVATALA

ÚÚttoonn  aa  bbeellssôô  ppiiaacc  ffeelléé::  ssttaattiisszzttiikkaaiillaagg  rreennddbbeenn
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A tagállamok még soha nem teljesítettek

olyan jól a belsô piaci irányelvek nemzeti

jogba való átültetése tekintetében, mint

2006 végén – tette közzé az Európai Bi-

zottság február eleji jelentésében a belsô

piac megvalósításával kapcsolatban. A

szakzsargonban csak eredménytáblának

nevezett statisztikai mutató szerint a nem-

zeti jogrendszerek jól állnak, hiszen az át-

ültetésre lejárt határidejû irányelveknek

átlagban csupán 1,2%-át nem vették át a

tagállamok, ami 1,9%-kal kevesebb, mint

egy évvel korábban. Az arány nem csupán

a legkisebb, amit valaha mértek az Unió-

ban, hanem az elôzô évhez képest a legna-

gyobb csökkenést is mutatja, és most elô-

ször alacsonyabb a tagállami állam- és

kormányfôk által 2001-ben meghatáro-

zott, 1,5%-os hiánycélnál. Kedvezô folya-

matok látszanak megindulni, azonban az

átültetett irányelvek mennyiségén túl a kö-

zösségi joganyag alkalmazásában már ko-

rántsem ilyen egyértelmûen pozitív a kép:

alig-alig mérséklôdött az elmúlt évben

azon eljárások száma, amelyeket az irány-

elvek, illetve egyéb másodlagos közösségi

jogforrások (rendeletek, határozatok)

helytelen átültetése vagy helytelen alkal-

mazása miatt indított az Európai Bizott-

ság. A tanulmány a legfrissebb belsô piaci

eredménytábla megállapításai mentén kí-

sérel meg pillanatfelvételt adni az egységes

piac megvalósításának állapotáról.

1 Belsô vagy egységes piac: A közös piacnak olyan továbbfejlesztett változata, amelyben a vámokon és a

mennyiségi korlátozásokon túl, az áruk, a szolgáltatások, a tôke, és a munkavállalók szabad mozgását

akadályozó, ún. nem-vámjellegû fizikai, pénzügyi, és technikai korlátokat is felszámolják (2).

2 Az Európai Bizottság belsô piaci fôigazgatóságának honlapja szerényen meg is jegyzi: az eddig elért

eredmények ellenére azonban az egységes piac nem teljes. Olvasható: http://ec.europa.eu/inter-

nal_market/top_layer/index_1_en.htm 
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közösségi pillérben meghozott rendele-

tek és határozatok közvetlenül alkalma-

zandók a tagállamokban, nem igényelnek

további nemzeti jogalkotói lépéseket).

Ahogy Charlie McCreevy, belsô piacért és

szolgáltatásokért felelôs biztos az ered-

ménytábla megjelenésekor (1) fogalma-

zott: „Arra biztatom a tagállamokat,

hogy a nulla százalékos átültetési hiány

megvalósításán dolgozzanak, és biztosít-

sák azt, hogy pontosan és igazságosan

alkalmazzák a szabályokat, amelyeket el-

fogadtak”. Nem valamilyen külsô kény-

szerrôl van szó tehát, hanem a saját vál-

lalások teljesítésérôl.

Ebben pedig az új tagállamok (a vizs-

gálat még az EU-25-ökre vonatkozott)

kifejezetten jól, sôt jobban teljesítettek

az elmúlt fél évben, mint a régebbiek.

Magyarország minden mutató tekinteté-

ben a jobbak között van, bizonyítva a

jogalkotásban részt vevô hazai szervek

rátermettségét. Más kérdés, hogy az át-

ültetett közösségi jogforrások helyes al-

kalmazása minden tagországban hagy kí-

vánnivalókat maga után.

1. Eredménytábla, avagy hol
tart az irányelvek átvétele

Ahhoz képest, hogy tíz évvel ezelôtt a

mostani 1,2%-os arány még 6% körül

volt, kijelenthetjük: az egységes piac

megvalósítása jó úton halad (3). Az Eu-

rópai Bizottság legutóbb 2006 nyarán

adta ki eredménytábláját, és azzal össze-

vetve is látványos a javulás. De mit is

vizsgálnak ebben a jelentésben?

Az eredménytábla két nagyobb terü-

letet elemez (4). Egyfelôl azt, hogy az

irányelvek tagállami átültetésére (transz-

pozíció) rendelkezésre álló idô alatt me-

lyik tagállam tett eleget a nemzeti jog-

rendbe való beillesztésre vonatkozó kö-

telezettségének, és amennyiben ez nem

történt meg, milyen jogsértési eljárások

indultak az Európai Bizottság kezdemé-

nyezésére. Másfelôl képet ad arról is,

hogy az átültetés mennyiben volt sikeres,

egyezik-e az irányelv céljaival, megfelelô-

en alkalmazzák-e, illetve, hogy ennek a

második fajta jogsértésnek a nyomán mi-

lyen szektorokban és mennyi eljárást

kezdeményezett a brüsszeli kollégium,

és ezek milyen fázisban vannak. 

1.1. Az irányelvek tagállami átültetése

Az eredménytáblák történetében elôször

fordult elô, hogy a közösségi átlag az

1,5%-os ideiglenes hiánycélnál alacso-

nyabbra került, amiért minden tagállam

komoly erôfeszítéseket tett az elmúlt hó-

napokban. Amint az a mellékelt összegzô

táblázatból látható, az arány a 25 tagor-

szágból 19-ben alacsonyabb ennél a cél-

értéknél, csupán négy tagország mutató-

ja haladja azt meg jelentôsen (csökkenô

sorrendben: Portugália, Görögország,

Luxemburg és Olaszország). A jó teljesít-

mény oka nemcsak az esetleges szezona-

litásban keresendô (vagyis abban, hogy

2006 második felében a korábbi évek-

hez képest kevesebb irányelvet fogadtak

el), hanem a tagországok javuló transz-

pozíciós gyakorlatával, nem utolsósor-

ban pedig a Bizottság 2004-ben megfo-

galmazott, az átültetésre legjobb gya-

korlatot felvázoló ajánlásainak végrehaj-

tásával3 magyarázható. Az elsô helyen

Dánia és Litvánia áll, e két ország alig,

3 A Bizottság ajánlása a belsô piacot érintô irányelvek nemzeti jogba történô átültetésérôl, 2004. július

12., közzétéve: HL L 98, 47. o., 2005. április 16.
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csupán 5 irányelv tekintetében marad el

a zéró szinttôl. Magyarország, 15 irány-

elvvel és 0,9%-kal, mindenképpen a job-

bak közé tartozik. 

Az átültetett irányelvek száma mellett

azt is érdekes megvizsgálni, hogy hány

évesek a legrégebben lejárt irányelvek.

Az állam- és kormányfôk – arra ösztö-

nözve minden tagállamot, hogy minél

elôbb ültessék át a régóta „függô” irány-

elveket nemzeti jogrendjükbe – zéró to-

lerancia politikát fogadtak el a két évnél

hosszabb ideje át nem vett irányelvek te-

kintetében. Ebben a vonatkozásban is

Luxemburg áll a legrosszabbul (9 irány-

elvvel az összesen 45 ilyen irányelvbôl,

melybôl 33 az EU-10-ek, 12 az EU-15-

öket terheli), míg az új tagállamok közül

Csehország késlekedik a leginkább (6

irányelvvel). Magyarország 2006 végén

1 irányelvvel állt a listán. 

A következô félévet vizsgálva megál-

lapítható, hogy 44 irányelvet kell átültet-

ni 2006. november és 2007. április 30.

között. Ebben a vonatkozásban Luxem-

burg (18), Belgium (17), és Ciprus (17)

viszi az elsô helyeket, Magyarország szá-

mára 13 irányelv transzpozíciója szüksé-

ges.

A következô hónapok munkáját nem

csupán az átültetésre váró irányelvek jel-

lemzik, hanem arról is érdemes pillanat-

felvételt készíteni, hogy jelenleg hol tar-

tanak az Európai Bizottság által az irány-

elvek át nem ültetése miatt kezdeménye-

zett eljárások. Ennek két jogalapja isme-

retes: az Európai Közösségek létrehozá-

sáról szóló Szerzôdés (EKSZ) 226. és

228. cikke, amelyek elhatárolását leegy-

szerûsítve az adja meg, hogy a tagállam

mennyiben tesz eleget a Bizottság felhí-

vásainak. Amennyiben nem megfelelôen

teljesít a hiányosságok pótlásában, végsô

soron az Európai Bíróság pénzbeli szank-

ciókkal is sújthatja a tagállamot. A 3. táb-

lázat azt veszi górcsô alá, hogy az egyes

tagállamok ellen jelenleg folyó eljárások

mely fázisban tartanak.

11..  ttáábblláázzaatt..  AAzz  áátt  nneemm  üülltteetteetttt  iirráánnyyeellvveekk  sszzáámmaa  ééss  aarráánnyyaa  ((%%))  aa  lleejjáárrtt  hhaattáárriiddeejjûû  iirráánnyyeellvveekkhheezz  kkééppeesstt  ((EEUU--2255))

22..  ttáábblláázzaatt..  AA  nnééggyy  lleeggrroosssszzaabbbbuull  tteelljjeessííttôô  oorrsszzáágg

aazz  iirráánnyyeellvveekk  sszzáámmaa  ééss  aarráánnyyaa  tteekkiinntteettéébbeenn

IITT LLUU EELL PPTT

SSzzáámm 36 42 45 49

AArráánnyy 2,2 2,6 2,8 3,0

33..  ttáábblláázzaatt..  AAzz  iirráánnyyeellvveekk  ááttüülltteettéésséénneekk  hhiiáánnyyaa  mmiiaatttt  iinndduulltt  eelljjáárráássookk  sszzáámmaa  aazzookk  ffáázziissaaii  sszzeerriinntt  ((EEUU--2255))

EESS BBEE CCZZ

23 26 26

1,4 1,6 1,6

DDKK LLTT LLVV SSKK FFII UUKK CCYY PPLL HHUU MMTT DDEE NNLL SSII EEEE AATT IIEE SSEE FFRR

SSzzáámm 5 5 8 10 11 12 13 14 1155 16 17 17 17 18 18 20 21 22

AArráánnyy 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 00,,99 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3

KKaatteeggóórriiaa FFRR MMTT UUKK BBEE FFII CCZZ AATT SSEE EESS IIEE LLVV SSII PPLL HHUU DDEE EEEE NNLL SSKK CCYY

**

**** 3 2 1

****** 3 1 1

******** 2 2 4 4 2 3 4 1 8 2 2 4 1 2 1

********** 10 6 11 15 11 11 6 14 12 11 4 11 5 55 11 4 8 7 4

************ 30 33 26 15 18 17 18 15 9 12 22 15 18 1199 8 16 10 10 13

ÖÖsssszzeesseenn 4455 4411 4411 3366 3344 3311 3300 3300 2299 2266 2266 2266 2255 2244 2233 2211 2200 1188 1177

DDKK LLTT

4 3

9 6

1133 99



66..  ttáábblláázzaatt..  AA  nnééggyy  lleeggrroosssszzaabbbbaann  tteelljjeessííttôô  oorrsszzáágg

aa  jjooggsséérrttééssii  eelljjáárráássookk  sszzáámmaa  tteekkiinntteettéébbeenn

IITT EESS FFRR EELL

SSzzáámmaa 161 109 95 91

Szektor szerinti bontásban a legtöbb

jogsértés a környezetvédelem (229 ügy,

az összes 18%-a), a közlekedés és az

energia (177, 14%), valamint az adó- és

vámügyek (177, 14%) területén jelent-

kezik. Ezek együttesen a jogsértések

közel felét adják. A legkevesebb problé-

ma a bel- és igazságügyek (29, 2%), il-

letve az egészségügy és fogyasztóvéde-

lem (35, 3%) vonatkozásában jelentke-

zik statisztikailag. 
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44..  ttáábblláázzaatt..  AA  nnééggyy  lleeggrroosssszzaabbbbuull  tteelljjeessííttôô  oorrsszzáágg

aazz  eelljjáárráássookk  sszzáámmaa  aallaappjjáánn

KKaatteeggóórriiaa EELL PPTT LLUU IITT EEUU  öösszzeesseenn

** 0

**** 1 4 11

****** 4 2 11

******** 6 5 8 6 67

********** 24 22 20 17 256

************ 31 32 21 28 451

ÖÖsssszzeesseenn 6622 5599 5577 5533 779966

Jelmagyarázat:

*: Európai Bírósághoz utalva az EKSZ 228. 

szakasza alapján.

**: Jogsértési eljárás az EKSZ 228. szakasza 

alapján.

***: Az Európai Bíróság döntése.

****: Európai Bírósághoz utalva az EKSZ 226. 

szakasza alapján.

*****: Indokolt vélemény.

******: Hivatalos értesítés.

Logikusan, itt is az a négy tagállam áll

legrosszabbul (számottevôen nagyobb

számú európai bizottsági indokolt

véleménnyel, mint a többi tagország),

mint amelyik az átvétel tekintetében:

Görögország 24, Portugália 22, Lu-

xemburg 20, míg Olaszország 17

irányelvet illetôen kapott indokolt vé-

leményt az Európai Bizottságtól.

Ezen országoknak 2 hónap áll rendel-

kezésükre a válaszadásra az irányel-

vek késedelmes átültetésére vonatko-

zóan. 

1.2. Jogsértési eljárások a helytelen
átültetés miatt

Ugyan számszakilag, az irányelvek átül-

tetését illetôen javul a helyzet, az alkal-

mazás minôsége Unió-szerte változatla-

nul problémát jelent. A legnagyobb gon-

dot ez Olaszország számára okozza (az

5. táblázat szerint az átlagosan 50 ügy

több mint háromszorosát is meghaladja

a jogsértések száma), míg az új tagálla-

mok közül Lengyelországban romlott

számottevôen az irányelvek alkalmazásá-

nak minôsége. Annak ellenére, hogy az

eljárások száma mindegyik 2004-ben

csatlakozott országban megnövekedett –

nem kis mértékben annak következté-

ben, hogy az Európai Bizottság

2005–2006-ban érte utol magát a jog-

anyag átvizsgálása, illetve a fordítói ka-

pacitások tekintetében –, Magyarország

inkább a középmezônyben helyezkedik el

az EU-10-ek között.

55..  ttáábblláázzaatt..  AA  jjooggsséérrttééssii  eelljjáárráássookk  sszzáámmaa  aazz  iirráánnyyeellvveekk  hheellyytteelleenn  ááttüülltteettééssee  vvaaggyy  rroosssszz  aallkkaallmmaazzáássaa  mmiiaatttt  ((EEUU--2255))

DDEE PPTT BBEE UUKK AATT NNLL IIEE PPLL SSEE LLUU FFII DDKK CCYY CCZZ HHUU MMTT SSKK LLVV

SSzzáámmaa 80 72 68 57 57 51 49 48 43 41 36 27 25 22 2222 21 20 16

LLTT SSII EEEE

12 12 11
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4 Ezek: a) A tudásba és az innovációba való nagyobb mértékû beruházás; b) A vállalkozási potenciál fel-

szabadítása, különösen a kkv-k tekintetében; c) A kiemelt fontosságú csoportok munkavállalási lehetô-

ségeinek növelése; és d) energiapolitika és éghajlatváltozás. A 2006. március 23–24-ei Európai Tanács

következtetései, a dokumentum tanácsi azonosítója: 7775/1/06 REV 1.

5 Az ülés dokumentumai elérhetôk: http://www.europarl.europa.eu/webnp/cms/lang/en/pid/29 

2. A belsô piac kiteljesítése
és a lisszaboni stratégia
összefüggései

A 2000-ben meghatározott, és lisszaboni

stratégia névre keresztelt célkitûzésrend-

szer 2010-re a világ legversenyképesebb

tudásalapú térségévé kívánta tenni az Uni-

ót. Ezenkívül célul tûzte olyan stratégia

kidolgozását is, amely lebontja a szolgál-

tatások szabad áramlása elôtt álló akadá-

lyokat. A szolgáltatások kiemelése két ok-

ból is indokolt. Egyrészt, mert a négy sza-

badság megvalósításában eddig elért

eredmények leginkább az áruk szabad

mozgásához köthetôk – igaz, ezen a téren

a termékforgalom közel fele olyan árucik-

kekre terjed ki, amelyek az ún. nem-har-

monizált kört képviselik, és vagy a nemze-

ti szabályok hatálya alá tartoznak, vagy

semmilyen specifikus szabályozás alatt

nem állnak –; másrészt, mert az uniós gaz-

dasági tevékenység átlagban 60–70%-a a

szolgáltatási szektorhoz kötôdik.

A lisszaboni stratégia megvalósításá-

ban azért indokolt a múlt idô használata,

mert a stratégia félidei felülvizsgálatakor

mind az Európai Bizottság, mind a tagál-

lamok belátták: a több mint harminc cél-

kitûzésbôl álló stratégia tulajdonképpen

megvalósíthatatlan, több konkrét prog-

ramra és jobban definiált, megfoghatóbb

célokra van szükség. Ennek mentén el is

indult elôbb a programok, akciótervek

kidolgozása, majd azok megvalósítása.

Mára a felülvizsgált stratégia mentén, a

növekedésre és a munkahelyteremtésre

alapozva definiálják a tagállamok a gaz-

daságpolitikai céljaikat, nemzeti fejlesz-

tési terveikben pedig a makro- és mikro-

gazdasági szféra, valamint a munkahely-

teremtés összefüggéseire koncentrálnak.

Az általános célrendszert lebontva jutunk

el a konkrétumokig, és a következteté-

sek végpontjában a mindennapi életet

befolyásoló közösségi programokat, jog-

alkotási javaslatokat találunk. 

Egyes vélemények szerint a lisszaboni

stratégia megvalósulásának fókuszában

éppen a belsô piac kiteljesítése áll. Ezt

nem csupán a 2006. tavaszi állam- és

kormányfôi csúcstalálkozón meghatáro-

zott négy prioritásterületen4 eddig tett

lépések igazolják, hanem a további el-

képzelések is. Az Európai Bizottság ter-

vei között olyan intézkedések vannak,

mint a vállalkozások adminisztratív ter-

heinek csökkentése, így a jobb szabályo-

zás célkitûzése mentén 2012-re ezen

terhek 25%-kal való csökkentése. Ez az

Unió jelenleg hivatalban lévô német el-

nöksége számára is prioritás.

A belsô piac kiteljesítése és a lisszaboni

stratégia összefüggése nem csupán a Bi-

zottság és a Tanács számára nyilvánvaló,

hanem az uniós intézményi „triász” har-

madik tagja, az Európai Parlament (EP)

számára is. Ezt bizonyítandó az EP és az

Európai Unió tagállamai, valamint a tagje-

lölt országok nemzeti parlamenti képvise-

lôi harmadik alkalommal találkoztak

2007. február 5–6-án, Brüsszelben, a hi-

vatalban lévô elnökség részérôl a német

parlament alsóháza, valamint az Európai

Parlament által szervezett együttes ülé-

sen5. A közel 130 fô részvételével lezajlott



tanácskozáson a képviselôk a találkozó el-

sô napján három munkacsoportban, a

fenntartható energia, a belsô piac és inno-

váció, illetve a humántôke témájában cse-

réltek eszmét. Amint az a hasonló jellegû

üléseken lenni szokott, a szervezôk az

uniós döntéshozók asztalán fekvô aktuális

ügyek mentén vázolták a témákat, köztük

a belsô piaccal kapcsolatos kérdéseket.

A belsô piaci munkacsoportban Mal-

colm Harbour brit néppárti EP-képviselô

volt a témafelelôs, aki az ülésen hangsú-

lyozta: a lisszaboni stratégia megvalósí-

tása szempontjából a belsô piac kiemelt

fontosságú. A felszólalásokat összegzô

dokumentumból kiderül: a képviselôk a

belsô piac fogalmának túlzott hangsúlyo-

zását annyiban tartják veszélyesnek,

hogy a tagországok állampolgárai úgy

tekinthetnek rá, mint ami közvetíti a glo-

balizáció károsnak vélt hatásait. A belsô

piac kiteljesítése kapcsán elhangzott to-

vábbá, hogy a négy szabadság megvaló-

sítása érdekében a belsô piacot meg kell

óvni a tagállami protekcionizmustól.

Problémaként jelentkezik például a mun-

kaerô szabad áramlása az újonnan csatla-

kozott országok számára, és bár a szol-

gáltatások irányelv tavaly ôszi, nagy si-

kerként elkönyvelt elfogadása általános-

ságban pozitívnak értékelhetô – sokak

szerint, persze, nem ment eléggé messze

a szabályok egységesítésben az Unió –, a

munkát tovább kell folytatni. Olyan ága-

zatokban is meg kell valósítani tehát az

áruk, a szolgáltatások, a tôke és a mun-

kaerô szabad áramlását, mint a közleke-

dési szektor, a bankszféra, a postai szol-

gáltatások, vagy a távközlés. A kis- és

közepes vállalkozások adminisztratív

terheinek csökkentését a munkacsoport-

ban is több felszólaló sürgette.

Az európai parlamenti és a nemzeti

parlamenti képviselôi vélemények egybe-

csengenek a kinyilatkoztatások szintjén,

de az uniós polgárok tájékoztatása, a

programok megismertetése nélkül sem-

milyen nemes cél nem érhetô el. Az EU

mûködésével kapcsolatos elégedettség

elsôsorban a népszavazásokon vagy ép-

pen az európai parlamenti választásokon

való részvételi arányban nyilvánulhat

meg. Sajnos az Alkotmányszerzôdés

francia és holland népszavazáson való

elutasítása, vagy az EP-választásokon

trendszerûen megfigyelhetô csökkenô

részvételi arány nem éppen a választó-

polgárok elégedettségét vagy az uniós

intézmények tevékenysége iránti pozitív

visszacsatolást tükrözi. A belsô piac meg-

ítélésével kapcsolatban éppen ezért

igyekszik idôrôl idôre „hangulatmérô”

kérdôíveket készíteni az Eurobarométer.

3. Hogyan vélekednek 
a tagországok állampolgárai?

Az Eurobarométer felméréseinek január-

ban közzétett eredményei szerint mind

az állampolgárok, mind a vállalkozások

sok szempontból elégedettek az egysé-

ges piaccal (5). Az uniós közvélemény-

kutató 2006. február-márciusban 25

ezer uniós állampolgárt kérdezett meg,

illetve egy korábbi felmérés keretében

2006. január-februárban az EU-15-ök,

illetve július-augusztusban a 2004-ben

csatlakozott EU-10-ek összesen közel

7500 vállalati vezetôjét keresve meg. Az

általános következtetés szerint a válasz-

adók általában elégedettek az egységes

piac hatásaival, legalábbis ami a versenyt,

a termékek minôségét és választékát, il-

letve az üzleti környezetet és a más tag-

országokból importált munkaerôt illeti.

A kép azonban mégsem ilyen rózsás: a

megkérdezett polgárok kevesebb mint a
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fele érzi úgy, hogy megfelelô információ-

val rendelkezik a belsô piacból eredô jo-

gairól, és az EU által az egységes piacról

nyújtott információkat minden tíz válasz-

adóból csupán hét ismeri.

A felmérések keretében adott vála-

szok, valamint a január végén az Európai

Bizottság által a belsô piac jövôjérôl ren-

dezett nyilvános meghallgatás következ-

tetései (6) fontos adalékok a Bizottság

számára az egységes piac kiteljesítésével

kapcsolatos stratégiája folyamatban lévô

felülvizsgálatában – nyilatkozta Charlie

McCreevy, belsô piacért és a szolgáltatá-

sokért felelôs biztos. A meghallgatás

eredményei tükrözik a hétköznapi vá-

lasztó számára problémás kérdéseket:

• Az érdekképviseletekkel, a közvé-

leménnyel folytatott konzultáció-

kat felhasználóbarátabbá kell ten-

ni, biztosítani kellene a részvételt

ezek számára a Bizottság tanács-

adói munkacsoportjaiban.

• Folytatni kell a deregulációt, és

közben az új szabályok kidolgozá-

sánál hatástanulmányokat kell ké-

szíteni elôzetesen.

• Tagállami szinten szükséges lenne

belsô piaci iránymutatásokat kidol-

gozni a nemzeti hatóságok számá-

ra, valamint nemzeti monitoring

szervezeteket kellene létrehozni a

közösségi jogi szabályok végrehaj-

tásának nyomon követésére. A

tagállami bíráknak több képzésre,

a polgárok számára rendelkezésre

álló, a jogsértések megoldásában

tanácsot adó SOLVIT-nak pedig na-

gyobb forrásokra lenne szüksége.

• A belsô piaccal kapcsolatos kom-

munikációt minél közérthetôbb

nyelven kellene megfogalmazni,

jobban bevonva abba a tagállami

európai bizottsági képviseleteket.

KOVÁCS KRISZTIÁN
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2007. január 1-jétôl Bulgária és Románia

is az Európai Unió teljes jogú tagjává vált,

így az Unió már 27 országot tömörít. A

két állam csatlakozása, amelyre mintegy

tíz éven át tartó elôkészületek után került

sor, az EU története során a hatodik bôví-

tést jelenti.

Románia 1995 júniusában, Bulgária

decemberben adta be csatlakozási ké-

relmét. A két országgal 2000. február

15-én kezdôdtek meg a csatlakozási

tárgyalások az Európai Tanács 1999.

decemberi, Helsinkiben tartott ülésén

hozott döntés nyomán. Az Európai Bi-

zottság által készített éves országjelen-

tések szerint a kilencvenes évek máso-

dik felében egyik országban sem telje-

sültek a Koppenhágában megfogalma-

zott kritériumok, de Románia és Bul-

gária megfelelô erôfeszítéseket tett a

csatlakozás érdekében. A Bulgária és

Románia tagságának feltételeit rögzítô

szerzôdések aláírására 2005. április

25-én került sor Luxemburgban. A kö-

vetkezô állomás az Európai Bizottság

2006 májusában, Strasbourgban köz-

zétett jelentése volt, amely szerint Bul-

gária és Románia jó eséllyel csatlakoz-

hat az EU-hoz 2007. január elsején. A

jelentés a több szférában mutatkozó

bolgár és román lemaradás dacára

nem ajánlotta a két balkáni ország fel-

vételének egy évvel történô elhalasztá-

sát, ám végleges döntést sem hozott

az ügyben. A dokumentum úgy fogal-

mazott, hogy 2006 ôszére újabb jelen-

tést kell készíteni, amelyben már sze-

repel a csatlakozás végleges dátuma.

Az Európai Bizottság 2006. szeptem-

ber 26-án végül elfogadta a Bulgária és

Románia EU-csatlakozási felkészültsé-

gérôl szóló végleges monitoring jelen-

tést. Az elért tartós fejlôdés alapján a

Bizottság megállapította, hogy 2007.

január 1-jén mindkét ország képes lesz

eleget tenni az EU-tagságból fakadó jo-

gainak és kötelezettségeinek. Így Ro-

mánia és Bulgária elôtt 2007. január

1-jén megnyílt az Európai Unió kapuja.

A csatlakozást megelôzôen mindkét or-

szágban mélyreható reformok és változá-

sok követték egymást. A következôkben a

két ország legfontosabb gazdasági és tár-

sadalmi folyamatait és mutatóit mutatjuk

be a kilencvenes évektôl napjainkig.

Gazdasági áttekintés

A kelet-közép-európai térség országaira a

kilencvenes évek elejére jellemzô gazdasá-

gi visszaesést Románia és Bulgária is el-

szenvedte, majd rövid növekedési perió-

dus után az évtized második felében újabb

recessziót éltek át. Ezt követôen mindkét

új tagország gazdasága „irányt változta-

tott”. Az ezredforduló óta mindkét ország

gazdaságára folyamatos és dinamikus bô-

vülés jellemzô. Romániában a bruttó hazai

termék volumene a 2001–2005 közötti

idôszakban évente átlagosan 5,7%-kal,

Bulgáriában 4,9%-kal emelkedett. A leg-

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

BBuullggáárriiaa  ééss  RRoommáánniiaa  aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióóbbaann
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nagyobb volumenbôvülést (8,4%, illetve

5,6%) 2004-ben mérték. A legfrissebb

adatok alapján 2005-ben mindkét ország

gazdasági növekedése az Unió növekedé-

sénél gyorsabb volt: Romániában 4,1%,

Bulgáriában 5,5%, 2006-ban pedig az

Eurostat elôrejelzése szerint Romániában

számottevô, Bulgáriában kisebb mértékû

ütemgyorsulás következett be.

A gazdasági fejlettség nemzetközi

összehasonlításban általánosan használt

és elfogadott mérôszáma az egy fôre jutó

GDP vásárlóerô-paritáson (PPS-ben). A

két új tagállam gazdasági fejlettsége az

egy fôre jutó GDP alapján az Unión belül a

legalacsonyabb, 2005-ben az EU-25 átla-

gának mintegy harmada volt. Bulgária hat

NUTS-2 szintû régiójának fejlettsége

2003-ban az EU-25 átlagának 24 (Seve-

ren tsentralen) és 43%-a (Yugozapaden)

között volt, Románia nyolc régiója 22

(Nord-Est) és 58%-a (Bucuresti) között. 

Mindkét országban 2000-tôl kezdôdô-

en dinamikusan nôtt a bruttó állóeszköz-

felhalmozás (többnyire beruházások) vo-

lumene. A gyorsabb növekedés Bulgáriá-

ban volt megfigyelhetô, ahol a 2002. évet

leszámítva minden évben kétszámjegyû

volt a növekedés mértéke, s 2005-ben a

bruttó állóeszköz-felhalmozás a 2000. évi

duplájára, Romániában 1,6-szorosára

emelkedett. A nagy volumenû beruházá-

sok révén a gazdaság szerkezetátalakítási

folyamata is felgyorsult. 

11..  ttáábblláázzaatt..  GGDDPP,,  22000055

MMuuttaattóó BBuullggáárriiaa RRoommáánniiaa EEUU--2255

Egy fôre jutó GDP, 29,8 34,0 100,0

PPS, EU-25=100,0

– a leggazdagabb 43,0 b 58,0 d 278,0 f

régióbana

– a legszegényebb 24,2 c 21,7 e 33,0 g

régióbana

Bruttó hozzáadott 100,0 100,0 100,0

érték megoszlása, %

– mezôgazdaság 9,3 10,1 1,9

– ipar, építôipar 30,4 35,0 26,2

– szolgáltatások 60,3 54,9 71,9

a 2003., b Yugozapaden., c Severen tsentralen., 
d Bucuresti., e Nord Est., f Belsô-London (Nagy-

Britannia)., g Lubelskie (Lengyelország).

Mindazonáltal a mezôgazdaság súlya is jel-

zi, hogy a két ország gazdaságának szer-

kezete még jelentôsen eltér a régebbi tag-

államokétól. Bulgáriában és Romániában

2005-ben a bruttó hozzáadott érték egyti-

11..  áábbrraa..  AA  GGDDPP  vvoolluummeennee  ((22000000==110000))
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zede származott ebbôl az ágazatból, ami az

Unió átlagának ötszöröse, és csak részben

magyarázható a kedvezô természeti adott-

ságokkal. Bulgáriában 2003. évi adatok

alapján 5,3 millió hektár, Romániában kö-

zel 15 millió hektár mezôgazdasági terület

állt rendelkezésre. A megmûvelt terület

aránya az ország területének százalékában

32%, illetve 41% volt. Különösen Románia

mezôgazdasága jelentôs, legfôbb terménye

a búza és a kukorica, mely utóbbi termelése

Európában az elsôk között van. Az ipari nö-

vények közül a napraforgó termesztése

uniós viszonylatban is jelentôs mindkét or-

szágban. Az állattenyésztés nagymértékû és

tartós visszaesése ellenére, Románia állatál-

lománya a térség legnagyobbjai közé tarto-

zik: szarvasmarha-állománya megközelíti a

3 milliót, sertésállománya 6,6 milliós. 

22..  ttáábblláázzaatt..  AA  lleeggffôôbbbb  mmeezzôôggaazzddaassáággii  tteerrmméékkeekk

tteerrmmeellééssee,,  22000055

TTeerrmméékk BBuullggáárriiaa  tteerrmmeellééssee RRoommáánniiaa  tteerrmmeellééssee

ÖÖsssszz..,,  aazz  EEUU--2255 ÖÖsssszz..,,  aazz  EEUU--2255  

eezzeerr  öösssszzeess  tteerr-- eezzeerr  öösssszzeess  tteerr--

ttoonnnnaa mmeelléésséénneekk  ttoonnnnaa mmeelléésséénneekk  

%%--áábbaann %%--áábbaann

Búza 3478,1 2,8 7340,7 5,9

Kukorica 1585,7 3,1 10388,5 20,4

Zöldség 476,7 0,7 3626,6 5,4

Napraforgó 934,9 25,2 1340,9 43,0

A kilencvenes évek elején a kelet-közép-

európai országokat jellemzô gazdasági

visszaesésben az iparnak döntô szerepe

volt, elsôsorban az ágazat súlya és kon-

junktúraérzékenysége miatt. Különösen

nagy volt a visszaesés Bulgáriában és Ro-

mániában, ahol a 2000-es évek ipari ter-

melésének dinamikus növekedése ellenére

a termelés 2005-ben sem érte el az 1990.

évi szintet. Bulgária ipari termelése 2000-

hez mérten öt év alatt másfélszeresére,

Romániában egynegyedével emelkedett,

ami legnagyobb részben a feldolgozóipari

ágazatok termelésbôvülésének eredménye.

A bányászat teljesítménye Bulgáriában egy-

negyedével, Romániában alig nôtt, míg a

Bulgáriában a villamosenergia-, gáz-, gôz-,

vízellátás kibocsátásában mért szintén

20% feletti emelkedéssel szemben Romá-

niában közel 10%-os visszaesés mutatko-

zik. A termelés szerkezetét tekintve válto-

zatos és egymáshoz nagyon hasonló képet

mutat a bolgár és a román ipar: a legmaga-

sabb termelési értéket a vegyipari vállala-

tok állították elô (az összes termelési érték

több mint ötödét), Romániában elsôsorban

a belföldi szénhidrogén-termelésre alapoz-

va. 17–20% közötti részarányt képvisel az

élelmiszeripar, a könnyûipari ágazatok és a

kohászat, míg 14–15% közöttit a gépipar. 

Romániában az energiahordozók hazai

termelése az energiaigények jelentôs ré-

szét fedezi, de ezen túlmenôen import-

energiára is szükség van a legtöbb európai

országhoz hasonlóan. Az energiafüggôség

(a nettó energiaimport és a bruttó fel-

használás hányadosa) 2004-ben 30%-os

volt, ami az EU-25-re jellemzô értéknél

(50,5%) lényegesen kedvezôbb. Az or-

szág a környezô országokat tekintve élen

jár a megújuló energiaforrások hasznosí-

tásában is, az összes energiafelhasználá-

son belül a megújuló energia felhasználási

aránya 11,7%-os (az EU-25-ben 6,3%).

Bulgáriában lényegesen kevesebb a hazai

termelésbôl származó energiaforrások

mennyisége, így energiafüggôsége maga-

sabb, az uniós átlaghoz közeli (48%).

A két új tagország gazdaságának látvá-

nyos bôvülése növekvô fizetésimérleg-hi-

ány mellett valósult meg. 2005-ben a folyó

fizetési mérleg hiánya a GDP százalékában

Bulgáriában 11,8, Romániában 8,7 volt,

ami nagyrészt az áruforgalom egyenlegére

évek óta jellemzô deficit következménye. 

A kelet-közép-európai országokban a ki-

lencvenes évek elejétôl, a rendszerváltást kö-
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vetô politikai és gazdasági nyitás – a külföldi

tôke fogadásához a jogi, gazdasági feltételek

megteremtése, a privatizációs programok

indítása – eredményeként indult meg a mû-

ködô tôke jelentôsebb beáramlása. Az UNC-

TAD statisztikái szerint Bulgáriában a 2000-

es években jelentôsen felgyorsult a mûködô

tôke beáramlása: 2003-ban 2,1 milliárd

USD-t meghaladó tôke érkezett az ország-

ba, 2004-ben 3,4 milliárd, majd 2005-ben

ismét 2,2 milliárd, amivel az állomány meg-

haladta a 9 milliárd USD-t. Romániába

2004-ben rekordmennyiségû, 6,5 milliárd

USD értékû közvetlen külföldi mûködôtôke-

befektetés érkezett (vegyes vállalatok alapí-

tása formájában), majd 2005-ben hasonló

tôkevonzó képességet mutatott az ország,

így 23,8 milliárd USD-re nôtt az FDI-állo-

mány. A korábban vontatottan haladó priva-

tizációs folyamatban 2004-ben nagy áttö-

résként értékelhetôk az energetikai szektor

magánosításában megtett érdemi lépések.

Az Eurostat adatai szerint az egy fôre vetí-

tett külföldi mûködôtôke-állomány a kelet-

közép-európai országok közül a két új uniós

tagországban a legalacsonyabb, nem éri el

az ezer USD-t.

Az államháztartás (a központi költség-

vetés, a helyi önkormányzatok, a társada-

lombiztosítási alapok és az elkülönített álla-

mi pénzalapok együttesen) jelentôs súlyt

képvisel a gazdaságon belül, s egyenlege

mutatja a bevételek és a kiadások közötti

egyensúlyt, illetve diszharmóniát. Románi-

ában 2005-ben az államháztartás egyenle-

ge 0,4%-os hiánnyal zárt, 2006-ra még

nincsen adat. A hiány 2000-ben 4,6% volt,

azóta évrôl évre csökken, ami megmutat-

kozik az államadósság alakulásában is. Ez

szintén csökkenô trendet követ, 2005 vé-

gén a GDP 15,2%-ára rúgott. Bulgáriában

a kilencvenes évek második felében elszen-

vedett válság óta különös figyelmet szen-

telnek a kiegyensúlyozott költségvetési po-

litikának. Ennek megfelelôen az államház-

tartás 2001 óta minden évben többlettel

zárt, 2005-ben 3,1%-ossal. Ennek megfe-

lelôen a GDP-arányos államadósság az

1997. évi 105%-ról 30%-ra esett vissza

kevesebb mint egy évtized alatt.

Bulgária és Románia külgazdasági kap-

csolatai az 1980–90-es évek külpolitikai

változásainak következtében jelentôsen

átalakultak, a KGST megszûnése után több

évtizedes külkereskedelmi rendszerük fel-

bomlott. Ennek legmarkánsabb vonása a

külgazdasági partnerek tekintetében jelent-

kezett: egyrészt megkezdôdött az Európai

Unióhoz való közeledés, másrészt a CEFTA

(Közép-európai Szabadkereskedelmi Meg-

állapodás) létrehozásának köszönhetôen a

kelet-közép-európai országok egymás kö-

zötti külkereskedelme is erôsödött. 2005-

ben Románia külkereskedelmi forgalmá-

nak közel héttizedét, és Bulgária is több

mint háromötödét az Unió országaival

33..  ttáábblláázzaatt..  KKüüllkkeerreesskkeeddeellmmii  eeggyyeennssúúllyy  ((tteerrmméékkffoorrggaalloomm))

ÉÉvv BBuullggáárriiaa RRoommáánniiaa

EEggyyeennlleegg  öösssszzeeggee  AAzz  eexxppoorrtt  EEggyyeennlleegg  öösssszzeeggee  AAzz  eexxppoorrtt  

((mmiilllliióó  eeuurróó)) %%--áábbaann ((mmiilllliióó  eeuurróó)) %%--áábbaann

2000 -1 832 -34,9 -2 962 -26,3

2001 -2 283 -43,3 -4 386 -37,3

2002 -2 348 -38,7 -4 206 -28,7

2003 -2 942 -44,1 -5 588 -35,8

2004 -3 635 -45,5 -7 346 -38,8

2005 -5 234 -55,4 -10 313 -46,3
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(ezen belül is elsôsorban Németországgal

és Olaszországgal) bonyolította le. 

A 2000 utáni évek külkereskedelmi ter-

mékforgalmának volumenváltozását vizs-

gálva az import magasabb dinamikája jel-

lemzô. Mind Bulgáriában, mind Romániá-

ban a behozatal értéke minden évben meg-

haladta a kivitelét, a külkereskedelmi mér-

leg hiánya évrôl évre nôtt, amellyel a relatív

– az export százalékában kifejezett – hiány

magas értéke párosult. 

A külkereskedelmi termékforgalom áru-

szerkezetét tekintve a legnagyobb rész-

arányt a gépek, szállítóeszközök és a feldol-

gozott termékek képviselik az import- és az

exportoldalon egyaránt. Az elsôsorban

munkaintenzív termékeket magában fogla-

ló feldolgozott termékek csoportjába Bulgá-

ria és Románia exportjának több mint fele

tartozott. Legfontosabb tételei közül Romá-

nia esetében kiemelhetôk a textíliák és ruhá-

zati termékek, a lábbelik és a bútorok, míg

Bulgáriában a vas, az acél és a színesfém.

A külkereskedelmi forgalom relatív

nagysága, azaz az export és az import

összegének egy lakosra vetített értéke a

kelet-közép-európai országok közül Bulgá-

riában és Romániában a legalacsonyabb.

Bulgáriában 2005-ben 3126 euró, Romá-

niában 2535 euró értékû forgalom jutott

egy lakosra, ami az Unió átlagának ötödét

megközelítô értékeket jelent.

A tervgazdálkodás rendszerérôl a piac-

gazdaságra való áttérés különösen nagy

változást hozott az árpolitikában és az ár-

alakulásban. A nagymértékben centralizált

árképzés ugyanis az évtizedek folyamán

nagyon sok termék és szolgáltatás árát el-

térítette a valós piaci értéktôl és ártól. A pi-

acgazdaság mûködésének feltétele a valós

árak és árarányok megléte. Ezt az átmene-

ti gazdaságokban döntôen a piaci erôk te-

remtették meg, viszonylag rövid idô alatt,

nagyarányú általános áremelkedés útján.

Az elmúlt tizenöt évben Bulgáriában és Ro-

mániában is vágtató infláció volt megfigyel-

hetô. Az utolsó háromszámjegyû (Bulgáriá-

ban négyjegyû) inflációt 1997-ben mérték,

s azóta a növekedés üteme csökken. Bulgá-

riában 2000-ben, Romániában pedig

2004-ben volt utoljára kétszámjegyû az

infláció. 2006-ban Romániában átlagosan

6,6%-kal, Bulgáriában 7,3%-kal nôttek a

fogyasztói árak (ami az utóbbi esetben

gyorsulást jelent az elôzô évhez képest). 

Demográfiai, társadalmi
áttekintés

Területe és népessége alapján – európai lép-

tékkel mérve – Románia a nagyobb, Bulgá-

ria a közepes méretû országok közé tarto-

zik, míg népsûrûségüket tekintve mindket-

tô közepesen sûrûn lakottnak mondható.

Románia 21,6 milliós népességével az Unió-

ban a hetedik legnagyobbnak számít, Bulgá-

ria a 7,7 millió fôvel a 16. a sorban. 

Bulgária és Románia népességének

14, illetve 16%-a 15 évesnél fiatalabb, a

15–64 évesek aránya közel 70%-os,

míg a 65 évnél idôsebbek korcsoportjába

a népesség 17, illetve 15%-a tartozik. 

44..  ttáábblláázzaatt..  AAddaattookk  BBuullggáárriiaa  ééss  RRoommáánniiaa  

nnééppeessssééggéérrôôll,,  22000066

MMuuttaattóó BBuullggáárriiaa RRoommáánniiaa

A népesség száma, 7 704 21 604

ezer fô

Terület, km2 110 994 238 391

Népsûrûség, fô/km2 69 91

A fôvárosi népesség 14 9

aránya, %

Ezer férfira jutó nô a 1 059 1 050

a 2004.

Az utolsó népszámlálás adatai alapján a

bulgáriai népesség közel 90%-a bolgár

anyanyelvû, 9,4%-uk török, míg a románi-
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ai népesség több mint kilenctizede román

anyanyelvû, 6,7%-uk magyar. A valláshoz,

felekezethez tartozás tekintetében a Bul-

gáriában élô népesség döntô többsége gö-

rögkeleti (83%) egytizedük mohamedán;

a romániai lakosság közel kilenctizede or-

todox vallású, 4,7%-uk római katolikus. 

Bulgáriában és Romániában a többi eu-

rópai országhoz hasonlóan felgyorsult a há-

zasságkötések csökkenô tendenciája (Bulgá-

riában az 1990 és 1994 közötti idôszakban

az ezer lakosra jutó házasságkötések száma

5,4 volt, míg a 2001–2004 közötti idô-

szakban már csak 3,9; Romániában ugyan-

ezen idôszakokra 5, illetve 2,5 volt a muta-

tó értéke). Ezzel párhuzamosan – a Bulgári-

ában és Európa-szerte megfigyelhetô általá-

nos tendenciával szemben – Romániában a

válások száma is csökkenést mutat. 

Az ezer lakosra jutó élveszületések szá-

ma Bulgáriában az 1990. évi 12,1 ezrelék-

rôl 2005-re 9,2 ezrelékre csökkent, Romá-

niában 13,6 ezrelékrôl 10,2 ezrelékre. Ez-

zel egyidejûleg a halandóság emelkedett, a

mutató értéke Bulgáriában az 1990-ben

mért 12,5 ezrelékrôl 14,6 ezrelékre, Ro-

mániában 11,1 ezrelékrôl 12,3 ezrelékre

nôtt. A népesség természetes fogyása mellé

a határok átjárhatóvá válása után nagymér-

tékû elvándorlás párosult. Bulgáriában és

Romániában – a többi kelet-közép-európai

országhoz hasonlóan – a keringési rendszer

betegségeiben és a daganatos megbetege-

désekben halnak meg a legtöbben, de a ke-

ringési rendszer betegségei okozta halálo-

zás négyszer magasabb, mint a daganatos

halálozás. Kelet-Közép-Európában Bulgária

és Románia az a két ország, ahol alacso-

nyabb a daganatos halálozás, mint az uniós

átlag. Jelentôs számú az alkoholfogyasztás-

ra és a dohányzásra visszavezethetô beteg-

ség miatti haláleset is. A fertôzô betegségek

közül a tbc elôfordulása százezer lakosra

számítva Romániában a legmagasabb, a fer-

tôzöttség az uniós átlag tizenegyszerese, de

Bulgáriában is többszöröse annak. 

Bulgáriában és Romániában mind a férfi-

ak, mind a nôk születéskor várható átlagos

élettartama nôtt 1990-hez képest, de az itt

élôk még így is rövidebb ideig élnek, mint az

Unióban átlagosan. Bulgáriában a nôk várha-

tó élettartama az 1990. évi 75 évrôl 2005-

re 76 évre emelkedett, Romániában 73,1 év-

rôl 75,1 évre. A férfiak várható élettartama

Bulgáriában az 1990. évi 68,4 évrôl 2005-

re 69,1-re, Romániában 66,6-rôl 67,7 évre

nôtt. 2005-ben az Unió 25 tagországában

átlagosan a nôk születéskor várható élettar-

tama 81,5 év volt, a férfiaké 75,4 év.

55..  ttáábblláázzaatt..  EEggéésszzssééggüüggyyii  sszzeemmééllyyzzeett

((sszzáázzeezzeerr  llaakkoossrraa))

MMuuttaattóó BBuullggáárriiaa RRoommáánniiaa EEUU--2255

Dolgozó orvosok 352 198 348

száma

Nôvérek száma a 383 401 719

Fogorvosok 83 23 63

száma

Gyógyszerészek .. 6 78

száma

a Csak a teljes munkaidôben foglalkoztatottak.

Az orvosellátottság Romániában igen

messze van az Unió átlagától, a százezer la-

kosra jutó orvosok száma 150-nel keve-

sebb. Jelentôsen elmarad a fogorvosok és a

gyógyszerészek száma is mind az uniós át-

lagtól, mind a kelet-közép-európai orszá-

gokra jellemzôtôl. Bulgáriában ugyanakkor

lényegesen kedvezôbb a helyzet, a dolgozó

orvosok és fogorvosok százezer lakosra ju-

tó száma is magasabb, mint az Unió átlagá-

ban. Bulgáriában és Romániában vásárlóe-

rô-paritáson számolva az uniós átlag ne-

gyedét költik betegellátásra.

Az elmúlt másfél évtizedben, a többi eu-

rópai országhoz hasonlóan, Bulgáriában és

Romániában is visszaesett a foglalkozta-
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tottság. Bulgáriában a foglalkoztatottak

száma 2005-ben 3 millió fô volt, több mint

egymillióval kevesebb, mint 15 évvel ko-

rábban. A foglalkoztatottak egytizede a

mezôgazdaságban, harmada az iparban vé-

gezte tevékenységét, a szolgáltatási ágak

közül legtöbben a kereskedelem, szállítás

ágazatokban dolgoztak. 2005-ben Romá-

niában 9,3 millió fôt foglalkoztattak

(1990-ben 10,8 milliót), 32%-ukat a me-

zôgazdaságban, 31%-ot az ipar, építôipar

területén, 37%-ukat pedig a szolgáltatási

ágazatokban. Az aktivitási ráta mindkét

országban alacsony, 62–62%, szemben

70%-os uniós átlaggal. 

Bulgáriában 2006-ban az uniós átlagot

meghaladó, 8,9%-os volt a munkanélküli-

ség, de ez lényegesen alacsonyabb, mint az

évtized elsô éveire jellemzô, közel 20%-os

ráta. Romániában a munkanélküliségi ráta

2005-ben 7,2% volt, ami alacsonyabb,

mint az azt megelôzô évben (7,6%), de

magasabb, mint 2000-ben (6,8%). Figyel-

met érdemel, hogy mindkét új tagország-

ban a férfiak körében magasabb a munka-

nélküliség, ellentétben az Unióval, ahol jel-

lemzôen a nôk munkanélküliségi rátája a

magasabb. A fiatalok munkába állási esélyei

rosszabbak, munkanélküliségi rátájuk az

uniós átlagot meghaladó.

66..  ttáábblláázzaatt..  MMuunnkkaannééllkküülliisséégg,,  22000066

MMuuttaattóó BBuullggáárriiaa RRoommáánniiaaa EEUU--2255

Munkanélküliségi 8,9 7,2 7,9

ráta, % 

Férfiak munka- 8,6 7,8 7,0

nélküliségi rátája, %

Nôk munka- 9,3 6,4 8,9

nélküliségi rátája, %

Fiatalok munka- 19,3 20,2 17,1

nélküliségi rátája, %

a 2005.

FREID MÓNIKA

Felhasznált irodalom, források

Mérlegen Kelet-Közép-Európa 15 éve, Központi Statisztikai Hivatal, 2006

Bulgária és Románia statisztikai évkönyvei

The New EU of 27 and euro area of 13, Eurostat, News Release, 167/2006

Az Eurostat adatbázisa
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Allan F. Tatham a Pázmány Péter Katoli-

kus Egyetem Jog- és Államtudományi Ka-

ra Európa-jogi Tanszékének egyetemi ad-

junktusa, az Eötvös Loránd Tudománye-

gyetem Állam- és Jogtudományi Kar tisz-

teletbeli tanára, valamint 2006 szeptem-

berétôl a Pécsi Tudományegyetem Állam-

és Jogtudományi Karán vendégoktató.

Kutatási témái között a nemzetközi gaz-

dasági kapcsolatok joga, az összehasonlí-

tó kereskedelmi és magánjog, az európai

magánjog, valamint az összehasonlító és

a nemzetközi szerzôi jog szerepel. 2006-

ban a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó

Kft. gondozásában megjelent angol nyel-

vû könyvében arra vállalkozott, hogy az

Európa-jogot a luxemburgi bíróság eset-

jogán keresztül ismertesse meg az olva-

sóval. A szerzô ezzel a munkájával hasz-

nos kézikönyvet adott az Európa-jog

iránt érdeklôdô – elsôsorban nem angol

anyanyelvû – joghallgatók és gyakorló jo-

gászok számára. 

Számos – az Európa-jog témakörében

született – tankönyvhöz és tanulmányhoz

hasonlóan ez a mû is tárgyalja az Európai

Közösségek jogának alapvetô témaköreit,

mégis e könyv a hazai tankönyvpiacon

több tekintetben újdonságnak számít. Ez

az újszerûsége elsôsorban gyakorlatorien-

táltságában ragadható meg, hogy több

mint félezer európai bírósági jogeset segí-

ti az olvasót az elmélet megértésében, ki-

válóan szemléltetve az Európai Közössé-

gek Bíróságának (a továbbiakban: Euró-

pai Bíróság) szerteágazó jogi tevékenysé-

gét, érvelési és indokolási technikáit. A

szerzô nem törekedett arra, hogy az eu-

rópai jogot a maga teljességében ismer-

tesse. E könyvnek nem célja valamennyi

közösségi területet részletes tárgyalása,

sokkal inkább arra vállalkozik, hogy az

egyes témakörökhöz kapcsolódó – több

évtizedet felölelô – esetjog segítségével

bemutassa az Európai Bíróság jogértel-

mezô, jogalkalmazó és „jogalkotó” tevé-

kenységét, és megismertesse az olvasóval

a kontinentális jogi gondolkodástól idegen

esetjogias szemlélet sajátosságait.

A nem angol anyanyelvûeknek, de an-

golul írt könyv a magyar szakkönyvpiacon

kuriózum. Ezt a hiányt törekedett Allan F.

Tatham pótolni azzal, hogy a magyar diá-

kok és szakemberek számára könyvet írt

angolul, segítséget nyújtva az Európa-jog

munkanyelvének, szakterminológiájának

elsajátításához is. E könyv az Európai Kö-

zösségek joga tantárgyon kívül az uniós

szaknyelv oktatásában is kiváló segéd-

anyag lehet. 

A monográfia nyelvezete a nem anya-

nyelvû olvasó számára is könnyen érthetô,

mégis kellôen tudományos, elegáns stílusú

munka, a téma kiváló szakemberének al-

kotása. Martonyi János elôszavából idéz-

ve: „ki lehetett volna jobb szerzôje egy

ilyen jellegû munkának, mint egy igazi an-

gol úriember, aki angolul ír, ’európaiul’

AAllllaann  FF..  TTaatthhaamm::  EECC  LLaaww  iinn  PPrraaccttiiccee::  
AA  CCaassee--SSttuuddyy  AApppprrooaacchh

((KKöözzöössssééggii  jjoogg  aa  ggyyaakkoorrllaattbbaann..  
EEsseettjjooggii  mmeeggkköözzeellííttééss))

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest 2006, 705 o.

OLVASÓLÁMPA
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gondolkodik, és mivel több mint egy évti-

zede hazánkban él, és oktat, sok tekintet-

ben magyarul érez.” 

A mû az elôszón és a bevezetésen kívül

tizennégy – azonos logikai felépítést köve-

tô – fejezetre tagolódik. Mind a tizennégy

rész rövid bevezetôvel kezdôdik, és a té-

mában történô alaposabb elmélyedést se-

gítô irodalomjegyzékkel zárul. Az Európai

Bíróság esetjogában történô könnyebb el-

igazodást az esetek különféle szempont-

ból összeállított jegyzékei segítik. Az Eu-

rópai Bíróság és az Elsôfokú Európai Bíró-

ság határozatai – külön jegyzékben – elô-

ször idôrendi, majd alfabetikus sorrend-

ben kerülnek felsorolásra. Szintén külön-

külön esetmutató tartalmazza azokat a

határozatokat, amelyekben az Európai Bi-

zottság, illetve valamelyik tagállami bíró-

ság kezdeményezte a közösségi eljárást.

További hasznos függelékei a tankönyv-

nek az elsôdleges és másodlagos közössé-

gi jogforrásoknak a jegyzékei, a legfonto-

sabb rövidítések és betûszavak mutatója,

valamint a könyv végén található index. 

Az elsô fejezet ismerteti az elsôdleges

és másodlagos közösségi jogforrásokat,

valamint a luxemburgi Bíróság által kidol-

gozott általános jogelveket és doktríná-

kat. Az elsôdleges jogforrásoknak három

csoportja különböztethetô meg. A Közös-

ség alapszerzôdései közé tartoznak az

alapítószerzôdések és azok módosításai, a

költségvetési szerzôdések, valamint az

Európai Unió Alkotmánya. A második cso-

portba a csatlakozási, míg a harmadikba

az egyéb nemzetközi szerzôdések sorol-

hatók. A másodlagos jogforrások kategó-

riáját a kötelezô erejû rendelet, irányelv,

határozat, valamint a jogi kötôerôvel nem

rendelkezô vélemény és ajánlás alkotja. A

jogforrások jogi természetét a kapcsolódó

esetjog részletezi. Az Európai Bíróság

döntéseibôl kiderül, hogy a jogforrások

jellegét elsôsorban nem elnevezésük hatá-

rozza meg. A norma tartalma és célja a

jogforrástani besorolás alapja, nem a kö-

zösségi jogszabály külsô formája vagy el-

nevezése. 

Az elsôdleges és a másodlagos jogfor-

rásokon kívül – harmadik csoportként –

jelennek meg az Európai Bíróság döntései

és az azokhoz kapcsolódó vélemények,

valamint az ezekben megfogalmazott

doktrínák és általános jogelvek. Ez utób-

biak közül néhány (az emberi jogok érvé-

nyesülése, az egyenlô bánásmód követel-

ménye, a diszkrimináció tilalma, az ará-

nyosság elve, a jogbiztonság követelmé-

nye, a szubszidiaritás elve) a fejezet végén

ismertetésre kerül. 

A könyv következô három fejezete a

közösségi jognak a nemzeti bíróságok jog-

alkalmazásában betöltött szerepét tár-

gyalja. Az európai közösségi jog alapjai, jól-

lehet hagyományos nemzetközi szerzôdé-

seken alapulnak, e joganyag mégis sajátos

jellemzôkkel bír. Ez elsôsorban annak kö-

szönhetô, hogy a közösségi jog elsôdlege-

sen nem az államok között kialakult konf-

liktusokat kívánja rendezni, hanem az or-

szágok közti integráció megvalósítását

szolgálja. Az európai integráció a tagálla-

mok részérôl nemzeti szuverenitásuk csor-

bításával jár a közösségi jogrendszer elsôd-

legességének érvényesítése érdekében. 

A második fejezet az Európai Bíróság

esetjogán keresztül bemutatja a közösségi

jog mint sui generis joganyag elsôdleges-

ségének gyakorlati érvényesülését, a köz-

vetlen hatály doktrínájának közösségi jogi

alapjait, történeti fejlôdését és a közössé-

gi jogi normák közvetlen hatályosulásának

feltételeit. Külön érdeme a monográfiá-

nak az irányelvek közvetlen hatályának

részletes elemzése, vertikális és horizon-

tális hatályuk megkülönböztetése. Külön

rész foglalkozik a horizontális hatály kér-
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déskörének ellentmondásosságával, és

azoknak a jogi technikáknak az ismerteté-

sével, amelyekkel az Európai Bíróság pó-

tolni próbálja adott irányelvi rendelkezés-

nek a hiányzó horizontális közvetlen hatá-

lyát. Erre négy bírósági megoldás kínálko-

zik: az állam fogalmának kiterjesztô értel-

mezése (az állam „kisugárzása”), a közve-

tett hatály elve, az eseti horizontális hatály

megítélése, valamint a jogharmonizációs

kötelezettség elmulasztásából keletkezett

károk miatti állami kárfelelôsség megál-

lapítása. 

A harmadik fejezet az állami kárfele-

lôsségnek az európai bírósági gyakorlat-

ban megjelenô jogintézményével foglalko-

zik. Általánosságban elmondható, hogy a

közvetlen hatály és a szupremácia elvének

együttes érvényesülése következtében a

nemzeti bíróságok és az egyéb jogalkal-

mazó hatóságok fontos szerepet játsza-

nak a közösségi jog érvényesülésének biz-

tosításában, ugyanis a közösségi jogi nor-

mák zömét tagállami szinten alkalmazzák

és hajtják végre. A nemzeti bíróságok kö-

telesek gondoskodni a közvetlenül hatá-

lyos közösségi rendelkezések közvetlen és

azonnali védelmérôl. Az Európai Bíróság

által kidolgozott diszkrimináció-tilalom,

az egyenértékûség követelménye, vala-

mint a hatékonyság és az eljárási autonó-

mia elveinek figyelembevételével a tagálla-

mi bíróságok a közösségi jog megsértése

miatt keletkezett károkért – a nemzeti jog

anyagi és eljárási szabályai alapján, a hazai

kártérítési ügyekben kiszabható kártérí-

téssel azonos mértékben – kártérítési fe-

lelôsséget állapíthatnak meg. Minden tag-

állam köteles tényleges és hathatós jogor-

voslattal védelmezni a közösségi jogot. A

nemzeti bíróság több eszköz (a költségek

megtéríttetése, bírói felülvizsgálat, köz-

bensô ítélet és vagyoni kártérítés megíté-

lése) közül választhat, ha a közösségi jog

megsértése miatt valaki jogorvoslatra

szorul. A kártérítés témakörét illetôen a

fejezet öt európai bírósági esetkört külön-

böztet meg. Az általános elv szerint bár-

mely tagállam – meghatározott feltételek

teljesülése esetén – köteles az elmulasz-

tott jogharmonizációból eredô kárt meg-

téríteni. Az állami kárfelelôsséget késôbb

az Európai Bíróság már nem csak a jog-

harmonizáció teljes mértékû elmulasztá-

sáért, hanem az irányelv helytelen átvéte-

léért, az implementációt lehetetlenné tevô

nemzeti végrehajtási szabály hatályban

tartásáért, az irányelv megadott határ-

idôn belüli átvételének elmulasztásáért,

valamint a tagállami bíróság általi károko-

zás miatt is megállapíthatónak tartotta. 

A negyedik fejezet Franciaország, Né-

metország és az Egyesült Királyság példá-

ján keresztül szemlélteti az Európa-jogi

normáknak az olykor nem könnyû tagálla-

mi alkalmazását. Az Európai Közösségek

országainak változatos viszonyulása a kö-

zösségi joghoz az eltérô alkotmányos be-

rendezkedésnek, elsôsorban az alkot-

mánybíróságok és legfelsôbb bíróságok

sokszínû feladat- és hatáskörének, vala-

mint a nemzetközi jogi normáknak a nem-

zeti jogba történô – különféle jogtechniká-

val megvalósított – beültetésének köszön-

hetô. Az Európai Közösségek jogrendsze-

rének a tagállami jogrendszerekkel való

„összebékítése” a fenti példák szerint nem

volt könnyû feladat, amit csak nehezített a

nemzetközi szerzôdéseknek a tagállami

jogba történô átültetésének hol monista,

hol dualista szemlélete és a nemzeti szuve-

renitásnak a közösségi integráció érdeké-

ben szükséges önkorlátozása. 

A monográfia következô hat fejezete a

belsô piaccal és az annak megvalósítását

szolgáló négy alapszabadsággal foglalko-

zik. Az egységes piac koncepciójának és a

tagállamok gazdasági integrációjának
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megvalósítása érdekében elengedhetetlen

volt a szabad kereskedelem útjában álló

akadályok felszámolása. Az Európai Unió

lényegi magját képezi a személyek, az

áruk, a szolgáltatások és a tôke szabad

áramlásán, valamint a gazdasági verseny

szabadságán alapuló belsô piac. Ehhez

szorosan kapcsolódik a jogharmonizáció

mint az integráció egyik fontos közösségi

jogi eszköze, amely segítségével egyrészt

a belsô piac, másrészt a Közösség jogi és

politikai értékközössége megvalósítható.

A jogharmonizáció szükségessége az Eu-

rópai Közösségek története során külön-

bözô mértékû volt. Alapvetôen a közössé-

gi jogharmonizáció két típusáról beszélhe-

tünk: a részletes megfogalmazású irányel-

veken alapuló, ún. régi típusú, és a lazább

stílusú, a tagállamoknak nagyobb jogalko-

tási szabadságot biztosító, ún. új típusú

jogharmonizációról. 1986 fontos válasz-

tóvonalnak tekinthetô, ugyanis ettôl kezd-

ve jelentkeztek a jogharmonizációval kap-

csolatos magasabb szintû elvárások, a jog-

közelítés gyorsabbá, intenzívebbé vált.

A következô két-két fejezetben az

áruk és a személyek szabad áramlásának

alapszabadságairól olvashatunk. Míg a ha-

todik fejezet középpontjában a vámok-

nak, az adóknak, a vám jellegû tarifáknak

és a diszkriminatív adóztatásnak az EK

25. és 90. cikkeiben megfogalmazott ti-

lalmai állnak, addig a hetedik fejezet az

EK 28–30. cikkeiben rögzített, a szabad

kereskedelmet akadályozó, diszkriminatív

fizikai és technikai akadályokra helyezi a

hangsúlyt. Ez utóbbiak alatt lényegében

azokat a mennyiségi korlátozásokat és in-

tézkedéseket kell érteni, amelyek hátrá-

nyosan különböztetik meg a Közösségen

belül a piaci szereplôket.

Az EK 23. cikke alapján az Európai Kö-

zösségek tagállamai vámuniót alkotnak. A

vámrendszer belsô jellegét a szabadkeres-

kedelmi övezet, a belsô vámok és keres-

kedelmi tarifák, illetve az azokkal egyen-

értékû intézkedések általános tilalma, míg

külsô jellegét a harmadik országokkal

szembeni közös vámtarifarendszer hatá-

rozza meg. Külön fejezetrész foglalkozik

az EK 25. cikkének közvetlen hatályával,

az áru fogalmi meghatározásával és bizo-

nyos szolgáltatásokért fizetendô díj mint a

szabad kereskedelem illegális korlátozásá-

nak problémakörével. A diszkriminatív

belsô adóztatás tilalmának témakörével

kapcsolatban a könyv számos európai bí-

rósági eseten keresztül elemzi az EK 90.

cikkét, a közvetlen és a közvetett diszkri-

mináció esetköreit, „a hasonló termékek”

kifejezésének bírósági értelmezését, vala-

mint az EK 25. és 90. cikkeinek egymás-

hoz való viszonyát. 

A szabad kereskedelemnek és a belsô

piac megvalósulásának a hatodik fejezet-

ben vizsgált akadályai (vámok, vám jellegû

adók stb.) elsôdlegesen monetáris, illetve

fiskális karakterûek, jóllehet más termé-

szetû akadályai is lehetnek a Közösségen

belül az áruk szabad áramlásának. Ez

utóbbiak gyakran rejtett vagy nem tarifa

jellegû akadályok, amelyek általában pro-

tekcionista közigazgatási szabályon vagy

gyakorlaton alapulnak, és az áruk import-

jának vagy exportjának fizikai és technikai

korlátait képezik. Míg az EK 28–29. cik-

kei értelmében a tagállamok között tilos a

behozatal és a kivitel mennyiségi korláto-

zása, valamint bármilyen ezekkel azonos

hatású intézkedés, addig a 30. cikk meg-

engedi azokat a kiviteli, behozatali vagy

tranzitárura vonatkozó tilalmakat és kor-

látozásokat, amelyeket a köz- vagy vala-

mely védelemben részesített magánérdek

indokol (közerkölcs, biztonság, közrend,

egészségvédelem, növényvédelem, nem-

zeti kincsek megóvása, iparjogvédelem és

a kereskedelmi tulajdon védelme). Azzal a
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megszorítással érvényes mindez, hogy a

tilalmak vagy korlátozások nem lehetnek

sem önkényes hátrányos megkülönbözte-

tés, sem leplezett korlátozás eszközei a

tagállamok közötti kereskedelemben. Az

EK 28–29. és a 30. cikkei között kialakí-

tandó egyensúly az Európai Bíróságra ko-

moly feladatot rótt. Az e szakaszokhoz

kapcsolódó esetjog kiválóan szemlélteti,

hogy az egymással versengô közösségi jo-

gi értékek között a jogi értelmezés eszkö-

zének segítségével az Európai Bíróság ho-

gyan találja meg a kívánt egyensúlyt. 

A nyolcadik és a kilencedik fejezet a

személyek szabad áramlásának alapsza-

badságáról szól. A közösségi jogrend ere-

detileg kizárólag azoknak a tagállami ál-

lampolgároknak biztosította a szabad

mozgás jogát, akik – vagy mint alkalma-

zott, vagy mint önalkalmazásban lévô

munkavállalók – gazdasági tevékenységet

kívántak folytatni valamelyik tagállamban.

1957 óta mind az elsôdleges és a másod-

lagos közösségi joganyag, mind a bírósági

esetjog jelentôs fejlôdésen ment keresz-

tül, kiterjesztve egyrészt a közösségi

mozgásszabadság jogosultjainak, más-

részt az alapszabadság részjogosítványai-

nak a körét. 1968-tól kezdve már a sza-

bad letelepedés és munkavállalás címzett-

jeinek nem tagállami állampolgárságú csa-

ládtagjait is megilleti a szabad mozgáshoz

való jog. 

A nyolcadik fejezet az uniós állampol-

gárságnak az európai bírósági esetjogi jog-

fejlôdésének ismertetésén kívül – a

2004/38-as EK irányelv és a bírói gyakor-

lat alapján – részletesen elemzi az európai

uniós állampolgárok mozgáshoz és letele-

pedéshez való jogát. A fejezet végén azok a

védendô értékek (közrend, közbiztonság,

közegészség) kerülnek bemutatásra, ame-

lyekre hivatkozva a személyek szabad

áramlásának alapszabadsága korlátozható.

Az elôbbi gondolatsort folytatva a ki-

lencedik fejezet – a személyek szabad

áramlásához kapcsolódva – az EK 39. cik-

kében szabályozott munkavállalás szabad-

ságát tárgyalja. Az Európai Bíróság e jo-

got meglehetôsen tágan értelmezi, és szo-

ciális szempontból az egyik legalapvetôbb

emberi jognak tekinti. Számos másodla-

gos közösségi jogforrás pontosítja a sza-

bad munkavállalás jogát és az ahhoz kap-

csolódó részjogosítványokat (a belépés és

tartózkodás jogát, a munkához jutás és a

munkavállalás feltételeit, valamint a fog-

lalkoztatás megszûnését követôen a tagál-

lam területén maradás jogát és a szociális

biztonság követelményét). Az EK 39. cik-

ke két esetcsoportra nem terjed ki: a köz-

rend, a közegészség és a biztonság által

indokolt korlátozásokra, valamint a köz-

szolgálatban való foglalkoztatásra. 

A személyek mozgásszabadságával

szorosan összefügg a belsô piac másik

alapszabadsága, a szolgáltatások szabad

áramlása. E jogba a letelepedés, valamint

a szolgáltatás nyújtásának és fogadásának

jogosultságai tartoznak, elôsegítve a ter-

melési tényezôk optimális elhelyezését és

a gazdasági, pénzügyi vállalkozások haté-

kony mûködését az Európai Unió terüle-

tén. Az egységes belsô piac megvalósulá-

sához elengedhetetlen, hogy a vállalatok

szabadon folytathassanak üzleti tevékeny-

séget, akár cég, fiók- vagy leányvállalat

fenntartása és mûködtetése, akár határon

átnyúló szolgáltatás formájában. E jogo-

sítványok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy

az egyének és a cégek – a mobilitás és a

székhely szabad megválasztásának bizto-

sításával – akadálytalanul végezhessék

gazdasági tevékenységüket. 

A tizedik fejezet a letelepedés joga és a

szolgáltatásnyújtás szabadsága elsôdleges

és másodlagos jogforrási háttérének be-

mutatásán kívül e két jog közötti kapcso-
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latrendszerre világít rá. Külön-külön alfe-

jezet foglalkozik e jogok terjedelmével,

hatályával és a jogosultak körével (az ön-

foglalkoztató természetes személyekkel

és a jogi személyiséggel rendelkezô gaz-

dasági társaságokkal). A szolgáltatások

szabad áramlásával kapcsolatban szó esik

a szolgáltatást nyújtó és a szolgáltatást

igénylô személyek körérôl, valamint az

ôket megilletô jogosultságokról. A fejezet

az európai bírósági esetjogból három, ha-

gyományosan szolgáltatói jellegû területet

külön kiemel: az egészségügyet, a turiz-

must és az oktatást. 

A letelepedés és a szolgáltatásnyújtás

szabadságát – az EK 46. és 55. cikkeiben

expressis verbis rögzített derogációkon

(pl. közrend, biztonság, közegészségügy,

közszolgáltatás) kívül – a nemzeti jog is

korlátozhatja. A tagállam azonban csak

olyan feltételeket szabhat, amelyek nem

diszkriminatívak, azaz amelyek a korláto-

zó tagállam állampolgáraira egyaránt vo-

natkoznak. Ezek – az állam által a letele-

pedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsá-

gával szemben támasztott elvárások – két

fô csoportba sorolhatók: az iskolai vég-

zettség (diplomák, vizsgabizonyítványok,

egyéb képesítések) és a vállalkozói tevé-

kenység gyakorlásának követelményei. Az

Európai Közösség számos módszert dol-

gozott ki annak érdekében, hogy az emlí-

tett akadályokat enyhítse, vagy véglege-

sen felszámolja. E technikák közül a há-

rom leggyakoribb a jogharmonizáció, a

kölcsönös elismerés és a diplomák egyen-

értékûségének doktrínája. 

A tizedik fejezet egyik nagy érdeme,

hogy – külön fejezetrészben – bemutatás-

ra kerül az Európai Parlament által 2006.

november 15-én elfogadott, 2006/123,

ún. szolgáltatási irányelv, amely egyes vé-

lemények szerint az uniós alkotmány után

az egyik legfontosabb jogszabály. Az

irányelv elsôdleges célja, hogy meg-

könnyítse a szolgáltatások szabad áramlá-

sát az Európai Unió tagállamai között. A

jogszabály értelmében a tagállamoknak

tiszteletben kell tartaniuk a szolgáltatók

jogát, hogy szolgáltatást nyújtsanak a le-

telepedési helyük szerinti tagállamtól elté-

rô uniós országban. A szolgáltatásnyújtás

helye szerinti tagállamnak saját területén

biztosítania kell a szolgáltatásnyújtásra

való jogosultságot és annak szabad gya-

korlását. A tagállamoknak – a 2006. de-

cemberi hatálybalépéstôl számított – há-

rom év áll rendelkezésükre, hogy hatályba

léptessék azokat a törvényi, rendeleti és

közigazgatási rendelkezéseket, amelyek

szükségesek az irányelv beültetéséhez. 

A könyv utolsó elôtti három fejezete a

belsô piac lényegi összetevôjét, a gazdasági

verseny szabadságát tárgyalja. Már a tizen-

egyedik fejezet legelsô mondata leszögezi,

hogy az EK-Szerzôdés számos rendelkezé-

se – közvetve vagy közvetlenül – a gazda-

sági verseny szabadságának a kialakítását

vagy fenntartását célozza. Az EK 3. cikk g)

pontja értelmében a Közösség feladata

olyan rendszer kialakítása, amely biztosít-

ja, hogy a belsô piac területén folyó ver-

seny ne torzuljon. A versenyjogi rendelke-

zések feladata a vállalkozások magatartá-

sának szabályozása a fogyasztók érdekei-

nek védelme céljából. A „tökéletes gazda-

sági verseny”, ahol a fogyasztói igények és

termelôi készletek egyensúlyban vannak,

több okból megvalósíthatatlan ábránd.

Ehelyett a Közösség célja a pragmatiku-

sabb megközelítésû, „mûködôképes ver-

seny” megteremtése. A gazdasági verseny

szabadságával párhuzamosan bizonyos kö-

zösségi intézkedésekre is szükség van,

hogy a verseny hatékony és tisztességes le-

gyen. A Közösségnek nincs könnyû dolga.

Meg kell találnia a középutat, azaz egy-

részt el kell kerülnie a túlzott beavatkozást
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a piac mûködésébe, másrészt védenie kell a

fogyasztók és a kisvállalatok érdekeit.

Ezért a Közösség versenyjogi szabályai le-

hetôvé teszik a Bizottságnak, hogy a mo-

nopóliumok kialakulása, a piac felosztása,

valamint a gazdasági erôfölénnyel való

visszaélés megakadályozása érdekében be-

avatkozzon a versenybe. 

Az Európai Közösség versenyjogi poli-

tikáját négy fô célkitûzés határozza meg:

a gazdasági integráció megvalósítása, a

kis- és középvállalatok tevékenységének

ösztönzése, a fogyasztóvédelem és a Kö-

zösség gazdasági hatékonyságának maxi-

malizálása. Az EK-Szerzôdés és a 1/2003

rendelet alapján az Európai Bizottság, a

nemzeti bíróságok és hatóságok közös

feladata a közösségi versenyjogi normák

végrehajtása és a jogsértések szankcioná-

lása, amely eljárásról és annak szakaszai-

ról – a bizottsági vizsgálatról, az ellenôr-

zésrôl, a tárgyalásról, a döntéshozatalról,

a szankciókról és a bírósági felülvizsgálat-

ról – a fejezet második felében található

bôvebb információ. 

A vállalkozások között létrejött ver-

senykorlátozó megállapodások a piac ha-

tékony mûködését gátolják. Az EK 81.

cikkének értelmében a közös piaccal

összeegyeztethetetlen és tilos minden

olyan vállalatközi megállapodás, döntés és

összehangolt magatartás, amely alkalmas

a tagállamok közötti kereskedelem befo-

lyásolására, és amelynek célja vagy hatása

a közös piacon belüli verseny akadályozá-

sa, korlátozása vagy torzítása. Sok más

fogalomhoz hasonlóan az EK-Szerzôdés

nem határozza meg a „vállalkozás” pontos

definícióját. Ez a feladat az Európai Bíró-

ságra hárult, a testület elé kerülô esetek

eldöntésén keresztül értelmezte a fogal-

mat, valamint meghatározta a 81. cikk al-

kalmazási területét. Ez utóbbi kapcsán az

Európai Bíróság megállapította: ahhoz,

hogy a 81. cikk megsértését megállapít-

hassa, három feltételnek kell együttesen

fennállnia: a) vállalkozások közötti megál-

lapodás, döntés, összehangolt magatartás

megléte; b) amely alkalmas a tagállamok

közötti kereskedelem befolyásolására; c)

amelynek célja vagy hatása a verseny aka-

dályozása, korlátozása vagy torzítása. A ti-

zenkettedik fejezet – az Európai Bíróság

ítélkezési gyakorlatán keresztül – részlete-

sen elemzi e feltételek gyakorlati megvaló-

sulását, valamint azokat a körülményeket,

amelyek fennállása esetén a vállalkozások

közötti megállapodások, döntések, össze-

hangolt magatartások megengedettek,

mivel közvetetten a belsô piac hatéko-

nyabb mûködését segítik elô. 

Az EK 82. cikkével, valamint a 81. és a

82. cikkek egymáshoz való viszonyával

foglalkozik a tizenharmadik fejezet. A kö-

zös piaccal összeegyeztethetetlen és tilos

a gazdasági erôfölénnyel való visszaélés,

amennyiben ez alkalmas a tagállamok kö-

zötti kereskedelem befolyásolására. A 82.

cikk alkalmazhatóságához négy kérdést

kell az Európai Bíróságnak minden eset-

ben igennel megválaszolnia. Van-e az ügy-

ben olyan vállalat, amely erôfölénnyel ren-

delkezik a piacon? Az erôfölény kiterjed-e

a közös piacra vagy annak jelentôs terüle-

tére? Történt-e visszaélés az erôfö-

lénnyel? Alkalmas-e az erôfölénnyel való

visszaélés a tagállamok közötti kereske-

delem befolyásolására? E kérdések meg-

válaszolásához az Európai Bíróságnak

számos fogalmat (erôfölény, érintett föld-

rajzi piac, érintett termékpiac, lényeges

idôtartam, az erôfölény relatív mértéke,

kizsákmányoló magatartás, versenytárs

kiszorítása stb.) kellett értelmeznie. A fe-

jezet végén a vállalategyesülések létrejöt-

tének ellenôrzése kerül bemutatásra. A

vállalkozások közötti összefonódások el-

lenôrzésérôl szóló 4064/1989 rendelet
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megalkotásáig a Bizottság csak akkor vé-

gezhetett ellenôrzést a vállalatoknál, ha

feltételezhetô volt, hogy megsértik az EK

81. vagy 82. cikkét. Önmagában az erô-

fölény és a vállalatok fúziója nem volt ele-

gendô ok a vizsgálatra, hanem a vissza-

élést és a versenyellenes eredményt kellett

bizonyítani. Azonban az Európai Bíróság

jogfejlesztésének köszönhetôen a 70-es

évektôl kezdve már annak puszta ténye is,

hogy egy piacvezetô vállalat egy másik

céggel egyesül, megalapozhatja az erôfö-

lénnyel visszaélés gyanúját. A vállalategye-

sülések ellenôrzését végül részletesen a

4064/1989 rendelet szabályozta, amely

helyébe a 139/2004 rendelet lépett. A fe-

jezet végén e rendelet kerül részletes is-

mertetésre. 

A könyv utolsó fejezete a nemi diszkri-

mináció tilalmához kapcsolódó közösségi

joganyagot tekinti át. A nemek közötti

egyenlôség jogának fejlôdése a Közösség

egyik sikertörténete. Az EK-Szerzôdés

eredetileg meglehetôsen szûkszavúan

rendelkezett a nemek közötti egyenlôség-

rôl, azonban az Európai Bíróság jogalkal-

mazó és jogértelmezô tevékenységének,

valamint a közösségi jogalkotásnak kö-

szönhetôen mára már jól kidolgozott jog-

anyag és számos jogi eszköz áll a felek

rendelkezésére jogaik érvényesítéséhez. A

nemek közötti egyenlôség fejlôdéstörté-

netének elsô állomása az EK 141. cikké-

ben szabályozott – elsôsorban gazdasági

indíttatású – „egyenlô munkáért egyenlô

bér” elve volt. Az EK 141. cikk (1) bekez-

dése szerint minden tagállam köteles biz-

tosítani annak az elvnek az érvényesülé-

sét, hogy a férfi és a nôi munkavállalókat

azonos munkáért vagy azonos értékû

munkáért egyenlô bér illeti meg. A 70-es

évektôl kezdve szerzôdésmódosítások,

másodlagos jogforrások és az európai bí-

rósági gyakorlat következtében az egyen-

lôség alapelvének szociális vonatkozásai

kerültek elôtérbe, kiszélesítve az egyenjo-

gúság érvényesülési körét a hátrányos

megkülönböztetés valamennyi területére.

A tizennegyedik fejezet a bevezetô részen

kívül tíz alfejezetben tárgyalja a nemek

közötti egyenlôség témakörét. Az EK

141. cikke közvetlen hatályának és alkal-

mazási területének vizsgálatán kívül töb-

bek között a bér, valamint a közvetett és

a közvetlen diszkrimináció fogalmainak

részletes esetjogi elemzésére is sor kerül.

A vonatkozó másodlagos közösségi jog-

források közül a könyv utolsó fejezete a

75/117, valamint a 76/207 irányelvet

részletezi. Míg elôbbi az egyenlô bér,

utóbbi a foglalkoztatáson belüli egyenlô

bánásmód követelményét szabályozza. 

Allan F. Tatham könyve átfogó képet ad

az olvasónak az Európai Közösség alapve-

tô jellegérôl, mûködésérôl, az Európai Bí-

róság jogalkalmazó, jogértelmezô és jog-

fejlesztô szerepérôl. Az olvasót, a téma új-

szerû bemutatásán kívül, a szerzô angol-

szász, esetjogias szemléletmódja, világos,

érthetô stílusa, valamint a könyv áttekint-

hetô szerkezete, didaktikus jellege ragadja

meg. A mû több egyszerû tankönyvnél, a

feltüntetett terjedelmes szakirodalomnak

és a több szempontból rendszerezett bíró-

sági esetjognak köszönhetôen kiváló kézi-

könyv is egyben, amely gyakorló jogászok,

egyetemi hallgatók és oktatók számára

egyaránt hasznos olvasmány.

HORVÁTH DÓRA
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A vezetô brit napilap közölte Timothy

Garton Ash terjedelmes írását, amelyben

a 27 tagúra bôvült EU sajátos problémá-

it veszi sorra.

Az új év elsô napján a csendes biroda-

lom ismét gyarapodott. Az „új gyarma-

tok” felszabadulásként ünnepelték csat-

lakozásukat. A legtöbb bolgárnak és ro-

mánnak valóban felszabadulás volt ez az

élmény. Húsz évvel ezelôtt egy diktatúra

elszegényedett alattvalói voltak. (Emlé-

keznek még Nicolae Ceaucescura és Se-

curitate nevû titkosrendôrségére?) A ro-

mánok és a bolgárok most a liberális de-

mokráciák legnagyobb és legintegráltabb

közösségének állampolgárai lettek. A

korrupció, a munkanélküliség és más

elégtelenségek ellenére jelenlegi, nagyon

is tökéletlen demokráciáik számára ez

nagy elôrelépés. Eközben a birodalom

határainak szélén sorban állva sír több

állam: „Vegyetek be minket is!” Milyen

más birodalomra volt még ez jellemzô a

történelem során? Mert a csendes biro-

dalom önkéntes birodalom is egyben, a

megegyezés nemzetközössége.

Miután immár 27 tagországúra nôtt,

megállapíthatjuk az Európai Unióról,

hogy ez korunk legjobb példája a békés

rendszerváltozásra. Tagjainak több mint

fele nemrég még diktatúra volt. Liberális

demokráciákká történô fejlôdésük kéz a

kézben haladt a mai Európai Unióba tör-

ténô becsatlakozásukkal. A kontinens va-

lamennyi szegletében az emberek jobban

és szabadabban élnek ma, mint félszá-

zaddal ezelôtt.

Idén márciusban lesz ötven éve, hogy

a hidegháború közepén hat nyugat-euró-

pai állam aláírta a Római Szerzôdést, és

létrehozott egy európai gazdasági közös-

séget. Ha valaki elmondta volna az alá-

íróknak 1957-ben, hogy hogyan fog ki-

nézni Európa 2007-ben, valószínûleg ál-

modozó bolondnak tartották volna az il-

letôt. És ha ma velünk élne Konrad Ade-

nauer és Paul-Henri Spaak, azt monda-

nák: biztosan nagy ünneplés lesz március

25-én!

Látszólag nagyot is ünneplünk. Mivel

az év elsô felében Németország tölti be

az EU elnökségét, lesz egy nagy buli Ber-

linben – talán abban a városrészben,

amely 1957-ben szovjet megszállás alatt

állt –, és az évforduló alkalmából közzé-

teszik az úgynevezett „Berlini Nyilatko-

zatot” is. Ezzel szemben mindenki tudja,

hogy a felszín alatt a politikai Európa

nem érzi úgy, hogy sok ünnepelnivalója

lenne. A közösség morózus, rosszkedvû

és bizonytalan a jövôjét illetôen. Egyéni-

leg pedig az európaiak ugyan jobban él-

nek, mint korábban, de kollektívan nincs

jó érzésük önkéntes birodalmukkal kap-

csolatban. Ritkán esik meg, hogy egy

ilyen sikeres vállalkozást ennyi kétség

emésszen. 

A kétségek egy része éppen e sikerbôl

fakad. A bôvítés az EU történelmi dicsô-

sége, ám a bôvítés változást jelent, és a

változás mindig zavart kelt. Hosszú tá-

von általában jólétet hoz, de rövid távon

SSzzeemmeellvvéénnyyeekk  aa  nneemmzzeettkköözzii  ssaajjttóóbbóóll

MONITOR
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jelenthet – vagy úgy tûnhet, hogy jelent-

het – kelet-európai bevándorlókat, akik

feltöltik a helyi munkaerôpiacot, és meg-

terhelik a helyi szolgáltatásokat. Ennek

volt az eredménye a „lengyel vízvezeték-

szerelôvel” kapcsolatos negatív reakció

Franciaországban, és a bolgár és román

munkásokkal szembeni sajnálatos brit

korlátozások. A hat országra tervezett

intézményi megoldások 15 tagnál is ép-

pen hogy csak mûködtek már, 27 tagál-

lamnál viszont igen kényelmetlenné vál-

tak. Az ezt feloldani hivatott alkotmány-

szerzôdés-tervezet azonban elbukott

Franciaországban és Hollandiában –

részben a bôvítés vélt következményei

miatt. Törökország jelöltsége felébresz-

tette a félelmet, hogy a közösség elveszí-

ti kulturális koherenciáját. A bevándor-

lás, a bûnözés, a terrorizmus és a muzul-

mánok európai társadalmakba történô

integrálódásának témáját összemossák a

bulvárlapok és a populista politikusok. 

A bôvítés kihívása olyan korban jelent-

kezik, mikor az erôsödô ázsiai gazdasági

óriások olcsósága által generált verseny

megterheli a lomha európai gazdaságo-

kat. Nyugat- és Észak-Európa gazdasági-

lag fejlettebb, széles értelemben vett szo-

ciáldemokrata társadalmai hozzászoktak

a folyamatosan növekvô egyéni fizetôké-

pesség és az államilag garantált magas

színvonalú szociális juttatások történelmi-

leg szokatlan kombinációjához. Ugyanak-

kor ezt nehéz fenntartani az elöregedô

társadalmak és az ázsiai verseny nyomása

alatt. Emellett meg kell felelni annak a

kettôs kényszernek, hogy biztosítani kell

az energiaellátásunkat – mely jelenleg

oroszországi, közép-ázsiai és közel-keleti

autokratikus rezsimektôl függ –, és hogy

többet kell tennünk a globális felmelege-

dés lelassításáért azáltal, hogy csökkent-

jük a széndioxid-kibocsátásunkat. 

Ezek valós problémák, és realisztiku-

san csak abban bízhatunk, hogy a német

elnökség a hat hónapja azt az érzetet

tudja kelteni: Európa képes megoldást

találni ezekre a problémákra. A valódi

feladatokat azonban már a portugál, és

bizony, a szlovén elnökség alatt kell elvé-

gezni, a javasolt megoldásokhoz pedig

meg kell nyerni az új francia elnök és

Gordon Brown aktív támogatását. 

Az egyes politikákon túl azonban Euró-

pának meg kell találnia azt a történetet,

amit el akar mondani. Mindent, amit az

Európai Közösség az ötvenes évek végétôl

a kilencvenes évek elejéig tett, egy átfo-

góbb történelmi narratívába csomagoltak.

Természetes minden nemzetnek megvolt

a saját narratívája Európában betöltendô

szerepérôl és arról, hogy Európa milyen

szerepet tölt be abban az adott nemzet

életében, de emellett elégnek bizonyult a

háború emlékei által formált politikusok

két generációjának közös egyetértése. Ez

utóbbival ma már nem lehet számolni.

Kell egy hatékony politikai narratíva,

amely összeköti a (szelektív) történetét

annak, mibôl formálódtunk, és a lelkesítô

víziót arról, hová is tartunk. Ez hiányzik

most Európának. 

Az ötvenedik évfordulóra egy lengyel

diák tervezte a logót. Különbözô európai

országok által használt betûk és ékeze-

tek zûrzavarából kiemelkedik a „Töget-

hé® since 1957” (Együtt 1957 óta)

mondat. Az ötlet aranyos, de egyesek

máris tiltakoztak ellene, mert a „toget-

her” angol szó, és nem például francia,

hogy a betûk kavalkádja éppen nem az

együttlétre utal, és egyébként is minden

lengyelnek tudnia kell, hogy nem voltunk

mi igazán együtt – de még „tögethé®”

sem – 1957 óta, hiszen akkor Lengyel-

ország, Európa felével együtt a vasfüg-

göny mögött élt. Valójában mi 27-en
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csak 2007 óta vagyunk együtt. Így

visszajutottunk a tervezôasztalhoz. Luigi

Pirandello olasz író egyik darabjának em-

lékezetes címet adott: Hat szerep keres

egy szerzôt. Az Európai Unió ma 27 or-

szág, mely keresi saját történetét.

wwwwww..tteelleeggrraapphh..ccoo..uukk

DDiiee  PPrreessssee  

BBuuddaappeesstt  vváárraakkoozzttaattjjaa  aazz  EEUU  úújjoonnccaaiitt

A 2004-ben belépett tagállamok közül

egyedül Magyarország kívánja fokozato-

san beengedni a román, illetve a bolgár

munkaerôt – hívja fel olvasói figyelmét a

budapesti döntésre a befolyásos osztrák

konzervatív napilap.

„Amit nem akarsz magadnak, azt ne

tedd mással se.” Ez a közhelyes bölcses-

ség magyarul valószínûleg nem létezik.

Hisz az EU-ba 2004-ben belépett orszá-

gok közül Magyarország az új tagálla-

mok – Románia és Bulgária – számára a

hazai munkaerôpiacot csak lépésenként

kívánja megnyitni. 

Ez a döntés nem mentes némi pikan-

tériától sem. Magyarország volt az, aki –

a 2004-es „Big Bang” után – hangosan

tiltakozott azon védelmi záradék ellen,

amellyel Ausztria és Németország a saját

munkaerôpiacát lezárta. 

Az állami szektorban elbocsátás
fenyeget

Budapest most – jóllehet a közép-euró-

pai országok közül éppen Magyarorszá-

gon a legalacsonyabb a munkanélküliségi

ráta (7,4%) – hasonló eszközökhöz

nyúl. Szakértôk szerint az intézkedés

oka az, hogy Magyarország mindent el

akar követni a 10 százalékos költségve-

tési hiány csökkentésére. Ez az állami

szektorban is elbocsátásokkal fog járni.

Azon területek számát, melyeken a

román, illetve a bolgár munkaerô auto-

matikusan juthat munkavállalási engedé-

lyhez, Budapest 140-rôl 219-re emelte.

Az EU többi újonca – Lengyelország,

Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Észt-

ország, Lettország és Litvánia – saját

munkaerôpiacaikat fenntartások nélkül

meg kívánják nyitni ezen országok elôtt. 

A régi EU-tagok közül csak Svédor-

szág, illetve Finnország ilyen nagyvonalú.

Ausztria, Németország, Franciaország,

Hollandia, Luxemburg, Belgium, Dánia,

Spanyolország és Görögország a munka-

erôpiacaikra való bejutást kvóták vagy

munkavállalási engedélyek formájában

korlátozzák. Ezúttal még Nagy-Britannia

és Írország – amelyek a legutóbbi nagy

bôvítés során örömmel fogadták a mun-

kát keresôket – is óvatosabbak. Ôk még

most heverik ki a lengyel munkavállalók

tömeges rohamát. 

wwwwww..ddiieepprreessssee..aatt

ddee  VVoollkksskkrraanntt  

EEuurróóppaa  eellvváárrjjaa  MMeerrkkeellttôôll  

aa  kkeezzddeemméénnyyeezzéésstt

A fenti címmel jelent meg a szociálde-

mokrata beállítottságúnak mondható,

harmadik legnagyobb (350 ezer) pél-

dányszámú holland napilapban Sander

van Walsum berlini tudósító elemzése.

Németország fél éven keresztül lesz

az EU és a G8-ak elnöke. Ettôl a kettôs

szereptôl sokan sokat várnak.

Tény, hogy Németország ezt a külön-

leges kettôs szerepet egy elônyös idô-
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szakban kapja meg. Elkötelezheti magát

olyan válságrégiókban, ahol az USA – az

iraki fiaskó miatt – nincs jelen. 

Európában Németországot már nem

’kapuzáróként’ vagy a gazdaságot fékezô-

ként tartják számon, hanem inkább az át-

alakítások sürgetôjeként. A német vállala-

tok jobb eredményeket mutatnak, mint a

franciák vagy az olaszok. Évek óta elôször

felel meg a német költségvetés az európai

stabilitási normáknak, mely szintén növeli

az ország szavahihetôségét. 

Egy új, stabilnak tetszô kormány ve-

zetôjeként Angela Merkel nagyobb ütôe-

rôvel rendelkezik, mint Chirac vagy Blair.

A német kancellárt teljes mértékben al-

kalmasnak tartják arra, hogy jó kapcso-

latokat tartson fenn Oroszországgal –

ezen ország nyelvét beszéli is – és az

USA-val. Nem véletlenül vezetett soros

EU-elnökként Merkel elsô útja az Egye-

sült Államokba. 

A kormányfôk közül csak Merkelt

tartják képesnek arra, hogy újraélessze

az Alkotmányos Szerzôdést (ASZ).

Berlini kormánykörökben azonban

néhányan lassan kezdik kényelmetlenül

érezni magukat a túlzott elvárások mi-

att. Elemzôk rámutattak arra, hogy kül-

földön többet várnak a német elnökség-

tôl, mint belföldön. Merkel és külügymi-

nisztere, Steinmeier eddig mindent elkö-

vettek annak érdekében, hogy mérsékel-

jék azon elvárásokat, melyek szerint még

ebben az évben megoldódik az ASZ rati-

fikációs folyamata. A szövetségi kor-

mány már annak is örülne, ha ezt a folya-

matot 2008–2009-re befejeznék. 

Hogy a sikereket ne csupán az ASZ-tól

tegyék függôvé, a német szövetségi kor-

mány több területen is kezdeményezéseket

jelentett be. Napirendre tûzték az energia-

és a szociálpolitika kérdését, s aktívabb sze-

repet akarnak vállalni a Közel-Keleten. 

Eltérôek a vélemények abban a tekin-

tetben, hogy Merkel képes lesz-e megfe-

lelni az elvárásoknak. Néhány kommen-

tátor szerint Európa (a G8-akról nem is

beszélve) ’túl nagy falat’ egy olyan kan-

cellár számára, aki saját országában ke-

vés lendületet mutat.

Merkel ’kis lépésekbôl’ álló politikája

valóban nem nevezhetô látványosnak, de

ez gyógyítóan hatott Németországra. És

az is elképzelhetô, hogy a jelenleg meg-

osztott Európának több elônye szárma-

zik ebbôl, mint a ’nagy tettek politikájá-

ból’, véli az elemzés.   

wwwwww..vvoollkksskkrraanntt..nnll

FFiinnaanncciiaall  TTiimmeess

BBrrüüsssszzeell  bbeeffûûtt  aazz  eenneerrggiiaaccééggeekknneekk

Európa legnagyobb energiacégeit kemé-

nyen megleckéztetheti az EU versenypo-

litikai biztosa, miután az ágazati vizsgá-

lat piaci összejátszásra és más, komoly

versenyt gátló tevékenységre utaló bizo-

nyítékokat tárt fel – jelenti a brit világlap

munkatársa, Tobias Buck, Brüsszelbôl.

A 16 hónapig tartó vizsgálat össze-

foglalójában Neelie Kroes EU-biztos arra

figyelmeztet, hogy „teljes mértékben” ki

kívánja használni a szabályok adta hatal-

mát a fúziók, a kormányzati támogatá-

sok és trösztellenes gyakorlatok ellen,

felszámolandó a verseny hiányát a szek-

torban. 

„A liberalizációs folyamat sikerét legin-

kább fenyegetô tényezô a piac koncentrá-

ciója. A liberalizáció elôtt álló monopóliu-

mok piaci ereje egyelôre nem csökkent” –

áll Kroes jelentésében. A vizsgálat követ-

keztetéseit várhatóan a jövô héten jelenti

be az uniós biztos. Akkor kerül nyilvános-
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ságra az egész Unió energiapolitikájának

felülvizsgálata is, mely az üvegház-hatású

gázkibocsátás csökkentésének lehetôsé-

gét veszi górcsô alá, és azt, hogyan lehet

megerôsíteni Európa energiaellátottságá-

nak biztonságát. 

Több európai energiacégnek – mint pl.

a német EON-nak és RWE-nek, a francia

GdF-nak, vagy az olasz Eni-nek – kelle-

metlen olvasmány lesz a jelentés. Ezen

csoportok ellen jelenleg is trösztellenes

vizsgálat folyik Brüsszelben, és irodáikban

legalább egyszer razziáztak már a bizott-

ság képviselôi az elmúlt hét hónapban.

Egyelôre nem világos, hogy Kroes

asszony javaslatai részét képezik-e majd

a Bizottság európai energiapolitikáról

szóló nagyobb áttekintésének. Néhány

ország – pl. Franciaország és Németor-

szág – jelezte: elleneznék hazai energia-

cégeik feldarabolását.

A jelentés ugyanakkor világossá teszi,

hogy nagyobb brüsszeli nyomással kell

szembenézniük Európa energiaóriásai-

nak, ha a jövôben például át akarják en-

gedni a felügyeletet egy gázvezeték vagy

egy áramfejlesztô fölött, illetve ha fel

akarják mondani a fogyasztókkal vagy az

energiaszállítókkal kötött hosszú távú

szerzôdéseik egy részét.

„Alapvetô fontosságú, hogy megold-

juk a kínálat és nem munkajellegû tevé-

kenységek vertikális integráltságából kö-

vetkezô rendszeres érdekkonfliktust” –

áll a biztos jelentésében, és „leghatéko-

nyabb megoldásként” az integrált ener-

giacégek feldarabolását javasolja. 

A jelentés egyik legmeghökkentôbb

megállapítása szerint piaci összejátszás

figyelhetô meg, azaz kartellszerû tevé-

kenységet folytatnak Európa legnagyobb

energiacsoportjai. 

A jelentés figyelmezteti az európai óri-

ás energiacégeket, hogy a Bizottság ke-

mény feltételeket fog szabni bármilyen fú-

ziónak az ágazatban. A jövôbeli megálla-

podások elfogadása azon múlhat majd,

hogy például engedjenek gázt és áramot a

piacra. Ugyanakkor a jelentés figyelmez-

tet, hogy Brüsszel más „strukturális”

megoldásokat is használhat, mint például

az eszközök értékesítését, elidegenítését.

Kroes asszony nem sokkal azután

kezdeményezte az ágazati vizsgálat meg-

indítását, hogy 2004-ben átvette az uni-

ós versenypolitika ellenôrzését Brüsszel-

ben. Akkor azzal érvelt, hogy a több éves

liberalizáció sem hozott kézzelfogható

eredményeket az európai fogyasztóknak

és cégeknek.

wwwwww..fftt..ccoomm

HHoossppooddáárrsskkéé  nnoovviinnyy

AA  vviizziittddííjj  rreemméénnyyeekkeett  kkeelltt,,  

uuggyyaannaakkkkoorr  aaggggooddaallmmaakkaatt  iiss  éébbrreesszztt  

A cseh kormány (is) díjfizetést akar az

egészségügyben, például a kórházban el-

töltött napok után – számol be olvasóinak

Petr Vasek a tekintélyes cseh gazdasági

napilapban a prágai vizitdíj-tervekrôl.        

Napi ötven korona a kórházban eltöl-

tött nap után, vagy az ügyeleti, illetve a

szakorvosi ellátás igénybevételéért, húsz

korona pedig a receptfelírásért. Ezek

azok a díjak, amelyeket a polgári demok-

rata–néppárti–zöld hármas koalíció al-

kotta kormány be akar vezetni.  

A kórházak, a gyógyszerészek és a

magánpraxist folytató szakorvosok

ugyan egyetértenek abban, hogy az

egészségügyben szükség van ezeknek a

díjaknak a bevezetésére, ugyanakkor fél-

nek is attól, nehogy a változás több kárt

okozzon nekik, mint hasznot. Nemcsak
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a díjak beszedésével szükségszerûen

együtt járó nagyobb bürokráciától tarta-

nak, de attól is, hogy a szociálisan hátrá-

nyosabb helyzetben lévô páciensek el

fogják hanyagolni az egészségüket.

„Amennyiben valaki késve keresi fel az

orvost, elzárkózik a szükséges kivizsgá-

lásoktól, a gyógyszerek szedésétôl, vagy

a szükségesnél kisebb gyógyszeradago-

kat vesz be, az egészségi állapotának

romlását vonja maga után. Ez közgazda-

sági szempontból sem kívánatos dolog,

mivel az ilyen beteg gyógyítása összessé-

gében sokkal többe kerül” – érvel Milan

Kubek, a Cseh Orvosi Kamara elnöke.  

„Azonban ennek ellenére kivétel nél-

kül mindenkinek meg kellene fizetnie az

orvosi vizitdíjat. A szociálisan rászorulók

esetében az államnak kellene megtéríte-

nie a vizitdíjat” – teszi hozzá Kubek.   

Míg a néppártiak egyetértenek azzal,

hogy a szociálisan rászorulók és a gyer-

mekek esetében az állam térítse meg a vi-

zitdíjat, a Polgári Demokraták Szövetsége

(ODS) egyáltalán nem számol ezzel a lehe-

tôséggel. Ehelyett elsôsorban a krónikus

betegségben szenvedôk esetében, pár

ezer koronában szabná meg az egy évben

beszedhetô vizitdíj felsô határát.

A praktizáló háziorvosoknál nincs
vizitdíj

Annak ellenére, hogy a csehek a házior-

vosokat keresik fel a leggyakrabban, az

ambuláns szakorvosi rendeléssel ellen-

tétben, az embereknek a háziorvosi ellá-

tás igénybevétele esetén nem kell vizitdíj-

fizetéstôl tartaniuk. „Amennyiben sor

kerülne az orvosi vizitdíj bevezetésére,

akkor azt minden orvos esetében meg

kellene tenni. Teljesen értelmetlen dolog

lenne ebbôl kihagyni a háziorvosokat.

Azok az idôs nénikék, akik csak azért ke-

resik fel az orvosi rendelôt, mert társa-

sági kapcsolatra vágynak, és ott elbeszél-

getnek egymással, s ha már ott vannak,

megkérik az orvost, hogy írjon fel nekik

gyógyszert és mérje meg a vérnyomásu-

kat, azok éppen a háziorvosokhoz jár-

nak” – jegyzi meg kritikusan a hármas

koalíció javaslatával kapcsolatban Kubek.  

A polgári demokraták és a néppártiak

is elismerik, hogy számukra túl kockáza-

tos dolog lenne a vizitdíj bevezetése a há-

ziorvosoknál. Mint Josef Janecek, a nép-

pártiak egészségügyi szakértôje beismeri,

„a koalíciós tárgyalások során mindegyik

fél elfogadta, hogy most nincs túl sok

esély a vizitdíj általános bevezetésére”.  

A hármas koalíció a szakorvosi vizitdíj

bevezetésére vonatkozó javaslatát – nem

is szólva a sürgôsségi ellátás igénybevé-

teléért fizetendô díjról – azonban a szo-

ciáldemokratáknál (CSSD) sem tudná ke-

resztülvinni. A polgári demokraták a

néppártiaktól eltérôen azzal magyaráz-

zák a háziorvosi rendelések kivételét a

díjfizetési körbôl, hogy a háziorvosok ál-

tal nyújtott gondoskodás túlságosan fon-

tos ahhoz, hogy az embereknek anyagi-

lag is hozzá kelljen járulniuk. Marek

Snajdr egészségügyi miniszterhelyettes

szerinti „a háziorvosi vizitdíj bevezetésé-

vel szembeni egyik alapvetô érvet az je-

lenti, hogy a háziorvosok biztosítják a

nélkülözhetetlen alapellátást”.

Milyen gondokat idézhetnek elô 
a nem fizetôk?

A kórházak az ápolási díj bevezetése után

attól tartanak, hogy számukra nagy ne-

hézséget fog okozni annak a nyilvántar-

tása és a beszedése. „A páciensek 80 szá-

zaléka akut betegségben szenved. Ôket

kötelesek vagyunk ápolásra felvenni. A

nagy kérdés az, hogy milyen gyorsan és
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milyen adminisztrációs igénnyel szedjük

be az ápolási díjakat” – fogalmazza meg

aggodalmait például Eduard Sohlich, a

hranicei kórház igazgatója.

Martin Holcát, a prága-motoli kórház

helyettes igazgatója is megerôsíti, hogy

nem lesz egyszerû az ápolási díjak besze-

dése a nem fizetô betegektôl. „Nehéz

ügy a pénz utólagos beszedése. A nem fi-

zetô külföldi betegekkel összefüggésben

már szereztünk erre vonatkozó tapasz-

talatokat” – figyelmeztet Holcát.

wwwwww..iihhnneedd..cczz  

IIll  MMeessssaaggggeerroo

ÁÁllllaammii  ttáámmooggaattááss::  OOllaasszzoorrsszzáágg  

aa  hhaarrmmaaddiikk  aazz  EEUU--bbaann

A legrégebben alapított római székhelyû,

országos olasz terjesztésû napilapot

alapvetôen kormány-közelinek mondják

a szakemberek. Naponta átlagosan 330

ezer példány kerül eladásra. A lap –

2005-ös adatokból kiindulva – az állami

támogatás témáját járja körül az Európai

Unióban.

Az Európai Unió huszonöt tagországa

közül Németország nyújtja a legtöbb ál-

lami támogatást, megtartva ezzel az elsô

helyet abban az európai rangsorban,

amelynek harmadik helyén áll Olaszor-

szág 6,4 milliárd eurónyi támogatással.

Ez derül ki az Európai Bizottság által

összeállított, az állami támogatásokat

összevetô 2005. évi táblázatából. 

Mint a Közösség vezetô szerve közöl-

te, összességében a tagállamok mintegy

64 milliárd euró támogatást nyújtottak

2005-ben, amely összegnek 31,8 száza-

lékát Németország adta. Berlin konkré-

tan 20,3 milliárd euró támogatást folyó-

sított, négyszer többet, mint a Közösség

tíz új tagállama együttesen. 

A vasutaknak nyújtott támogatások

nélküli rangsorban Németországot Fran-

ciaország követi (9,7 milliárd euróval,

amely 15,2 százaléknak felel meg), majd

Olaszország következik nagyjából 10

százalékkal, utána Nagy-Britannia 4,5

milliárddal (7 százalék) és Spanyolország

3,8 milliárd euróval (6 százalék).

A támogatások összesített nagyság-

rendje (63,8 milliárd euró, amely megfelel

az EU GDP-je 0,59 százalékának) lénye-

gében változatlan a megelôzô év, 2004

adatához képest (65 milliárd euró, azaz

az EU GDP-jének 0,61 százaléka), ám

2005-ben a beavatkozások célzottabbak

voltak, tehát inkább specifikus projektek-

re irányultak (mint a környezetvédelem),

semmint egyes cégek támogatására.

Amíg az említett abszolút nagyság-

rendeket tekintve a rangsort Németor-

szág vezeti, relatív értékben – tehát a tá-

mogatásoknak a GDP-arányát tekintve –

egészen más a sorrend: a legbôkezûbb

Málta a bruttó hazai termékének 3,16

százalékával, ôt követi Magyarország

(1,83%), Finnország (1,75%), Ciprus

(1,43%) és Svédország (1,08%).

wwwwww..iillmmeessssaaggggeerroo..iitt

A szerkesztô megjegyzése: A tábláza-

tot az EU Versenypolitikai Fôigazgatósá-

ga állította össze a Bizottság által „meg-

vizsgált” állami támogatások alapján –

kivéve a vasutak ágazatát, mint az Il

Messaggero cikke is utalt rá. Az összeál-

lításkor még nem álltak rendelkezésre a

tíz új tagállamnak a szállítási szektorra

vonatkozó adatai. De nem csak ezért

szükséges bizonyos fenntartásokkal ke-

zelni az Európai Bizottság fentiekben is-

mertetett adatait az állami támogatások-
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ról. Ugyanis a Le Figaro januári 24-ei

számában, a francia miniszterelnök fel-

kérésére készített jelentés alapján azt ír-

ta, hogy 2005-ben a francia vállalatok

65 milliárd euró támogatást kaptak,

Franciaország GDP-jének 4 százalékát. A

lap szerint ez 10 milliárd euróval több

annál, mint amennyit az Európai Bizott-

ság nyilvántart. Holott a Bizottság adata-

ira hivatkozó Il Messaggero cikk Francia-

ország esetében 9,7 milliárd eurót említ

csak. Nyilván hosszabb elemzést igényel,

hogy mibôl adódhat a különbség. Az EK-

Szerzôdés 87. cikkében rögzítettek ér-

telmében veszik figyelembe a tagállamok

által nyújtott állami támogatásokat. S

elôfordulhat, hogy a hazai számítások

más szempontokat is figyelembe vesz-

nek, így megeshet, hogy eltérô elbírálás

alá esnek a különféle adó- és illeték

könnyítések, továbbá a La Figaro által em-

lített hatezer fajta támogatás – például

munkahelyteremtésre, vállalatalapításra,

innováció-fejlesztésre stb. 

Ami Magyarországot illeti: az Európai

Bizottság által kiadott, és a 2005. évre

vonatkozó adatok szerint hazánkban az

állami támogatás (a vasútszektor nélkül)

1,6 milliárd euró volt. Ugyanez az adat a

mezôgazdaság, a halászat és szállítás

nélkül 0,9 milliárd euró. A magyarorszá-

gi állami támogatás 48 százalékát fordí-

tották úgynevezett horizontális célkitû-

zésekre (foglalkoztatási támogatás, regi-

onális fejlesztés, kutatás és fejlesztés,

környezetvédelem), 52 százalékát pedig

ágazati támogatásra (feldolgozóipar,

szénbányászat). 

A Bizottság általános értékelésében

megállapította, hogy miközben a támo-

gatások összértéke csak minimálisan

csökkent, a tagállamok kedvezôen rea-

gáltak a Tanács azon másik felhívására,

hogy a támogatások „célzottabbak”, kö-

zös érdekeket képviselô horizontális –

környezetvédelem és a K+F területe –

célirányúak legyenek, s csökkenjen a

megmentési és szerkezetátalakítási cél-

zatú támogatások hányada. Ugyanis ez

utóbbiak jelentôs része a Bizottság sze-

rint jogsértônek, a versenyképességet

befolyásolónak minôsül. 
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SUMMARIES

IIVVÁÁNN  TT..  BBEERREENNDD
THE INFLUENCE OF THE EUROPEAN UNION ON THE TRANSITION
OF EAST-CENTRAL EUROPE
In his intensive study the former president of Hungarian Academy of Sciences bet-

ween 1885-1990, who now lives in the USA, sizes up the EU integration accession

process of our region. He states that the EU’s financial support for the postcommu-

nist states was really more considerable than a possible Marshall Plan. He also po-

ints out that the integration process has turned out to the mutual advantage of Wes-

tern and Eastern-Europe. It means that Western-Europe has gained further, advan-

tageous opportunities to invest, as well as commercial chances. At the same time

Eastern-Europe has been motivated to structually close up in each field by the EU.

Relying upon recent findings Professor Berend seems to be optimistic in terms of

European integration. However he points out that long and hard way leads to suc-

cess on both sides. 

AATTTTIILLAA  MMAARRJJÁÁNN
EUROPE IN THE GLOBAL COMPETITION
This article looks at the most important thrusts and developments of the internatio-

nal cooperation and competition between the most important regional blocs, such as

the USA, EU, China and Japan. Besides trade and international economic questions, it

discusses briefly the international monetary cooperation as well. A special emphasis

is put on the European competitiveness, which has been decreased lately. Although

Europe (EU) has several potentials in different sectors, without thorough reforms,

the competitiveness gap vis-a-vis the US is set to increase further. 

SSÁÁNNDDOORR  MMEEIISSEELL
ALTERNATIVES TO FULL EU-MEMBERSHIP
The article starts with a historical overview of the European Union’s practice and ex-

perience in building and adjusting its external relations and co-operation with count-

ries that were not willing or able to be involved in the process of past enlargements.

In the development of this relationship some alternative elements of full membership

may be identified. The question of workable alternatives to full membership and the

need of such solutions became more acute after the eastern enlargement, especially

in the present circumstances of the limited capacity of the Union to absorb new mem-

bers. The article describes the theoretical framework of alternatives to full members-

hip and argues for offering the potential candidates a substantially enriched relations-

hip in the system of the European Union’s external relations.
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PPÉÉTTEERR  GGYYÖÖRRKKÖÖSS
THE UNION STARTS IT AGAIN – RESUMPTION OF THE CONS-
TITUTIONAL DEBATE
A semester started which has been long awaited, partly with suppressed feelings. The

Presidency is in the hands of a Germany having again a more credible position in Eu-

rope which resulted in a very high level of ambitions. On the other hand this semes-

ter will witness the presidential elections in France, one of the major obstacles on the

way to overcome the constitutional paralysis. While the road map leading to the so-

lution could be adopted only at the June European Council, January started by rather

extreme statements. 

We can witness a danger of implacableness of positions. But it’s too early to bury the

chance of a successful resumption. The timeframe is very tight. We have very limited

time until the next European elections. Even in the case of a broad and clear consen-

sus it would be difficult to create the conditions for the entry into force of a new Tre-

aty before June 2009. So we are facing the most challenging and complex European

issue for the incoming 30 months. It’s high time to refresh our memories about the

Constitutional Treaty and analyse the potential options of a solution.

TTÍÍMMEEAA  DDRRIINNÓÓCCZZII
INTERNATIONAL LAW IN THE INTERNAL LAW (I)
The scope of the paper is to analyse, from theoretical and practical standpoint amal-

gamating different (international, Community and constitutional law) approaches, the

position of international law in the internal (national, Community and European) legal

systems, and to prove that there exist a kind of communitarisation/europeanisation of

international law that has its special effects on Hungarian legal system as well. 

The first part of the paper deals with the preconditions of this analysis, as it gives a bro-

ad overview about the theoretical approaches of the ECJ towards international law. The

paper, endeavouring to utilise practical perspectives, enumerates the legal background

and the most significant decisions of the ECJ as regards the interpretation of the legal

capacity of the EC to conclude international agreements, the understanding of interna-

tional agreements concluded by the EC/EU and the status of international customary

law in the legal system of the EC. It is also highlighted in the paper how the Treaty re-

gulations and interpretations of the ECJ influence the national approach and how can

be the relationship of international, EC/EU and national law described.

JJÁÁNNOOSS  HHAANNGGYYÁÁLL
EUROPE’S CULTURAL CAPITAL COULD REMAIN THE CENTER
OF THE REGION
There could not have been a better time for Pécs to win the title of Europe’s Cultu-

ral Capital! Since the fall of communism, the region southwest of the Danube has be-

en falling behind, along with its center, Pécs that was once believed to be unshakeab-

le. In 1998 the GDP of Baranya county was 78.6 % that of the national GDP. Four
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years later it was only 74.4 %. The rate of unemployment was 123.2 % of the na-

tional rate in 1998, and it grew to 136.2 % four years later in 2002. At the same ti-

me the income before taxes was 87% that of the national average and in 2002 it

dropped to a mere 85.5 %. The relative income situation of the people of the county

and Pécs has worsened. Pécs had to compete with the dynamically developing neigh-

bouring town of Kaposvár for the regional center status. Being the a cultural capital

practically has decided the dilemma: Pécs remains the center of the region. But it is

still not sure what kind of effect the tightening actions of the government will have,

and whether the city and the region can benefit from the cultural capital title.  

DDÁÁNNIIEELL  HHEEGGEEDDÛÛSS  
NEW ELEMENTS AND NEW POSSIBILITIES WITHIN EUROPE-
AN LEGISLATION ABOUT CROSS-BORDER COOPERATION
The study analyses the problems within the present system of territorial – primarily

cross-border – cooperation. It presents the nature and characteristic of European Gro-

uping of Territorial Cooperation, and that solutions and progress, what this structure

means for the aforementioned problems. Beside the detailed legal analysis the study

displays the history of the community legislation examining the emerged various poli-

tical and professional alternatives and their background too. And finally it points out

the possibilities, what this system means for the Hungarian minority policy.      

TTAAMMÁÁSS  ÔÔRRYY  
THE EU VAT SYSTEM II.
The second part of the introduction of common VAT system deals with the supply

of services, taxable persons, the countervalue, the economic activity and the prob-

lem of direct link and also with the taxable base as always in this series, in the light

of the ECJ decisions.

PPÉÉTTEERR  TTÁÁLLAASS
THE APPROACH OF THE ’NEW EUROPE’ TOWARDS THE EU’S
CFSP AND ESDP
The paper takes stock of the historical, social and mentality defined factors that de-

termine the approach of the Central and Eastern European new member states to-

wards the EU’s CFSP, ESDP, and the transatlantic relationship in general, by concent-

rating on the processes of europeanisation and renationalisation. As to describing this

approach, the author deems crucial the historical asynchrony between the Western

and Eastern European region, the local features of europeanisation and renationali-

sation, and the confined and narrow security perception of the Central Eastern Euro-

pean societies and political elites after the change of regime. The paper summarises

the three types of the Central Eastern European atlanticism that can be identified in

the cases of the Baltic countries, Poland and Rumania/Bulgaria.
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ÉÉVVAA  KKAARRCCSSIICCSS  
COMPETENCES OF COMPETITIVE EMPLOYEES IN THE EURO-
PEAN UNION AND IN HUNGARY
“The most important resource companies in the future is the human resource”. This

statement is not only a slogan but it is supported by a lot of EU documents and prin-

ciples showing the way what we should have to do at the field of education, human

research management in order to manage competitive human and other sources. The

essay presents the most important european documents, and in the second part four

hungarian competence research. Summarising the european and hungarian results, it

can be declared, that from the point of view of competitiveness there are three dif-

ferent levels of competencies which should be improved. At the first level (catching

up level) employees have to fight against the handicaps of our working culture, all the

tasks must be emphasised resulting in the change of the style of work. The next le-

vel (actual competencies) aimings at the improvement of competencies supporting

competitiveness on the market, and finally the last level of the competences (strate-

gic competencies) results in a long - lasting competitive edge.
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